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Ágrip 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed.-prófs við Kennaraháskóla Íslands. Í þessari 

ritgerð er fjallað um barnabókmenntir og þann uppeldislega boðskap sem í þeim 

má finna. Barnabækur hafa ávallt gegnt því hlutverki að hjálpa börnum að túlka 

og skilja þann veruleika sem þau fæðast inn í. Þessi veruleiki er samfélag sem 

grundvallast á ákveðnu gildismati, siðum og venjum. Viðhorf samfélagsins 

gagnvart stétt og stöðu komu fram í upphafi barnabóka og áttu þær sinn þátt í að 

viðhalda ríkjandi samfélagsmynd. 

Í þessari ritgerð er skoðað hvernig barnabókmenntir eru skilgreindar og upphaf og 

þróun þeirrar bókmenntagreinar. Athugað er hvort að tilteknum gildum hafi verið 

komið til skila í barnabókum. Í því sambandi eru skoðaðir þrír þættir. Í fyrsta lagi 

hvort og hvernig kynjahlutverkum hefur verið komið til skila í barnabókum. 

Ennfremur er athugað hvort og hvernig stéttalegum mismun hefur verið viðhaldið 

í barnabókum og að lokum er skoðað hvort og á hvern hátt kynþáttahyggja birtist í 

bókum fyrir börn.  

Í upphafi voru barnabækur ætlaðar börnum úr efri stéttum samfélagsins. 

Hugmyndir sem miðuðust við að viðhalda ríkjandi samfélagsmynstri komu fram í 

þessum bókum. Hugmyndir um hlutverk kynjanna koma snemma fram í 

barnabókum og hafa átt sinn þátt að innræta með börnum ríkjandi viðhorfum 

samfélagsins. Í fyrri tíma barnabókum var stúlkum ætlað að halda sig til hlés og 

búa sig undir að vera húsmæður eða vinnukonur. Drengjum var aftur á móti sýnt 

fram á að þeirra hlutverk í framtíðinni væri að framkvæma og taka ákvarðanir. 

Kynþáttafordóma má einnig finna í barnabókmenntum og neikvæð viðhorf 

gagnvart hinum ýmsu þjóðarbrotum.  
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Inngangur 

,,Vertu ætíð yfirmönnum, með auðmjúfri lotning undirgéfin, þínum lífum þæg, 

viðfellin, aumum áftar og góðvifin“. Segir í einum texta barnabókarinnar 

Barnaljóð sem Vigfús Jónsson samdi handa dóttur sinni árið 1739 (Vigfús 

Jónsson 1838:10). Með þessari bók vill Vigfús innræta dóttur sinni góða siði og 

lífsreglur í anda þeirrar hugmyndafræði sem ríkti á þeim tíma. Speki þessi hefur 

eflaust haft áhrif á marga barnssálina og átt sinn þátt í að viðhalda lífsgildum 

samfélagsins, á sama hátt og bókin Pollýanna eftir Eleanor H. Porter sem kom 

fyrst út árið 1913, hvatti fólk til að sætta sig við og vera ánægt með líf sitt og 

stöðu. Sú bók hefur átt sinn þátt í að móta skoðanir margra stúlkna sem lifðu sig 

inn í bókmenntaheiminn á unga aldri.  

Bækur hafa áhrif á okkur öll bæði börn og fullorðna. Góð bók getur vakið upp 

sterk hughrif og innlifun og átt þátt í að móta sálarlíf okkar. Sú staðreynd vekur 

upp þá hugmynd hvort hægt sé að nota bækur sem tæki til að koma ákveðnum 

skoðunum að hjá okkur og hvort það hafi verið gert í gegnum tíðina. Hefur 

ákveðnum hugmyndum verið sáð í huga okkar og á þann hátt reynt að hafa áhrif á 

hegðun okkar í samfélaginu, jafnframt því að móta okkur í þau hlutverk sem 

viðurkennd eru hverju sinni? 

Í starfi mínu sem leikskólakennari hafa mér ekki dulist þau áhrif sem bækur hafa á 

börn. Það er mikil upplifun að sjá tveggja ára leikskólahópinn minn lifa sig inn í 

frásögnina í myndabókinni um litla hlébarðann Leó, sem horfir á eftir móðir sinni 

fara á veiðar og er skilinn einn eftir í umsjá hinna dýranna í skóginum. Að sjá 

síðan gleðina í augum þeirra og bros þegar móðirin snýr til baka og faðmar litla 

barnið sitt, sem er búið að sakna hennar. Þá dylst manni ekki að bækur hafa áhrif á 

börn. 

Haustið 2007 skapaðist mikil umræða í dagblöðum landsins. Þar var til 

umfjöllunar barnabókin �egrastrákarnir (Guðmundur Thorsteinsson 2007) sem 

þá var nýlega endurútgefin. Mikið var fjallað um bók þessa bæði í greinum og 

lesendabréfum. Menn voru ekki á eitt sáttir um það hvort þessi bók ætti erindi til 

ungra barna í dag. Hún var gagnrýnd fyrir það að ala á fordómum gagnvart fólki 

af afrískum uppruna (Þröstur Helgason 2007). Aðrir töldu að listrænt gildi 
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bókarinnar væri mikið vegna myndskreytinga Muggs og því ætti endurútgáfa 

hennar rétt á sér.  

Í þessari ritgerð ætla ég að skoða hvernig skilgreina á barnabókmenntir og upphaf 

og þróun þessarar bókmenntagreinar. Ætlunin er að athuga hvort að tilteknum 

gildum hefur verið komið til skila í barnabókum. Í því sambandi ætla ég að skoða 

þrjá þætti. Í fyrsta lagi hvort og hvernig kynjahlutverkum hefur verið komið til 

skila í barnabókum. Í öðru lagi hvort og hvernig stéttalegum mismun hefur verið 

viðhaldið í barnabókum og að lokum hvort og á hvern hátt kynþáttahyggja hefur 

birst í barnabókum.  

Ég byrjaði að skoða heimildir í desember 2007 og notaði til þess vefsíður og þá 

aðallega Gegni. Í upphafi skoðaði ég allar heimildir sem fjölluðu um 

barnabókmenntir almennt og var nokkuð til um það efni. Ég valdi síðan þær 

bækur og greinar sem tóku fyrir uppeldis-, félags- og sagnfræðilegan þátt 

bókmennta. Flestar heimildirnar gat ég nálgast á bókasafni Kennaraháskóla 

Íslands, Landsbókasafni og á vefnum. Þessi ritgerð er að mestu samin á 

fyrrnefndum bókasöfnum þar sem ég sat margar helgarnar í upphafi þessa árs.  
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2. Bókmenntir fyrir börn 

Samfélagið hefur tekið miklum breytingum í tímanna rás. Þau gildi sem menn 

leggja áherslu á hverju sinni hafa einnig breyst. Bækur endurspegla viðhorf 

samfélagsins. Fyrir um þremur öldum þegar byrjað var að skrifa barnabækur 

höfðu átt sér stað miklar þjóðfélagsbreytingar sem höfðu áhrif á hugmyndir 

manna um börn og stöðu þeirra.  

 

2.1. Hvað eru barnabókmenntir 

Menn eru ekki á eitt sáttir um það hvernig skilgreina eigi barnabækur. Vilja 

margir meina að enginn munur sé á barnabókmenntum og fullorðinsbókmenntum, 

heldur sé það markaðshyggjan sem búi til þessa aðgreiningu. Hugtakið 

barnabækur nær yfir marga flokka; ævintýri, þjóðsögur, myndabækur, 

sakamálasögur, prakkarasögur, stúlkna- og drengjabækur svo eitthvað sé nefnt 

(Dagný Kristjánsdóttir 2005:18-19).  

Bókmenntafræðingurinn Torben Weinreich skiptir barnabókmenntum í tvo hluta, 

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

hins vegar bókmenntir sem eru lesnar af börnum, þar sem börn lesi almennt mjög 

víðtækt efni allt frá klassískum bókmenntum til nútíma tilraunabókmennta. 

Weinreich segir að í gegnum tíðina hafi margar bækur sem skrifaðar hafa verið 

fyrir fullorðna verið skilgreindar seinna sem barnabókmenntir. Má þar nefna bók 

Daniel Defoe, Róbinson Krúsó (1991) sem rituð var með fullorðna lesendur í huga 

en hefur síðan verið sett í flokk með barnabókum (Weinreich 2004:10-11).  

 

2.2. Saga barnabókmennta 

Þegar gamla lénssamfélagið fór að víkja fyrir borgarlegu samfélagi nútímans í 

kjölfar landafundanna miklu skapaðist um leið jarðvegur fyrir nýja 

bókmenntagrein, barnabókmenntir. Börn í neðri stéttum tóku almennt þátt í 

samfélaginu. Þátttaka þeirra í störfum heimilisins var nauðsynleg til að 

fjölskyldan gæti þrifist. Fyrir þessi börn voru engar sérstakar barnabókmenntir og 
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það var heldur engin sérstök þörf á þeim. Fæst barnanna fengu nægjanlega 

kennslu til þess að þau væru fær um að lesa og höfðu heldur engan tíma til lesturs. 

Almenn kennsla þeirra byggði ekki á bóklegum grunni heldur verklegum sem bjó 

þau undir að vinna sömu störf og þau ólust upp við. 

Styrkur og áhrif borgarastéttarinnar í Evrópu fór vaxandi á 18. öld í kjölfar þess 

að gamla lénssamfélagið fór að víkja fyrir nýjum framleiðsluháttum og auknum 

markaðsbúskap. Vaxandi áhrif borgarastéttarinnar kom fram í 

upplýsingastefnunni svokölluðu. Þar skipaði frelsi einstaklingsins og barátta gegn 

hindurvitni veglegan sess. Markmið upplýsingamanna var að mennta fólk þar sem 

fáfræðin var talin mesta bölið. En aðaltakmarkið með þessari nýju stefnu sem 

mótuð var af hinni nýju borgarastétt, var að efla sjálfsvitund miðstéttarinnar og 

sýna fram á að hún væri  miklu merkilegri og dugmeiri en aðallinn. Við 

fyrrnefndar þjóðfélagsbreytingar fluttist framleiðslan út af heimilinu. Heimilin 

hættu að vera miðpunktur framleiðslunnar. Faðirinn fór út af heimilinu til að 

vinna og börnin urðu heima hjá móður sinni og vinnufólki á efnaðri heimilum. 

Við þetta slitnuðu tengslin á milli framleiðslunnar og fjölskyldulífsins.  

Á árunum 1750-1850 breyttust viðhorfin til barna og menn fóru að líta á 

barnæskuna sem mikilvægt æviskeið í lífi hverrar manneskju. Álitið var að börn 

væru manneskjur sem ekki væru búnar að ná fullum þroska og þyrftu því sérstaka 

athygli. Þetta átti þó aðallega við hjá efri stéttum samfélagsins en út í sveitum og í 

neðri þrepum þjóðfélagsins urðu ekki marktækar breytingar (Hendriksen og fl. 

1978:14-18). 

Skólar voru stofnaðir þar sem fræða þurfti börn sérstaklega. Þau tóku ekki lengur 

virkan þátt í samfélaginu og hafa þurfti ofan af fyrir þeim. Börnin þurftu því 

lesefni og markaður varð til fyrir bækur sem sérstaklega voru ætlaðar börnum 

(Silja Aðalsteinsdóttir 1981:20-21). Fyrstu bækurnar sem gefnar voru út handa 

börnum litu dagsins ljós undir lok 17. aldar. Það voru bæði dæmisögur og 

ævintýri. Einn vinsælasti rithöfundur í Frakklandi, La Fontaine, breytti m.a. 

dæmisögum í ljóð sem urðu mjög vinsæl (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:20). 
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2.3. Íslenskar barnabókmenntir 

Fyrsta íslenska barnabókin er talin vera Barnaljóð eftir Vigfús Jónsson, hún var 

gefin út í Kaupmannahöfn árið 1780. Næst kom bók sem tengja má við kynni 

íslenskra mektarmanna af upplýsingastefnunni. Í anda hennar vildu þeir upplýsa 

og fræða börnin með bókinni Sumargjöf sem þýdd var úr dönsku. Í þessari bók 

átti að kenna börnum hvað ekki mátti gera og þeim hótað hræðilegum afleiðingum 

óhlýðni. Að áliti upplýsingamanna voru þjóðsagnir og ævintýri ósómi sem kveða 

þurfti niður. Íslendingar eignuðust aðeins fáar frumsamdar barnabækur á tímum 

þessarar stefnu en áhrifa hennar gætti samt sem áður lengi í íslenskum 

barnabókum (Silja Aðalsteinsdóttir 1981:40-41).  

Á 19. öld voru íslenskar barnabækur að mestu þýðingar og stælingar úr erlendum 

ritum. Á tuttugustu öldinni þegar búsetuskilyrði Íslendinga breyttust og þéttbýli 

tók að myndast skapaðist markaður fyrir barnabókmenntir. Gefnar voru út sögur 

um líf og leik í sveit og borg. Með flestum bókum voru ekki háleitari markmið en 

að framleiða hentugt lesefni handa börnum. En fljótt fóru að koma fram höfundar 

sem vildu bjóða börnum bækur með sálrænum og félagslegum átökum til að gefa 

þeim hugmynd og yfirsýn yfir það flókna samfélag sem þau bjuggu við. Einnig 

vildu þeir benda börnum á rétt þeirra til mannsæmandi lífs. Þær bækur voru 

aðallega ætlaðar lágstéttarbörnum og tengdust baráttu verkalýðsins hér á landi 

(Silja Aðalsteinsdóttir 1999:11).  

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

3. Uppeldi og félagsmótun í gegnum bækur 

Frá vöggu til grafar verður einstaklingurinn fyrir áhrifum af því umhverfi sem 

hann lifir og hrærist í. Hann mótast af ríkjandi gildum og viðhorfum. Ríkjandi 

viðhorf og gildi samtímans koma fram í þeim bókum sem skrifaðar eru og ekki 

síður í bókum sem ætlaðar eru börnum (Skjønsberg 1972:21). 

 

3.1. Uppeldisáhrif í barnabókum 

,,Bækur hafa breytt heiminum og bækur munu móta veruleikaskyn okkar um 

ókomna tíð“ (Páll Skúlason 1994:69). Fyrstu æviár hvers einstaklings eru mjög 

mikilvæg. Grundvöllur er lagður að framtíð einstaklingsins, lífsskoðunum og 

viðhorfum. Það er fyrst og fremst á heimilinu og í skólum sem börnin læra á 

samfélagið. Með hjálp bóka getur barn bætt við eigin reynslu. Slík reynsla er 

þroskandi og getur opnað fyrir barninu nýja heima. Barnið getur öðlast 

öryggistilfinningu þegar það kannast við aðstæður og efni sem er miðlað í bókum. 

Þannig geta bækur átt sinn þátt í að efla með barninu jákvæða og sterka 

sjálfsmynd sem grundvallast á jákvæðu mati á eigin getu og hæfileikum 

(Ragnheiður Gestsdóttir 1992:27). 

Í bókmenntum fyrir börn birtist þeim veröld sem þau kannast við og heimur sem 

þau hafa einungis kost á að kynnast í gegnum bækur (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 

2006:19). Fræðslu- og skemmtanagildi kom strax fram í upphafi barnabóka. Hinar 

svokölluðu viðvörunarsögur voru hluti af uppeldi hér fyrr á árum og má ætla að 

þær hafi sprottið upp hjá höfundum til varnar því að börn færu sér að voða. Í 

þessum sögum sem voru fyrstu sögurnar sem samdar voru fyrir börn, var þeim 

sýnt fram á að þau ættu ekki að vera forvitin eða óhlýðin þar sem það leiddi 

aðeins til ógæfu. Á þennan hátt var reynt að forða börnunum frá hættunum sem 

voru í umhverfinu. Skessan var látin eiga heima uppi í fjallinu og einhver hættuleg 

skepna bjó í vatninu. Þannig má ætla að reynt hafi verið að hafa áhrif á að börnin 

héldu sig í túninu heima með því að persónugera hætturnar í umhverfinu og 

afmarka á þann hátt leiksvæði fyrir börnin (Sölvi Sveinsson 2000:27). Hvaða 

foreldri þekkir ekki þau áhrif sem bókin um Karíus og Baktus eftir Thorbjörn 
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Egner (1982) hefur haft á börn og verið hjálparhella í uppeldinu? Einnig má nefna 

Kvæðið um jólasveinana eftir Jóhannes úr Kötlum (1998) sem hefur löngum haft 

áhrif á hugarþel íslenskra barna og virkar enn sem þáttur í uppeldi og er ómissandi 

menningarlegur þáttur í jólahaldi okkar. 

Áhrifamátt bóka sem þátt í uppeldi og innrætingu má meðal annars sjá í 

húsagatilskipuninni sem gefin var út á Íslandi á 18. öld. Þar kemur fram að 

löggjafinn taldi að eitt helsta ráðið til að bæta húsagann var að hefja lestrarkennslu 

fyrir börn þegar þau væru 5 til 6 ára gömul. Bóklæsi átti þannig að nýtast 

börnunum við lestur á guðsorðabókum sem var lögbundið námsefni fyrir 

fermingarundirbúning (Loftur Guttormsson 1983:80). Á þennan hátt voru bækur 

fyrst notaðar sem þáttur í kristilegu uppeldi og innrætingu guðsótta sem allt 

uppeldi miðaðist við hér áður fyrr.  

 

3.2. Staða drengja í bókum 

Hlutverk manna í samfélaginu eru ekki meðfædd heldur eru þau lærð. Öll 

samfélög skipta með sér verkum eftir kyni. Þó að verkaskiptingin sé mismunandi 

milli staða og tíma í sögunni þá er staðreyndin sú að það er alltaf karlmaðurinn 

sem hefur mestu völdin (Skjønsberg 1977:10). Í bók Bob Dixon Catching them 

young (Náum þeim ungum 1977) kemur fram að piltar komi mun oftar fyrir í 

barnabókum og birtist fremur sem leiðtogar en stúlkur. Piltarnir eru yfirleitt sýndir 

með feðrum sínum eða vinum. Þeir lifa spennandi og viðburðaríku lífi án 

nokkurra skuldbyndinga við heimilið. Heimur þeirra er frjáls og skemmtilegur 

með ýmsum uppákomum. Leikir þeirra felast í því að klifra í trjám, leysa 

dularfullar gátur og að ferðast um heiminn. Framandi suðrænar slóðir eru oft 

bakgrunnur ævintýra þeirra sem eru fjölbreytt. Umhverfið er áhugavert og 

spennandi og gefur innsýn í áhugaverðan heim. Barnabókmenntir hafa bæði 

meðvitað og ómeðvitað átt sinn þátt í að kenna börnum þau hlutverk sem þeim 

voru ætluð í lífinu. Drengjabækur eru yfirleitt uppfullar af ævintýrum og 

spennandi atburðum.  

 Þeir Frank og Jói litu vonleysislega hvor á annan og brutust 

 um eins og þeir gátu, meðan þeir heyrðu járnbrautalestina  
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 nálgast. Dynurinn í hjólunum varð ærandi. Þá þagnaði 

 eins og fyrir kraftaverk í dráttarvélinni, svo að ekki heyrðist  

 lengur neitt nema hjólahljóðið frá flutningavögnunum. 

 Frank og Jói héldu áfram að reyna að losa sig frá plönkunum. 

 Með því að teygja bundar hendurnar að haka, er hann sá  

 óljóst móta fyrir á járnbrautarteinunum. Hann krækti hnútnum  

 á þennan odd, og smám saman fór að losna um hnútinn, þar 

 til hann varð laus með öllu (Dixon 1971:27). 

 

Svo segir í texta drengjabókarinnar um þá Frank og Jóa sem er dæmigerð bók 

ætluð drengjum á sjöunda áratugnum. Drengirnir eru fjarri heimili sínu og lenda í 

miklum ævintýrum sem einkenndi lýsingar á lífi drengja í bókum þess tíma.   

Í barnabókum frá árunum 1930-1931 höfðu drengjabækur stórborgina sem 

miðpunktinn í lífi drengjanna. Borgin var ekki alltaf spennandi svo að drengirnir 

voru látnir fara upp í fjöll eða á sjóinn eða aðra staði til að undirstrika ævintýraþrá 

þeirra. Í bókinni Gunni og Palli í Texas sem kom út árið 1971 lætur höfundurinn 

Ólöf Jónsdóttir tvo drengi ferðast á vit ævintýra í Ameríku þar sem þeir rekast á 

Indíána og lenda í ýmsum ævintýrum. ,,Sterkar hendur þrifu til hans og kipptu 

honum af baki. Hann sá í myrkrinu bregða fyrir fjaðraskrauti. Þetta skyldi þó ekki 

vera Indíáni?“ (Ólöf Jónsdóttir 1971:49). Frelsi og sjálfstæði drengja er sýnt á 

margvíslegan hátt og meðal annars þurfa þeir ekki að vera vel til fara. Fötin mega 

vera slitin eða jafnvel óhrein og rifin. Leikföng þeirra eru bílar, flugvélar, vopn og 

boltar (Dixon 1977:1-3). 

Fyrstu drengjabækurnar voru skrifaðar í Englandi og Ameríku á 18. öld. Hlutverk 

þeirra var meðal annars að hjálpa til við uppeldi drengjanna. Ala átti drengi upp 

sem virka þátttakendur í þjóðfélaginu og sem stjórnendur í iðnvæðingunni. 

Bækurnar sýndu drengjum fram á spennandi líf í framtíðinni þar sem þeir lifðu 

sjálfir tilbreytingalausu og óspennandi lífi skóladrengja, með öllum þeim skyldum 

sem því fylgdi (Hendriksen ofl.1978:25-28). Breyttur tíðarandi hefur haft áhrif á 

innihald drengjabóka. Þetta má sjá í bókum líðandi stundar eins og í bókinni 

Draugaslóð eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur. Hún fjallar um drenginn Eyvind 
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sem býr með ömmu sinni en móðir hans er í listanámi erlendis. Móðirin kemur 

fyrir sem frjáls og ævintýragjörn þar sem hún kemur síðan heim og tekur að sér 

starf uppi á hálendinu. Í þessari bók eru sumir drengir sýndir viðkvæmir og 

hræddir við að takast á við ný ævintýri. 

Veistu, Edgar minn, sagði mamma hans blíðlega, þú átt eftir að  

 skemmta þér konunglega. Pabbi þinn fer með og þið sofið í  

 góðum skálum alla leiðina og svo kynnistu íslenska hestinum. 

 Mig langar alls ekkert að kynnast honum. Mamma, ég vil vera 

 hjá þér, sagði Edgar og sneri sér út í horn (Kristín Helga Gunnarsdóttir 

 2007:83). 

 

Bækur sem sýna að drengir þurfi ekki alltaf að vera hugrakkir og tilbúnir til að 

takast á við eitthvað spennandi hafa komið fram undanfarin ár. Þeir þurfa ekki 

alltaf að vera þeir sem taka ákvarðanir eða koma fram með nýjar hugmyndir. 

 

3.3. Staða stúlkna í bókum 

Alveg eins og í drengjabókunum eru kynhlutverkin skýr í stúlknabókunum. Líf 

þeirra virka ekki spennandi heldur einkennist að því að sýna hvernig góðar og 

undirlátar stúlkur eigi að vera. Í fyrstu barnabókunum höfðu stúlkur sig ekki 

mikið í frammi, heldur voru þær oftast heima við með mæðrum sínum eða 

ömmum. 

,,Hvaða bull er í þér stelpa. Leiktu þér stundarkorn enn við  

 brúðurnar þínar og vertu góða barnið“, sagði amma. ,,Ég 

 er komin að úrtöku á sokknum, og þá á ég illt með að hafa  

 hugann við sögusögn“. Lína litla var gott barn. Og amma 

 hennar hafði mikið dálæti á henni. En litlum stúlkum er á  

stundum annað betur gefið en biðlundin, og þá hættir þeim oft 
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við að grípa til þeirra ráða, en þær álíta að best muni duga þeim 

til þess að fá vilja sínum framgengt. Góð börn geta þær verið  

þrátt fyrir það (Loftur Guðmundsson 1950:8-9). 

 

Þessi texti kemur fyrir í bókinni Síðasti bærinn í dalnum eftir Loft Guðmundsson 

sem út kom árið 1950. Í þessum orðum kemur fram það viðhorf til ungra stúlkna 

að þær eigi að vera þægar og góðar, ekki krefjast of mikils og láta lítið fyrir sér 

fara. Hlutverk ömmunnar kemur fram í því að hún prjónar jafnframt því að fræða 

ungdóminn. Í fyrri tíma barnabókum léku stúlkur sér að mestu með dúkkur og 

dúkkuhús, matarstell og annan húsbúnað. Mæður í barnabókum voru yfirleitt 

fyrirmyndar húsmæður og sáu um allt er viðkom heimilishaldi. Þær sátu oft við 

sauma, voru að gefa kettinum mjólk eða almennt í ummönnunarhlutverkum. Silja 

Aðalsteinsdóttir segir í Þjóðfélagsmynd íslenskra barnabóka (1976) að mun fleiri 

bækur hafi verið skrifaðar um drengi en stúlkur á árunum 1960-1970. Helstu 

skýringuna á því telur hún vera þá að fleiri karlmenn hafi skrifað barnabækur og 

haft meiri þekkingu á lífi drengja. Jafnframt telur hún að stúlkur hafi verið 

óvinsælt viðfangsefni þar sem þær lifðu ekki eins ævintýraríku lífi í bókum og 

drengir. Af einhverjum ástæðum hafi það ekki þótt við hæfi að láta þær taka þátt í 

hættuspili og ekki þótti tilhlýðilegt að hleypa þeim mikið að heiman. Í bókum þar 

sem stúlkur voru aðalpersónan voru jafnan einn eða fleiri drengir hafðir með. Þær 

voru veikari aðilinn í sögunni og þurftu því einhverja sterka aðila sér við hlið svo 

þær gætu gert eitthvað spennandi. Í drengjabókum gegndu stúlkur ekki miklu 

hlutverki og oft varla á þær minnst. 

Í bók sinni Kjønnsroller og miljø i Barnelitteratur (1972) skoðar Kari Skjønsberg 

hvernig umhverfislýsingum er háttað í barnabókum. Umhverfi stúlkna í þessum 

bókum var ekki eins ævintýralegt og hjá drengjunum. Það var ósköp 

hversdagslegt, aðallega borgin og bóndabærinn. Í bókunum reyndu stúlkurnar 

yfirleitt að setja sig inn í það samfélag sem þær bjuggu í hverju sinni. Þær tóku 

þátt í flestum störfum á bóndabænum og voru sáttar við tilveru sína. Áhrifa 

samfélagsins gætir mjög í stúlknabókum frá árunum 1900 -1940 þar sem reynt er 

að gera húsmóðurstarfið sem eftirsóknaverðast, þar sem mikil þörf var á vinnu 

þeirra á heimilunum. Það þurfti að hafa áhrif á ungar stúlkur til að þeim þætti 
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þessi störf spennandi. Bækur virkuðu þannig oft sem mótspil við hina ört vaxandi 

kvennfrelsisbaráttu sem átti sér stað víða hvar á þeim tíma (Hendriksen ofl. 

1978:41-42).  

Þegar skoðaðar eru nýjar bækur sem sérstaklega eru ætlaðar ungum stúlkum eru 

svokallaðar prinsessubækur mjög áberandi. Prinsessubækur hafa alltaf verið 

vinsælar hjá stúlkum á ákveðnum aldri sem lifa sig inn í heim ævintýranna.  

Þessar bækur eiga það sammerkt að fjalla um ljúfar og góðar prinsessur og 

aðalmarkmið þeirra er að líta vel út, eiga fallega kjóla, fara á dansleiki og ná 

athygli prinsins. Í bókinni Svona eiga prinsessur að vera er kennsla í því hvernig 

prinsessur eiga að hugsa um hárið:  

Til að hárið á þér verði fallegt þarftu að þvo það og greiða 

reglulega. Renndu burstanum hundrað sinnum gegnum hárið  

áður en þú ferða að sofa og það gæti orðið jafnfallegt og hárið  

á mér (Matthews 2007:[4]).  

 

Þessar bækur eru yfirleitt mikið myndskreyttar og einkennast af prinsessum 

íklæddum fallegum kjólum og virðist bleiki liturinn ráða þar ríkjum. Ætla má að  

með þessum bókum sé það markaðshyggjan sem er allsráðandi en ekki hugmyndir 

höfundar um það hvernig ungar stúlkur eigi að haga sér. En samt sem áður fela 

þessar bækur í sér þann boðskap að stúlkur eigi að vera þægar og góðar og líta vel 

út. Þær innihalda enga hvatningu til háleitari markmiða í lífinu.  

Seinni tíma barnabókmenntir sýna þó flestar nýja stefnu og breytt viðhorf 

gagnvart hlutverkum kynjanna. Í bókinni Draugasúpan frá árinu 2002 eftir 

Sigrúnu Eldjárn segir frá ævintýrum Hörpu og Hróa. Í þessari bók er það stúlkan 

sem er sterkari aðilinn en drengurinn sá veikari. 

En Harpa skálmar ótrauð áfram og Hrói reynir að halda sig 

sem næst henni. ,,Nei sko, hvað er nú þetta?“ hrópar hún allt 

í einu upp yfir sig og hleypur inn í skógarrjóður. Hrói tekur  

viðbragð og hleypur á eftir henni. Hann ætlar sko ekki að týna 
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Hörpu aftur. Sérstaklega ekki hér inni í þessum dimma skógi  

(Sigrún Eldjárn 2002:5). 

 

Bókum sem þessum er sýna hugmyndaríkar stúlkur í leit að ævintýrum, hefur 

fjölgað í bókmenntaheimi ungra stúlkna. Má þar meðal annars nefna hinar vinsælu 

bækur Kristínar Helgu Gunnarsdóttur um stúlkuna Fíusól sem er algjör andstæða 

við hinar ljúflyndu stúlkur í prinsessubókunum. Hún er sjö ára gamall fjörkálfur 

sem nýtur lífsins og finnur upp á ýmsu og hagar sér eins og litlar prinsessur 

myndu aldrei gera. 

Nú gat maðurinn sem mamma var að tala við ekki orða bundist. 

 Mikið er þetta ókurteis lítil stelpa, sagði hann og horfði forviða 

 á Fíusól. Börn eiga að bíða og hlusta róleg á meðan fullorðið 

fólk talar. Nú varð Fíasól dálítið leið. Fullorðið fólk bíður ekki 

á meðan börn spjalla saman, enda myndu börn aldrei hanga  

svona lengi og blaðra um ekki neitt, sagði hún svo þrjóskulega 

við manninn (Kristín Helga Gunnarsdóttir 2005:32-33). 

 

Í þessum bókum hafa leikir stúlknanna breyst og engin takmörk á hverju þær 

finna upp á. Umhverfið er ekki bara heima við heldur ferðast þær út frá heimilinu 

og lenda í ýmsum ævintýrum. Hugmyndaríki þeirra er mikið og sýna ungum 

stúlkum fram á að þær geti líka haft áhrif í samfélaginu. Dagný Kristjánsdóttir 

bendir á að sögur og ævintýri séu oft félagsmótandi. Segir hún að frönsku 

alþýðuævintýrin um mæður og dætur feli í sér að verið sé að búa ungar stúlkur 

undir lífið. Sem dæmi tekur hún söguna um Rauðhettu sem í munnlegri geymd 

fjalli um kvennaheim. Hún sýni hvernig unga stúlkan tekur við hlutverki eldri 

konunnar og framleiðsluferlinu (Dagný Kristjánsdóttir 2001:28). Boðskap til 

ungra stúlkna er eflaust enn að finna í bókum nútímans þó að hann sé annar en 

áður fyrr. 
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4. Barnabækur sem tæki til að viðhalda stéttamismun og 

ala á fordómum 

Ætla má að barnabækur hafi átt sinn þátt í að viðhalda samfélaginu í ákveðnu 

horfi með því að fá fólk til að sætta sig við óbreytt ástand. Barnabækur hafa því 

átt þátt í að viðhalda stéttamismun og ekki síður fordómum gagnvart kynþáttum 

og þjóðarbrotum. 

 

4.1. Stéttamismunur í barnabókum 

Í byrjun voru barnabækur einkum ætlaðar börnum úr borgarastéttinni. Sterk 

stéttarvitund birtist þannig að aðalsfólki var lýst sem vondu fólki í bókunum en 

börn úr millistétt léku aðalhlutverkið. Lágstéttarbörn voru sýnd í aukahlutverkum, 

þau voru í hlutverki þjónustufólks, afbrotamanna og utangarðsfólks. Bestu 

eiginleikarnir í fari þeirra voru að vera þæg, góð og auðmjúk. Hluutverk þeirra í 

barnabókmenntum þess tíma var að auka vægi aðalpersónunnar með því að sýna 

fram á gæði hennar og góðmennsku (Silja Aðalsteinsdóttir 1981:22-24). Börn í 

þessari stöðu gátu ekki speglað sig sjálf í bókmenntum þess tíma þar sem þau voru 

varla til staðar. Markmiðið með barnabókunum var hvort eð er ekki að höfða til 

þeirra á neinn hátt heldur fyrst og fremst til að fræða börn yfirstéttarinnar um 

samfélagið.  

Í bókinni Oliver Twist eftir Charles Dickens (2004) sem rituð var á 19. öld koma 

ríkjandi skoðanir samfélagsins á þeim tíma sterkt fram. Sagan fjallar um unga 

yfirstéttardrenginn Oliver Twist sem elst upp á munaðarleysingjahæli. Þrátt fyrir 

að alast upp innan um fátæklingana þá hefur hann alla þá ,,góðu“ eiginleika sem 

einkenna átti fólk úr efri stéttum. Samkvæmt þessari bók eru hinir góðu 

eiginleikar valdastéttarinnar arfgengir og umhverfið hefur engin áhrif þar á.  

Í barnabókum fyrri tíma hafa bækurnar hjálpað til að viðhalda því 

samfélagsmynstri sem ríkti hverju sinni. Þegar börnum í ákveðinni stöðu er lýst á 

ákveðinn hátt með ákveðna eiginleika stuðlar það að óbreyttu ástandi. Með því að 

sýna börnum í lágstétt fram á að börn í þeirra stöðu eigi að vera ljúf og góð og 

undirgefin er búið að gefa þeim ákveðna mynd af því hvers er ætlast til af þeim 
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sem einstaklingum. Á þann hátt er bókin tæki til að viðhalda því þjóðfélagi og 

þeim hefðum sem ríkja hverju sinni og þáttur í að fá fólk til að sætta sig við það 

(Silja Aðalsteinsdóttir 1976:118-119). Það er ekki hvetjandi fyrir barn sem speglar 

sig sjálft sem undirmálsaðila í bók þar sem það er hvatt til að sætta sig við stöðu 

sína, að reyna að öðlast nýtt líf.  

Þegar baráttu verkalýðsins fyrir bættum kjörum óx fiskur um hrygg, komu fram 

nýjar tegundir bókmennta fyrir börn. Gefnar voru út bækur sem voru aðallega 

ætlaðar lágstéttarbörnum og voru augljós hvatning til þeirra um að brjótast undan 

oki valdastétta og sýndu fram á að hreyfanleiki væri mögulegur á milli 

þjóðfélagshópa. Hér á landi varð mikil vakning fyrir bókum er innihélt þennan 

boðskap á fjórða áratug tuttugustu aldarinnar (Silja Aðalsteinsdóttir 1979:178). 

 

4.2. Lýsingar á kynþáttum í barnabókum 

Við Íslendingar höfum búið í fremur einsleitu þjóðfélagi. Í ljósi breyttra tíma og 

nýrrar þjóðfélagsmyndar er vert að skoða hvernig aðrir kynþættir hafa birst í 

íslenskum barnabókmenntum. Fram á síðustu ár hefur lítið verið fjallað um aðra 

kynþætti í frumsömdum íslenskum bókum. Undanfarin ár hefur orðið breyting þar 

á og má þar nefna bók Sigrúnar Eldjárn um hugmyndaríku stúlkuna Hörpu í 

bókinni Draugasúpan (2002). Harpa er stúlka dökk á hörund og er hún sýnd á 

jákvæðan hátt sem uppátækjasöm og hugmyndarík stúlka í þessum bókum. 

Kynþáttur hennar kemur ekki fram í texta bókarinnar heldur er sýndur í 

myndmáli. 

Af erlendum bókum má nefna bókina �egrastrákarnir (Thorsteinsson 2007) sem 

þýdd var úr bandarísku þulunni Ten little �iggers og myndskreytt af Mugg. Bókin 

kom fyrst út á Íslandi árið 1949 og var síðast endurútgefin árið 2007. Þessi bók 

dregur upp neikvæða mynd af litlum hörundsdökkum drengjum og eru þeir sýndir 

sem heimskir og latir. Bók þessi er dæmigerð fyrir þau viðhorf sem ríktu gagnvart 

fólki af afrískum uppruna í Bandaríkjunum frá lokum þrælastríðsins. Bob Dixon 

segir að bækur innihaldi oft kynþáttafordóma og birtist þeir á mismunandi hátt í 

bókmenntum fyrir börn. Þeim mun minna sem kynþáttafordómar eru áberandi í 

bókum þeim mun meira eru þeir sýndir á táknrænan hátt. Táknræn merking hefur 
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meiri sálræn áhrif á yngri börn. Í bókum tengist orðið svartur oft einhverju sem 

hefur neikvæða merkingu. Þar má nefna svarti dauði, svarti galdur, svarti 

sauðurinn og fleira. Hvíti liturinn tengist aftur á móti því jákvæða, góða og 

fallega, eins og hvítum engli og góðu álfmeyjarnar eru yfirleitt íklæddar hvítum 

kjólum eða ljósum. Nornir eru í svörtum kuflum með svarta ketti sem á að 

undirstrika hið illa. Í kristinni trú hafa okkur verið birtar myndir af Guði sem 

hvíthærðum manni í hvítum fötum og hvítum á hörund. Djöfullinn er sýndur sem 

svört vera og einnig má nefna svarta úlfinn í Rauðhettu. Á þennan hátt hefur 

okkur verið innprenntað allt frá æsku að allt sem tengist dökkum lit sé slæmt og 

beinlínis hættulegt en allt það góða tengist hvítum lit.  

Silja Aðalsteinsdóttir skoðaði barnabækur sem gefnar voru út á Íslandi frá árunum 

1960-1970 og segir hún að þegar þær eru athugaðar með tilliti til afstöðu gagnvart 

fólki af öðrum kynþætti þá komi fram mismunandi skoðanir höfunda. Almenn 

afstaða virðist þó vera jákvæð en þó sé ekki að neita að fordómar gagnvart öðrum 

þjóðum og kynþáttum eigi sér stað í íslenskum barnabókum frá þessum tíma. 

Mest áberandi sé þó neikvæð afstaða gagnvart Indíánum og jafnvel andúð á 

kynþættinum. Þessi skoðun kemur skýrt fram í frumbyggjabókinni Á leið yfir 

úthafið sem kom út árið 1968 hér á landi. ,,Hér voru víst bæði hættulegir Indíánar 

og villidýr í þessu landi“ (Horn 1968:81). Í bókinni Hjartabani sem út kom árið 

1945 er Indíánum lýst sem villimönnum og þá beri að varast. ,,Þegar Hjartabani sá 

Indíánana, sá hann strax, vegna kynningar sinnar við þá, að þetta voru óvinir í 

vígahug“ (Cooper 1945:30).  

Enski barnabókahöfundurinn Enyd Blydon hefur verið gagnrýnd fyrir að semja 

barnabækur sem innihalda mikla kynþáttafordóma. Má þar nefna bækurnar um 

Dodda sem hafa verið kynntar fyrir íslenskum ungdómi í mörg ár og eru enn 

vinsælar hjá lesendum. Í þessum bókum hafa þeir sem eru svartir á hörund 

neikvæða eiginleika. Þeir stela frá Dodda og eru svikulir en Doddi lærir að varast 

þá. Litli svarti Sambó eftir Helen Bannerman (1985) kom fyrst út í London árið 

1899, flest ef ekki öll íslensk börn kannast við þá bók. Sögusvið bókarinnar er 

indverskt en er um persónu sem líkist frekar fólki af afrískum uppruna í útliti. Hún 

sýnir aðalsöguhetjuna litla svarta Sambó fara í gönguferð inn í skóginn þar sem 

hann hittir fyrir nokkur tígrisdýr. Sambó gefur tígrisdýrunum fötin sín og endar 

með að standa uppi á nærfötunum. Tígrisdýrin breytast í stóran smjörpoll eftir að 



20 

 

hafa hlaupið í kringum tré. Litla svarta Sambó finnst það sniðugt og fer heim með 

það. Smjörið er síðan notað til að baka hundrað sextíuogníu pönnukökur. Bók 

þessi hefur verið gagnrýnd fyrir kynþáttafordóma bæði hvað varðar 

myndskreytingu og söguþráð (Dixon 1977:101-102).  

Í hinum vinsælu sögum um Dagfinn dýralækni eftir Hugh Lofting er einnig að 

finna skírskotanir sem hægt er að tengja við kynþáttafordóma: 

 Síðan sneri konungur sér að einum hinna svörtu hermanna 

 og sagði: -takið þennan hvíta skottulækni og öll hans dýr og  

 lokið allt hyskið inni í rammgerðasta fangelsi, sem til er í ríkinu. 

 Sex svartir menn leiddu nú lækninn á milli sín og ráku dýr hans á  

 eftir honum út í jaðar rjóðursins og lokuðu allan hópinn inni í  

 steinhúsi (Lofting 1956:59). 

 

Á þennan hátt er orðið svartur notað um þá sem eru vondir og hvíta manninum 

beri að varast. Í þessari bók má einnig sjá atriði þar sem sýnt er fram á heimsku 

afríska konungsins og er hann látinn vera heimskari en páfagaukurinn Palla.  

Páfagaukurinn þykist vera Dagfinnur dýralæknir og tekst að leika á konunginn og 

fá hann til að hleypa Dagfinni og dýrum hans úr fangelsi: 

Nú varð konungi ekki um sel. Hann fór að skjálfa og stama, og  

 ótti hans varð æ meiri. Læknir, hrópaði hann. –Ég skal gera   

 sem þú biður, en vertu þá svo góður að lyfta ekki litla  

 fingrinum. Kóngur stökk fram úr rúminu og hljóp fram  

á gang til þess að kalla á hermenn sína og biðja þá að  

opna dyr fangelsins tafarlaust (Lofting 1956:64). 

 

Hörundsdökkt fólk var á tímum kynþáttahyggju álitið svipað börnum að 

vitsmunum og þroska. Það átti samkvæmt þeim uppeldisfræðilegu hefðum sem 

ríkti á þeim tíma að vera eins og börn, fórnarlömb hvata sinna og þurftu að læra 

að stjórna sér í gegnum refsingar ( Kristín Loftsdóttir 2007:14). Í nýlegri bók eftir 

Davíð Þór Jónsson Vísur fyrir vonda krakka er kvæði um hinar ýmsu þjóðir: 
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Arabar eru illmenni 

sem eyðileggja og brjóta. 

Gyðingar eru glæpamenn 

sem grýta börn og skjóta. 

Ameríkanar eru ofstækismenn, 

ólæst, fáfrótt pakk. 

Japanir eru litlir og ljótir 

og látlaust að segja takk. 

Kínverjar eru kvikindi 

           og kínverska óttalegt breim. 

Indverjar eru óteljandi 

og enginn munur á þeim. 

Rússar eru ribbaldar 

sem ráðast á aðrar þjóðir. 

Norðmenn eru nautheimskir 

og nefstórir og rjóðir. 

Í Afríku býr frumstætt fólk, 

það finnst varla menning nein. 

Finnar eru fyllibittur 

sem flengja sig með grein. 

Danir eru dugleysingjar 

og Danmörk ljót og flöt. 

Víetnamar eru vondir menn 

sem versla rottukjöt. 

(Davíð Þór Jónsson 2004 [33]). 

 

Svo segir í vísunni og eru þar enn fleiri lýsingar á hinum ýmsu þjóðarbrotum sem 

endar á að segja ,,Íslendingar eru indælisfólk og indælastur er ég“(Davíð Þór 

Jónsson 2004:[33]). Okkur fullorðna fólkinu dylst ekki sú kaldhæðni sem felst í 

vísu þessari en áhrif þessara orða á unga lesendur eru án efa allt önnur. Ætla má 
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að sum börn taki þessum boðskap á bókstaflegan hátt og taki þannig mark á 

textanum og jafnvel tileinki sér hann á einhvern hátt. Við ritun bóka og blaða hafa 

margir bent á að fullt tjáningarfrelsi verði að ríkja hjá höfundi því annað sé hefting 

á sköpunarfrelsi hans. Enn aðrir hafa sagt að fara þurfi varlega þegar texti er birtur 

opinberlega og varast beri að særa eða móðga einstaklinga. Þegar ritaðar eru 

bækur sem eru sérstaklega ætlaðar börnum skiptir innihald þeirra miklu máli. Það 

erum við fullorðna fólkið sem veljum bækur fyrir börnin. Vel gerðar bækur sem 

eru gerðar af alúð og kunnáttu og ekki síst virðingu, bæði gagnvart börnunum og 

viðfangsefninu, er það sem skiptir máli. Þannig bækur geta hjálpað barninu til að 

byggja upp góða sjálfsmynd og getur veitt því styrk til að takast á við framtíðina 

(Ragnheiður Gestsdóttir 1992:33).  
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0iðurlag 

Í gegnum bækur er hægt að skoða hvaða hugmyndafræði er ríkjandi hverju sinni 

þar sem hún hlýtur að endurspeglast í skrifum höfunda. Bókmenntir í víðtækustu 

merkingu þess orðs varpa ekki einungis ljósi á skoðanir, gildismat og viðhorf 

höfundarins. Höfundurinn hlýtur alltaf að vera afsprengi þess samfélags sem hann 

er hluti af. Bækur hafa áhrif bæði á unga og aldna. Við fullorðnu höfum þó meira 

val í þessum efnum, þar sem við ákveðum sjálf hvað við lesum. Við höfum einnig 

reynslu og þroska til að meta innihald og merkingu hverrar bókar fyrir sig. Börn 

hafa ekkert val heldur eru þau mötuð á ákveðnu efni hverju sinni. Ung börn hafa 

ekki þroska til að skynja hvað felst í teksta, heldur taka þau öllu efni bókstaflega. 

Heimur bókarinnar er raunveruleiki fyrir þeim og hefur áhrif á það hvernig þau 

skynja veröldina. 

Í upphafi voru barnabækur aðeins ætlaðar börnum úr efri stéttum samfélagsins og 

miðaði innihald þeirra við þau. Hugmyndir sem miðuðust við að viðhalda ríkjandi 

samfélagsmynstri komu fram í þessum bókum. Börn úr efri stéttum voru 

söguhetjurnar og þar með hreyfiafl þjóðfélagsins, á meðan börn úr neðri stéttum 

höfðu engin áhrif í samfélaginu.  

Aristóteles sagði á sínum tíma að konan væri misheppnaður karlmaður, og því 

ófullkomin manneskja (Skjönsberg 1977:10). Þessi skoðun hans hefur haft áhrif á 

hvaða sýn menn hafa haft á konum í gegnum aldirnar allt til vorra tíma. Þessar 

hugmyndir hafa endurspeglast í barnabókmenntum jafnt sem fullorðinsbókum. Í 

fyrri tíma barnabókum var stúlkum ætlað að halda sig heima við og vera hæglátar 

og prúðar og búa sig undir að vera húsmæður eða vinnukonur. Þær áttu helst að 

halda sig til hlés og leyfa karlmanninum að blómstra. Drengjum var aftur á móti 

sýnt fram á að þeirra hlutverk í framtíðinni væri að framkvæma og taka 

ákvarðanir. Karlmaðurinn átti að vera hreyfiaflið í þjóðfélaginu, sá sem 

framkvæmdi hlutina og stjórnaði. Vettvangur hans var allur heimurinn og 

vinnustaðurinn þar sem hann ríkti. 

Í ritgerðinni hefur verið fjallað um og tekin dæmi úr barnabókum sem sýna á 

hvern hátt gert hefur verið lítið úr andlegu atgervi tiltekinna kynþátta. Þegar bókin 

�egrastrákarnir (Tíu litlir negrastrákar) birtist fyrst á prenti á Íslandi sköpuðust 
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ekki miklar umræður um þá kynþáttahyggju sem í henni birtist. Þegar bókin var 

hins vegar endurútgefin fyrir skömmu þá sköpuðust fjörlegar umræður um 

innihald bókarinnar. Þessi staðreynd segir okkur að bækur taka mið af gildismati 

og viðhorfum samtímans. 

Þjóðfélagsmynd okkar hefur breyst mikið undanfarin ár, frá nær einsleitu 

samfélagi yfir í litríkt alþjóðlegt umhverfi. Við sem höfum áhrif á uppeldi barna 

verðum að gera okkur grein fyrir þeim áhrifum sem myndmál og texti getur haft á 

sjálfsmynd barna og sýn þeirra á öðru fólki. Það skiptir máli hvaða efni er valið 

fyrir börn og einnig hvernig það er lagt fram fyrir þau. Börn verða fyrir áhrifum 

margra miðla á degi hverjum en vægi þeirra er mismikið. Bókin hefur sérstöðu í 

þessu sambandi, þar sem hún er alltaf til staðar og hægt er að lesa hana og skoða 

aftur og aftur (Ragnheiður Gestsdóttir 1992:26-33). Börn elska bækur og þá nánd 

og umhyggju sem fellst í því að láta lesa fyrir sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Lokaorð 

Í ritgerð þessari hef ég að mestu stuðst við þær barnabækur sem ég hef kynnst í 

gegnum tíðina og voru áberandi í mínu bókmenntalífi, jafnframt því að skoða 

bækur samtímans. Bækur hafa haft áhrif á mitt líf og kynntist ég framandi 

heimum í gegnum þær. Þegar ég ólst upp skiptust bækur að einhverju leyti í  

stúlkna og drengjabækur. En sem eina stúlkan í hópnum, með marga bræður á 

heimilinum, var maður settur inn í heim drengjabókanna og voru þær lesnar 

spjaldanna á milli. Það er kannski erfitt að meta hverskonar áhrif bækur hafa haft 

á mig og hvað þær hafa haft að segja í lífinu. En þó er óhætt að segja að margar 

bækur eiga sér sinn stað í endurminningunni og vekja enn hughrif. 

Í þessari ritgerðarvinnu leitaði ég óspart til ellefu ára gamals sonar míns til að fá 

fram hugmyndir hans um bækur. Þegar ég bað hann um að lesa vísu Davíðs Þórs 

Jónssonar um Þjóðir veraldar, varð hann reiður fyrir hönd allra þjóðanna sem lýst 

var á svo óviðeigandi hátt að hans mati. Honum fannst þetta móðgandi texti og 

var hann mjög ósáttur fyrir hönd allra þjóðarbrotanna. Á þann hátt skynjaði ég að 

hann upplifði vísuna á annan hátt en ég, þar sem hann var alveg viss um að þetta 

væri einlæg skoðun höfundar. Þar sem hann er mikill lestrarhestur reyndi ég mikið 

að fá hann til að lesa bækur sem ég ólst upp við eins og Ævintýrabækurnar og 

Fimm bækurnar eftir Enyd Blyton. En eftir að hann hafði byrjað nokkrum sinnum 

á þeim og gefist upp jafnóðum upp tel ég líklegt að flestar bækur séu háðar tíma, 

það sem höfðaði til mín hér áður fyrr virkar ekki endilega á yngri kynslóðina í 

dag. Börn vilja lesa um veröld sem þau geta samsamað sig og speglað sig í. 
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