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Útdráttur 
Þessi ritgerð fjallar um bók að nafni Elli: dagur í lífi drengs með ADHD. Bókin er skrifuð, 
myndskreytt og hönnuð af Ara Hlyni Guðmundssyni, í samvinnu við níu ára dreng sem 
heitir Elías. Tilgangur ritgerðarinnar er að rýna í bókina, gerð hennar, hugmyndafræðina 
þar að baki, myndefni og merkingu í þjóðfélaginu. Með því að greina bókina, bera hana 
saman við aðrar barnabækur, setja hana í samhengi við kenningar og fræðigreinar frá 
fræðimönnum og listamönnum, og með því að líta í eigin barm, vonast höfundur til að 
komast í dýpri skilning um bókina og hvort hún eigi sér stað í barnabókaflóru landsins og 
mögulega víðar. Þar sem ritgerðin fjallar um bók sem ritgerðarhöfundur skrifaði og 
myndskreytti sjálfur er mál hennar frekar óformlegt, en notast er við hinar ýmsu 
fræðigreinar, tímaritsgreinar, bækur, barnabækur og útvarpsviðtal til samanburðar og 
greiningar á efninu. Byrjað er á því að skilgreina hvað ADHD er og hvaða niðurstöðum 
höfundur hefur komist að í sambandi við það. Því næst er gerð bókarinnar rekin frá byrjun 
til enda, með tilliti til vinnuaðferða, útlits og hönnunar, og hún borin saman við aðrar 
bækur. Ritgerðin er í sjálfu sér ákveðin naflaskoðun fyrir höfundinn þar sem hann reynir að 
komast að því hver raunverulegur tilgangur bókarinnar sé, hvort hún eigi rétt á sér og hvort 
honum hafi tekist að framkvæma það sem hann ætlaði sér með verkefninu. Höfundur 
kemst m.a. að því, með gerð þessarar ritgerðar, að tilgangurinn með bókinni sé að hafa 
jákvæð áhrif á fólkið í kringum sig, að gleðja, fræða og auka fjölbreytni barnabóka á 
Íslandi og víðar. Það eru ekki ýkjur að segja að höfundur vilji breyta heiminum til hins 
betra með gerð barnabóka sem hafa góð áhrif á lesendur. Með þessari ritgerð reynir hann 
að komast að því hvort bókin Elli: dagur í lífi drengs með ADHD sé skref í rétta átt eða 
verkefni sem þurfi að endurskoða. 
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Forsíða bókarinnar Elli: Dagur í lífi drengs með ADHD. 
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Inngangur  

Ég hef löngum haft áhuga á barnabókum, myndmáli þeirra og hversu mikil áhrif þær geta 
haft á börn og fullorðna. Ég hef alltaf viljað vera teiknari og sérstaklega gera teikningar 
fyrir börn. Ég vann á leikskóla um árabil og hef alltaf haft unun af því að gleðja börn, 
kenna þeim og sjá þau vaxa og dafna. Þegar ég byrjaði að vinna á leikskóla 17 ára gamall 
tók ég strax eftir því að ég mundi ótrúlega vel eftir öllum myndskreyttum barnabókum sem 
ég skoðaði sem barn. Ég vissi alltaf hvaða mynd yrði á næstu síðu. Þetta fannst mér 
ótrúlegt og sannfærði mig um mikilvægi þess að hafa góðar og uppbyggilegar bækur í 
kringum börn. Ég hef komist að því að ég er ekkert einsdæmi þegar kemur að því að muna 
eftir myndabókum og sögum úr barnæsku. Gefur það ekki auga leið að ef við munum svo 
vel eftir bókum úr barnæskunni að þær gætu hafa haft áhrif á uppeldi okkar og þroska sem 
einstaklingar? Er því ekki mikilvægt að hafa „réttar“ bækur í umhverfi barnanna okkar?1 
En hvað er það sem gerir það að verkum að við munum betur eftir sumum bókum en 
öðrum? Skiptir myndefnið einhverju máli? Hver er raunverulegur tilgangur mynda í 
barnabókum? Eiga þær einungis að styðja textann eða hafa þær tilgang út af fyrir sig? 

Bókin sem ég skrifaði, myndskreytti og hannaði fyrir útskrifarsýningu grafískrar 
hönnunar í Listaháskóla Íslands 2014 var stórt og krefjandi verkefni. Titill bókarinnar er 
Elli: dagur í lífi drengs með ADHD (sjá mynd 1). Bókin er byggð á raunverulegum strák, 
Elíasi, og upplifun hans af heiminum. Með þessu verkefni vonaðist ég til að beina ljósi á 
upplifun barna með ADHD og dýpka skilning barna og fullorðinna á viðfangsefninu. Ég 
hef komist að ýmsu með því að lesa hundruðir barnabóka daginn út og inn í 
leikskólastörfum mínum, m.a. finnst mér fólk oft gefa því allt of lítinn gaum hvaða bækur 
eru inni á heimilinu, í skólum og á leikskólum. Það er mín skoðun að barnabækur ættu að 
endurspegla okkar eigin gildi og að við ættum að vera mjög vakandi fyrir þeim skilaboðum 
sem við bjóðum börnunum okkar upp á, í gegnum bókmenntir og listir. Þeirra hugar eru 
ómótaðir og þau taka við upplýsingum á allt annan hátt en við sem eldri erum.2 
Undirmeðvitund þeirra getur dregið í sig upplýsingar sem fylgja þeim alla ævi án þess að 
þau, né nokkur annar, geri sér grein fyrir því. Sem dæmi eru langflestar sögur sem eru inni 
á leikskólum um hvíta stráka. 

                                                

 

 

 
1 (Hvað teljast sem „réttar bækur“ er að sjálfsögðu smekksatriði, en tilgangur minn er að benda á að velja þarf 
2 C. M. Charles, Litla Piaget kverið, Námsgagnastofnun, 1989, bls.1-2. 
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Hvað segir það við stelpurnar og þau börn sem ekki eru ljós á hörund? Kannski að þau séu 
ekki eins mikilvæg?  

Eitt versta augnablik sem ég hef upplifað í starfi mínu á leikskóla er þegar 5 ára 
stúlka (ættuð frá Afríku) sagði mér að hún vildi vera hvít. Þegar ég spurði hana af hverju 
þá svaraði hún „útaf því að ég er svo ljót“. Á sama augnabliki varð mér litið til hinna 
stelpnanna á deildinni (allar hvítar) að lesa bók um hvíta ljóshærða prinsessu í bleikum 
kjól. Ég efaðist um að þetta væri tilviljun. Það var ekki ein einasta bók, né mynd á vegg, né 
púsl á deildinni með myndum af svörtum börnum (hvað þá prinsessum!). Hversu margar 
bækur eru inni á íslenskum heimilum og stofnunum um börn sem eru af öðru litarhafti en 
hvítu eða sem eiga við einhvers konar fötlun eða röskun að stríða? Ég hef tekið eftir því að 
þegar slíkar bækur er að finna þá snúast þær oftast beinlínis um það að viðkomandi barn sé 
öðruvísi. Þó svo að viljinn sé sannarlega góður, er ég ekki viss um að þetta sé besta 
lausnin. Þegar ég ákvað að gera bók um Elías og ADHD fannst mér erfitt að komast hjá því 
að setja ADHD í kastljósið, en mín nálgun var einmitt sú að drengurinn væri ekki 
„óeðlilegur“, að hann væri bara strákur sem upplifir heiminn á sinn hátt. Ekki síst vildi ég 
koma því til skila að það þurfi alls ekki að taka lífið of alvarlega. Við getum horft hvert til 
annars og glaðst yfir því að við séum öll mismunandi, en jöfn.  

Í bókinni fylgjum við Ella í gegnum einn dag í lífi hans. Það er ekki versti dagur 
sem hann hefur upplifað en sannarlega ekki sá besti. Tilgangurinn var einfaldlega sá að 
sýna hvernig frekar venjulegur dagur gæti litið út hjá honum. Hann kemur sér í smá 
vandræði en skemmtir sér líka og allt fer vel að lokum. Bókinni er ætlað að vera fræðandi, 
en umfram allt skemmtileg, og ætti að hjálpa börnum með ADHD, fjölskyldumeðlimum, 
vinum og kennurum. Ritgerð þessi fjallar um þessa bók, hönnunarferli hennar, hversu vel 
mér finnst ég hafa tekist ætlunarverk mitt, stað bókarinnar í barnabókaflóru Íslands og 
mögulegt framhald hennar. Tilgangur er að dýpka skilning minn og annara á bókinni, 
greina hvað gekk vel upp og hvað hefði betur mátt fara. Það mun nýtast mér og gæti vel 
nýst öðrum við gerð barnabóka í framtíðinni.  
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1. Hvað er ADHD? 

 

ADHD stendur fyrir „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ (eða athyglisbrestur og 
ofvirkni á íslensku). ADHD er taugaþroskaröskun sem kemur fram sem hvatvísi, 
hreyfióróleiki og erfiðleikar með einbeitingu. Börn sem hafa ADHD geta átt á hættu á að 
ganga illa í námi, eiga í erfiðleikum með samskipti við jafnaldra og fullorðna og jafnvel að 
koma sér í líkamlega hættu. Þessi börn eiga það til að koma sér í vandræði vegna hvatvísi 
sinnar og hugsa sjaldan út í afleiðingar gjörða sinnar. Þetta getur leitt til mikilla erfiðleika 
fyrir barn og foreldra og þess vegna er mikilvægt að fá rétta greiningu frá fagaðilum sem 
fyrst. Eitt af því sem getur hrjáð börn með ADHD er skortur á félagslegum tengslum, 
depurð og jafnvel þunglyndi.  

Það er ekki þar með sagt að ADHD sé alslæmt, því börn (og fullorðnir) með ADHD 
geta búið yfir miklum hæfileikum eða jafnvel snilligáfu á einu eða fleiri sviðum og einnig 
nokkurs konar „ofur-einbeitingu“ þegar viðkomandi hefur verulegan áhuga á ákveðnu 
viðfangsefni. Þannig gæti viðkomandi t.d. átt erfitt með að einbeita sér að heimanámi 
almennt, en verið snillingur í einu ákveðnu fagi eða tómstundargamani. Þar sem ADHD 
felur í sér ofvirkni eru miklar líkur á að barn með ADHD hafi mikla þörf fyrir að hreyfa 
sig, sem getur verið mikill kostur t.d. í íþróttum. Til eru mörg dæmi um börn með ADHD 
sem geta gersamlega týnt stað og stund við ákveðin verkefni eða leik. Þá getur 
einstaklingurinn einbeitt sér óvenjuvel í langan tíma því hann hefur sérlegan áhuga á 
viðfangsefninu. Það gæti verið ákveðin íþrótt, tölvuleikir eða fínhreyfingarvinna á borð við 
legó, módelsmíði eða myndlist.3 

Varðandi ADHD og fleiri greiningar sem fólk þarf að kljást við er ég þeirrar 
skoðanar að neikvæð umfjöllun sé of algeng og að megintilgangur umræðunnar virðist oft 
vera sá að keppast við að gera alla eins, þ.e. „ef þú ert ekki eins og meirihlutinn hlýtur 
eitthvað að vera að þér sem þarf að laga“. Þetta sjónarmið á það til að ýta undir fordóma 
gagnvart viðkomandi einstaklingum og vanlíðan þeirra innan samfélags sem þeim finnst 
þeir ekki passa inn í. Þó svo að umfjöllun varðandi þess háttar málefni séu vissulega skref í 
rétta átt, þ.e. að gera sér grein fyrir að það eru ekki allir eins og sumir þurfi öðruvísi  

                                                

 

 

 
3 ADHD samtökin, Hvað er ADHD?, sótt 29. ágúst 2014, http://www.adhd.is/is/um-adhd/hvad-er-adhd- 
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umhverfi til að dafna en aðrir t.d. í námi, þá tel ég mikilvægt að fara ekki það langt með 
greiningu að börnum og fullorðnum fari að finnast þau vera „fötluð“ og að þau eigi því 
minni möguleika á árangri í lífinu. Það hefur nefninlega ítrekað sýnt sig að fólk sem er 
greint með ákveðna röskun getur, ef það kýs og/eða fær leiðsögn, nýtt sér það sér til 
framdráttar í stað þess að láta það aftra sér. Það skiptir höfuð máli að líta á „röskunina“ 
sem jákvæðan eiginleika frekar en galla í fari viðkomandi. Á þann hátt er hægt að virkja 
einstakling til dáða í stað þess að draga úr honum með því að setja aðaláherslu á muninn á 
„honum“ og „hinum“. Eins og Oliver Sacks, prófessor í taugalækningum, segir í bókinni 
An Anthropologist on Mars:  

Sickness implies a contraction of life, but such contractions do not have to 
occur. Nearly all my patients, so it seems to me, whatever their problems, 
reach out to life – and not only despite their conditions, but often because 
of them, and even with their aid.4 

 

Ég komst ekki að þessari niðurstöðu í einni andrá, heldur mótaðist hún með tímanum þegar 
ég vann að undirbúningi og gerð bókarinnar. Fyrst um sinn hafði ég enga hugmynd um 
hvað bókin ætti að fjalla um, en með leiðsögn frá kennurum og vinum tók bókin hægt og 
bítandi á sig núverandi mynd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 
4 Oliver Sacks, An Anthropologist on Mars, Picador (Macmillan Publishers Ltd), 1995,  bls. xvi,  
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Samvinnumynd mín og Elíasar (hann hefur ekki enn fengið að sjá myndina). 

2. 
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2. Hugmyndin verður til 

 

Ég ákvað fyrir löngu (líklega áður en ég byrjaði í LHÍ) að ég myndi gera barnabók sem 
útskriftarverkefni. Ég hafði þegar búið til eina barnabók á fyrsta árinu mínu í skólanum. Sú 
bók hét Plánetan og fjallaði um tvær ólíkar tegundir af geimverum sem sáu tilgang lífsins á 
mjög ólíkan máta. Ég var alls ekki viss hvort ég mætti yfir höfuð gera barnabók sem 
lokaverkefni. Ég var ekki viss hvort það væri nógu mikil grafísk hönnun. En að sjálfsögðu 
mátti ég gera það, enda inniheldur góð barnabók mjög mikla grafíska hönnun. Reyndar er 
hægt að segja að hún sé gersamlega ómissandi. Hún heldur utan um allt útlit bókarinnar, 
framgang sögunar, gerir hana þægilega í lestri og fallega í útliti. Ég vissi að ég vildi gera 
barnabók en ég vissi ekki ennþá um hvað hún ætti að vera. Ég vissi ekki einu sinni hvort ég 
ætti sjálfur að skrifa hana eða hvort ég ætti að fá einhvern annan til að gera það fyrir mig. 
Ég hafði nokkrar sögur í höfðinu en fannst engin alveg nógu góð. Eitt vissi ég þó fyrir víst: 
ég myndi teikna og hanna bókina sjálfur. Sú hugmynd hafði komið upp, stuttu áður en 
lokaverkefnið var sett fyrir, að gera bók með níu ára syni vinafólks míns, Elíasi Bjarnari 
Baldurssyni. 

Ég hafði lengi vitað að Elías væri mjög hæfileikaríkur teiknari og hafði mjög 
gaman að því að teikna með honum. Hann sýndi því einstaklega mikinn áhuga og fannst 
sérstaklega gaman að prófa teiknigræjurnar mínar. Ég tók vel eftir því hvað hann gat 
einbeitt sér mikið að teikningunum miðað við níu ára dreng og sá að hann byggi yfir 
ótrúlegum hæfileikum í tækni. Það kom mér sífellt á óvart hvernig hann gat líkt eftir 
myndum sem ég teiknaði mörgum dögum eftir að ég sýndi honum myndina. Ég hef ekki 
séð annað eins hjá neinu barni fyrr né síðar. Þetta gaf til kynna einstaklega myndrænan og 
sérstakan huga.  

Einu sinni hafði ég verið að teikna mynd heima hjá vinum mínum, skroppið frá í 
stutta stund og skilið óklára myndina eftir á borðinu, ekkert nema hendur og augu. Þegar 
ég kom til baka var Elías búinn að klára myndina fyrir mig. Það er afar sjaldgæft að ég 
leyfi nokkrum manni að snerta ókláraða mynd eftir mig, en í þessu tilfelli var erfitt að gera 
annað en brosa, enda hafði Elías klárað frekar óspennandi mynd á einstaklega frumlegan 
hátt. Ég ákvað að halda áfram með myndina og mála ofan í línurnar sem Elías hafði gert 
fyrir mig. Útkoman var óvenjuleg og frumleg (fyrir mig) og líka frekar ógeðsleg – í 
rauninni svo ógeðsleg að Elías fékk aldrei að sjá útkomuna (sjá mynd 2). Út frá þessari 
reynslu varð til sú hugmynd að gera heila bók með Elíasi. Hann gæti gert hluta fígúranna 
og ég klárað eða við gætum skipst á. Hann gæti jafnvel hjálpað til með skrifin. 
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 Ég hafði byrjað að skrifa einfalda sögu um strák sem finnur leið inn í furðuheim 
með því að fikta í málninga-hristi-vélinni inni í Húsasmiðjunni, saga sem varð til út frá 
atviki sem átti sér stað með okkur Elíasi, en þegar ég bar hugmyndina undir leiðbeinendur 
mína í skólanum voru undirtektirnar misgóðar. Kennararnir spurðu mig töluvert af 
spurningum sem ég hafði engin svör við: Hver er tilgangurinn með þessari bók? Hver er 
tilgangurinn með að vinna hana með níu ára dreng? Hverju ert þú að bæta við 
barnabókaflóruna á Íslandi eða í heiminum? Hvað ert þú að reyna að segja með þessu? 
Hvað nákvæmlega á strákurinn að gera og hvernig ætlar þú vinna með honum?  

 Það er ekki laust við að þessar spurningar hafi hrætt mig, stressað mig og dregið úr 
jákvæðni minni í garð verkefnisins. Þó var þetta alveg rétt, ég hafði ekki hugmynd um 
hvað ég vildi segja eða hvaða tilgang verkefnið hafði. Sú hugmynd hafði komið upp áður 
að fjalla um ADHD, þar sem ég vissi að Elías ætti við slíkt að stríða, en mér hafði fundist 
það of alvarlegt viðfangsefni. Ég vildi bara gera fyndna sögu með furðuverum til að 
skemmta börnum og fullorðnum, ekki einhverja kennslubók um hvað lífið getur verið 
erfitt. Eftir því sem ég velti þessu meira fyrir mér því óþægilegri fannst mér hugmyndin 
vera. Ég ímyndaði mér að ég myndi kalla yfir mig alls kyns gagnrýni frá fagaðilum fyrir 
hvert einasta smáatriði sem félli þeim ekki að geði. Á endanum sannfærðu móðir mín og 
bróðir mig um að það þyrfti alls ekki að vera þannig. Ég gæti einfaldlega skrifað söguna út 
frá mér og Elíasi og þyrfti ekkert að vera alvarlegri né fræðilegri en ég vildi. Þaðan í frá leit 
ég verkefnið allt öðrum augum. Ég ætlaði að skrifa bók út frá viðtölum við Elías og hún 
skyldi vera létt, fyndin og skemmtileg, en jafnframt nærgætin og fræðandi.  
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Skyssur af Ella á byrjunarstigi. 
Efnisval: Mynd 1: Trélitir. Mynd 2: Penni og tússlitir. 

Hugmynd af útliti fyrir kennara Ella. 

Efnisval: Trélitir. 

 

Steinar og Sigga, foreldrar Ella. Þetta 
er nokkuð nálægt stílnum sem endaði í 
bókinni. 

Efnisval: Trélitir og tússliti.r 

 

3. 4. 

5. 6. 



 19 

3. Undirbúningur og viðtöl 

 

Ég byrjaði á því að  rannsaka ADHD á netinu, skoða skilgreiningar, hlusta á reynslusögur 
og horfa á heimildarmyndir. Í rannsóknarferlinu komst ég að því að ég deildi mikið af 
einkennum ADHD með Elíasi en komst að þeirri niðurstöðu að ég væri líklega með ADD 
(„Attention Deficit Disorder“) eða athyglisbrest án ofvirkni. Þessi uppgötvun kveikti enn 
meiri áhuga á viðfangsefninu og styrkti mig í þeirri trú að bók af þessu tagi gæti hjálpað 
börnum jafnt sem fullorðnum. Ég komst nefnilega að því að ein af aðalafleiðingum þess að 
vera með ADHD og ADD er að einstaklingurinn getur farið að áfallast sjálfan sig fyrir 
erfiði í námi og félagslífi. Það getur leitt til depurðar og þunglyndis, sem hefur að 
sjálfsögðu enn verri áhrif á nám og félagsleg tengsl. Á móti kemur að ef greining fer fram 
snemma hjá einstaklingnum og hann fær þá aðstoð sem hann þarf, þá er hægt að takmarka 
einkennin og beina viðkomandi á rétta leið.5 

 Þegar ég hafði unnið undirbúningsvinnuna fór ég að skrifa niður spurningar sem ég 
vildi spyrja Elías og foreldra hans. Ég byrjaði á viðtölum við foreldrana, Sigríði og Steinar. 
Ég bað þau um að segja mér tvær sögur á mann þar sem eitthvað sérstaklega leiðinlegt eða 
erfitt hafði komið fyrir í sambandi við Elías og einkenni hanns, og tvær sögur þar sem 
eitthvað sérstaklega skemmtilegt eða ánægjulegt hafði gerst. Þau lýstu fyrir mér bakgrunni 
fjölskyldunnar, Elíasar, greiningu hans og meðhöndlun í kjölfarið. Þau lýstu fyrir mér 
heimilislífinu og hvaða aðferðum þau höfðu beitt í samskiptum við Elías, hvað hafði virkað 
og hvað ekki. Í bland við undirbúningsvinnuna var ég farinn að teikna upp skissur af 
aðalpersónum og prófa mig áfram með mismunandi stíla og efnivið (sjá mynd 3-6). Smám 
saman komst ég að þeirri niðurstöðu að ég vildi nota skoplegan stíl, notast við tréliti fyrir 
útlínur og skæra jafna fleti þar innan í (vatnsliti eða túss). Það var mér líka mikilvægt að 
teikningarnar væru lifandi frekar en formfastar, svolítið eins og Elías sjálfur. 

 Því næst tók ég viðtöl við drenginn. Ég spurði hann hvað ADHD væri og hvað 
honum fyndist um það, heimilislífið, skólann og lyfin sem hann þurfti að taka. Ég komst að 
því að hann hafði takmarkaðan skilning á ADHD og var alls ekki sammála því að hann 
þyrfti að taka lyf við því. Ég komst líka að því að hann fann fyrir ákveðinni skömm  

                                                

 

 

 
5 ADHD samtökin, Hvað er ADHD?, sótt 29. ágúst 2014, http://www.adhd.is/is/um-adhd/hvad-er-adhd- 
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vegna þessa og vildi síður að skólafélagarnir vissu að hann hefði ADHD. Síðar meir varð 
hann reyndar ólmur í að sýna þeim bókina um sig, sem mér fannst undirstrika jákvæðan 
mátt verkefnisins og hugmyndafræðinnar þar að baki. Ég spurði hann um sögurnar sem 
foreldar hans höfðu sagt mér til að fá sjónarhorn hans á atburðunum. Honum fannst 
greinilega óþægilegt að ræða þau skipti sem hann hafði óhlýðnast og komið sér í vandræði 
(hjá skólayfirvöldum, foreldrum eða öðru fullorðnu fólki) sem sýnir að hann gerir sér 
greinilega vel grein fyrir því hvað má og hvað má ekki. Slík vandræði stafa vanalega af því 
að hann tekur skyndiákvörðun án þess að hugsa út í afleiðingarnar. Hann var mjög 
upptekinn af því að segja mér frá öllu því sem hann er góður í og var mjög spenntur að 
byrja að teikna. Elías stóð upp að meðaltali á tveggja mínútna fresti til að sýna mér eitt og 
annað, sem mér fannst mjög viðeigandi út frá sjónarmiði verkefnisins. 

 Ég hafði ákveðið að taka saman sögurnar sem ég heyrði frá honum og foreldrum 
hans og skrifa frásögn af „einum degi í lífi Elíasar“ eða „Ella“ eins og ég hafði ákveðið að 
kalla hann. Ástæðan fyrir því var tvíþætt. Í fyrsta lagi vildi ég hlífa Elíasi við því að hafa 
bók nefnda beint eftir honum, ef hann kynni að skammast sín fyrir hana á einhvern hátt 
þegar henni væri lokið. Í öðru lagi er þegar til barnabók sem heitir Elías. Þessi „dagur í lífi 
Ella“ skyldi útskýra stuttlega hvað ADHD væri, sýna erfiðleikana sem röskunin getur haft í 
för með sér, en umfram allt sýna góðu hliðarnar á bæði ADHD og Elíasi sjálfum. Ég kaus 
að hafa ekki bestu og ekki verstu sögurnar í bókinni, einfaldlega vegna þess að þetta átti að 
vera frekar venjulegur dagur í lífi „Ella“, ekki sá versti og ekki sá besti. Í mínum huga 
gætu vel komið bækur í framhaldið sem fjölluðu um enn afdrifaríkari daga í lífi hans, en til 
að byrja með vildi ég fara meðalveginn. Mér fannst algjört grundvallaratriði að tónninn í 
sögunni væri léttur og skemmtilegur sem sýndi fram á að það þurfi ekki að taka lífið of 
alvarlega. Sem dæmi gleymist eiginlega alltaf að þegar börn óhlýðnast og gera eitthvað 
sem þau mega ekki (t.d. að klifra upp í tré frekar en að mæta í skólann á réttum tíma) þá 
gæti vel verið að þau hafi skemmt sér konunglega og mögulega lært eitthvað mikilvægt í 
leiðinni. Með öðrum orðum þá gleymum við fullorðna fólkið oft að hugsa út í upplifun 
barnanna því við erum svo upptekin af „reglunum“. Elías, eins og mörg börn, er með 
ótrúlega frjótt ímyndunarafl og ég vildi einnig undirstrika það í bókinni. En fyrst þurfti að 
skrifa söguna. 
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7. 

8. 

Opna úr bókinni Fyrsta bókin um Sævar. 
Ég vildi forðast að einblína á vandamál ADHD í minni bók og í þessu tilfelli var hjálplegt að sjá 
hvað ég vildi gera öðruvísi en höfundurinn Lisbeth Rønhovde og myndskreytirinn Marianne 
Mysen. 
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4. Að skrifa 

 

Ég átti mjög erfitt með að koma mér að verki við skrifin sjálf. Það hræddi mig ennþá að 
blanda saman fræðandi efni og skemmtilesningu og ég vissi ekki alveg hversu miklu rými 
ég ætti að eyða í að útskýra ADHD áður en sagan sjálf byrjaði. Ég hafði ákveðið frá byrjun 
að sagan skyldi sögð í fyrstu persónu og að aðaláherslan skyldi vera á upplifun Elíasar 
sjálfs. Ég hafði líka ákveðið að hafa fyrirkomulagið á teikningunum þannig að ég myndi 
teikna flestar myndirnar sjálfur en Elías myndi teikna það sem karakterinn Elli væri að 
ímynda sér í sögunni og líka það sem Elli ætti að hafa teiknað sjálfur. Teikningarnar hans 
skyldu vera gerðar með klessulitum til að undirstrika muninn á milli raunveruleika og 
ímyndunar. 

 Með hjálp bróður míns komst sagan af stað og hún var fljótskrifuð þegar verkefnið 
var komið á flug. Ég skrifaði söguna í mjög einföldu og hnitmiðuðu máli, því börn með 
ADHD mega ekki við því að missa athyglina á sögunni. Ég skipti sögunni niður á 
blaðsíður og var frá upphafi kominn með myndir í hugann sem gætu passað á hverja síðu. 
Ég hafði reynt að finna barnabækur um ADHD en hafði bara komið höndum yfir eina á 
íslensku. Hún heitir Fyrsta bókin um Sævar og þó svo að það sé mjög fín bók þá vildi ég 
ekki að bókin mín væri í sama dúr (sjá mynd 7 og 8).6 Það sem hún leggur áherslur á er að 
fræða og þó svo að sagan ætti að vera fræðandi var mér mikilvægara að hún væri 
skemmtileg (mér dytti einfaldlega aldrei í hug að gera bók sem innihéldi engan húmor). 
Það er einnig hluti af minni skoðun að börn þurfi mun meira á bjartsýni og gamani að halda 
í kennslu heldur en að þegja og láta mata sig af upplýsingum. Allt frá upphafi 
barnabókmennta hafa þær verið mjög tengdar siðferðislegu uppeldi barna og þetta viðhorf 
viðhelst enn í dag. Roald Dahl var einn þeirra fyrstu til að brjóta upp þetta mynstur með 
bókinni Kalli og sælgætisgerðin (Charlie and the Chocolate Factory) árið 1964 en sú bók 
fylgdi ekki hefðum og lagði litla áherslu á siðferðisleg gildi. Fyrir Dahl var 
langmikilvægast að bókin yrði skemmtileg: „Góð barnabók kennir notkun orða, leik með 
tungumál.  

                                                

 

 

 
6 Lisbeth Inglum Rønhovde, Fyrsta bókin um Sævar, Iðunn Steinsdóttir og Mattías Kristiansen þýddu, 
ADHD Samtökin, Reykjavík, 2005. 
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Mikilvægast af öllu er að hjálpa börnum að hræðast ekki bækur.“7 Megintilgangur hans var 
s.s. að skemmta, en ekki að fræða.  

 Aðferðirnar sem ég vildi nýta mér til þess að undirstrika þennan léttleika, þetta 
gaman, þessa hugmyndafræði, voru ekki einungis í skrifunum heldur áttu allar teikningar, 
uppsetning og hönnun spila saman til að ná fram tilætluðum áhrifum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 
7 Lucy Mangan, „Charlie and the Chocolate Factory at 50“, í The Guardian, 30. ágúst 2014, sótt 30. ágúst 
2014,  http://www.theguardian.com/books/2014/aug/30/charlie-and-the-chocolate-factory-50-years-roald-
dahl-quentin-blake 
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Dæmi um myndstiklur eða „storyboard“. 

Lokaskyssa á A4 blaði. 

9. 

10. 

Opna á A3 blaði. 

Þegar hér er komið við sögu í 
ferlinu á aðeins eftir að lita 
myndina í tölvu. 

Kennarinn „flæðir“ yfir miðja 
opnuna og bindur saman allar 
fjórar myndirnar af Ella. 

Kjóll kennarans umbreytist yfir 
í  hjólabrettapall í neðra hægri 
horninu. 

11. 
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5. Að búa til bók 

Næsta skref var að búa til myndstiklur eða „storyboard“ fyrir söguna. Myndstiklur eru 
mjög smáar myndir af opnum bókarinnar sem sýna framgang sögunnar í myndum og 
mögulega staðsetningu texta. Á þessu stigi kemur betur í ljós hvort opnurnar ganga upp, 
bæði fyrir prent og hvort sagan líði eðlilega fyrir lesningu (sjá mynd 9). Þetta skref er 
gríðarlega mikilvægt, því höfundurinn fær strax mjög skýra mynd af því hvernig sagan 
„flæðir“. Þegar ég vissi nákvæmlega hvernig blaðsíðuskiptingin yrði gerði ég smærri 
útgáfur af hverri opnu fyrir sig á A4 blöð. Þá fékk ég skýrari mynd af því hvernig hver 
opna fyrir sig virkaði og nákvæmlega hvar textinn ætti best heima (sjá mynd 10). Þessar 
blaðsíður yrðu notaðar sem fyrirmyndir fyrir lokateikningarnar. 

Loks var komið að lokateikningunum sjálfum. Ég gerði þær töluvert stærri en bókin 
yrði þegar hún kæmi úr prentun, en það getur verið hjálplegt við teikningar á smáatriðum 
(sjá mynd 11). Teiknistíllinn var þannig að hann átti að vera óalvarlegur og á töluverðri 
hreyfingu. Sem dæmi eru handleggir oft ótengdir líkamanum og augun eiga það til að 
hoppa út fyrir höfuðið (sjá mynd 12 og 13). Ég notaði tréliti við teikningarnar, sem var mér 
ný upplifun. Ég vildi að teikningarnar væru svolítið barnalegar þar sem sagan er sögð frá 
sjónarhóli barns. Ég reyndi að binda texta og myndir saman á þægilegan máta. Þegar fram 
liðu stundir ákvað ég að lita bókina í tölvu. Þetta var m.a. vegna tímaskorts og einnig 
öryggisatriði fyrir mig sem byrjanda, því með hjálp tölvu verða mistök í litun ekki 
óafturkræf. Í lituninni setti ég áherslu á hvernig liti ég valdi og voru þeir langflestir frekar 
dumbaðir, þ.e. ekki skærir (eins og upprunaleg hugmyndin var). Það var mér ekki 
mikilvægt að halda mig innan línanna og oft skildi ég ákveðna fleti eftir ólitaða: 
teiknistíllinn og litastíllinn áttu að lýsa hvatvísi, einbeitingarleysi og ofvirkni.  

Hvað myndbyggingu varðaði þá lagði ég mig fram við að hafa þægilegt flæði á 
myndum og texta þannig að lesandinn væri leiddur áfram á náttúrulegan máta í gegnum 
söguna. Margir góðir myndskreytar höfðu áhrif á mig í gegnum þetta ferli, m.a. Maurice 
Sendak og Alex T. Smith. Með því að kynna mér góða myndskreyta og hönnuði hef ég lært 
mikilvægi þess að myndefnið leiði lesandann áfram gegnum söguna á þægilega hátt. Það 
var mér mjög mikilvægt að nýta opnurnar vel og líta á þær sem sameiginlegan flöt, frekar 
en aðskilda fleti, þ.e. að leyfa myndum að blandast á milli blaðsíða og jafnvel að flæða 
beint yfir miðjuna (sjá myndir 11-13). Þetta gerir bókina meira lifandi og þægilegri í 
upplifun. Ég vildi líka passa upp á „hvítu svæðin“, þ.e. þau svæði sem innihalda hvorki lit, 
teikningu né texta (sjá mynd 15). Það er mjög mikilvægt að hafa nóg pláss til að leyfa 
myndum og texta að „anda“. Það hefur sýnt sig að lesendum þykir óþægilegt að hafa of  
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Hér gefur að lýta ólitaðar og litaðar opnur úr bókinni. Í báðum tilfellum flæðir myndefnið yfir 
miðju opnunar. Á mynd nr. 11 hefur teikningum Elíasar verið skeytt saman við mína 
teikningu. Þetta segir lesandanum að Elli sé að ímynda sér risaeðluna. 

Mynd nr. 16 sýnir muninn á Serif 
og Sans-serif letri en rannsóknir 
hafa sýnt að börnum þykir þau jafn 
þægileg í lestri. 8  
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14. 

16. 

13. 

15. 
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mikið efni á einni blaðsíðu, eða eins og Alex White leturfræðingur og höfundur segir: 

 

The single most overlooked element in visual design is emptiness. The lack of 
attention it receives explains the abundance of ugly and unread design . . . 
[Emptiness] is more than just the background of a design, for if a design's 
background alone were properly constructed, the overall design would 
immediately double in clarity and usefulness.8 
 

Rannsóknir á letunotkun í barnabókum sýna að börn eigi auðveldara með að lesa þegar það 
er örlítið meira pláss á milli orða og lína heldur en gengur og gerist í bókum almennt. 
Leturval skiptir miklu máli og ber að skoða gaumgæfilega. Hins vegar skiptir ekki 
höfuðmáli hvort letrið er serif eða sans-serif fyrir börn (sjá mynd 16). Ég hafði þetta að 
leiðarljósi við leturnotkun mína í bókinni.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

8 The Elements of Graphic Design: Space, Unity, Page Architecture, and Type, DT&G Typography, Sótt 27. 
ágúst 2014, http://www.graphic-design.com/Type/alex_white/elements_of_design.html 
 

9 Sue Walker, The songs the letters sing: typography and children’s reading, National Centre for language 
and literacy, 2005. 
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Opna úr bókinni Sinne Mann eftir Sven Nyhus og Gro Dahl. 

Opna úr bókinni The Island eftir Armin Greder 

 

 17. 

18. 
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6. Samfélagið og framhaldið 

Þegar verkefni sem þessari bók lýkur hlýtur maður að spyrja sig hvar hún eigi heima í 
þjóðfélaginu. Eftir á að hyggja lágu skoðanir mínar varðandi hlutverk bókarinnar ekki svo 
skýrt fyrir í upphafi, heldur voru þær stanslaust að mótast og þróast, og þær héldu áfram að 
þróast löngu eftir að bókin var tilbúin. Ég hafði t.d. aldrei heyrt minnst á kenningar Piaget 
um vitsmunaþroska barna, né hugmyndir Roald Dahl um skemmtanagildi frekar en kennslu 
í barnabókum, fyrr en eftir að ég kláraði bókina. Hins vegar hafa þessar kenningar styrkt 
skoðanir mínar til muna og gefið mér grundvöll til að útskýra þær betur fyrir öðrum. Það 
hefur einnig aukið trú mína á bókinni sjálfri og að hún eigi í raun sinn stað í þjóðfélaginu. 
Ég trúi því að það sé raunverulegur skortur á barnabókum sem axla sér samfélagslega 
ábyrgð á Íslandi og víðar.  

Þó hafa verið gerðar ýmsar barnabækur (aðallega erlendis) sem taka á erfiðum málefnum. 
Til dæmis má nefna Sinna mann eftir Sven Nyhus og Gro Dahl og The Island eftir Armin 
Greder. Í báðum þessara bóka er texta og myndum snilldarlega samþætt og styrkja þau 
hvort annað (sjá mynd 17 og 18).  

Á Íslandi hafa átt sér stað miklar þjóðfélagslegar breytingar á síðastliðnum árum og 
hægt er að gera ráð fyrir að þessar breytingar muni frekar aukast heldur en minnka. Þá á ég 
aðallega við aukna athygli varðandi stöðu kvenna, fatlaðra, aldraðra og útlendinga á 
Íslandi, og svo aukna meðvitund varðandi sálarástand barna og fullorðinna. Mér sýnist að 
barnabækur hafi ekki haldið í við breytt þjóðfélag. Víst er það svo að ótal bækur eru til sem 
eru bæði ótrúlega skemmtilegar og uppbyggilegar og engin ástæða er til þess að losa sig 
við þær. Hins vegar finnst mér tími til komin að lýta gaumgæfilega yfir þær bækur sem við 
bjóðum börnum að lesa og spyrja okkur hvaða heildarskilaboð við séum að miðla til yngstu 
samfélagsþegnanna. Einnig getur hjálpað að líta á hvað gæti mögulega vantað í 
bókaflóruna sem börn komast í tæri við hér á landi.  

Eins og áður kom fram hef ég tekið eftir því í leikskólastörfum mínum að töluvert 
vantar upp á í fjölbreytileika hvað varðar kyn, litarhaft og líkamsgerðir þegar það kemur að 
barnabókum á leikskólum á Íslandi. Walter Dean Myers, bandarískur barnabókahöfundur 
af afrískum uppruna, sagði í viðtali stuttu fyrir andlát sitt, 76 ára gamall, að eitt af sterkustu 
tækjunum sem hægt er að nýta sér til að laga stöðu þeirra sem líður eins og þeir séu ekki 
hluti þjóðfélaginu – hann á aðallega við svört og fátæk börn –  
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sé eimitt að bjóða þeim upp á sögur sem fjalla um fólk eins og þau.10 Þetta er eitt af 
meginmarkmiðum mínum með gerð þessarar bókar: að börn með ADHD geti lesið bókina 
og hugsað „hann er eins og ég“ án þess að áherslan sé lögð á það hversu erfitt hann hefur 
það, hversu öðruvísi hann er og hvernig sé best að laga hann að þjóðfélaginu, heldur að 
fagna honum nákvæmlega eins og hann er. Eins og mamma hans orðaði það við mig eftir 
að hafa lesið bókina nokkrum sinnum með Elíasi: „Þessi bók hefur hjálpað mér að læra að 
meta son minn á nýjan hátt. Þegar maður er stanslaust að fá kvartanir frá kennurum og 
öðrum, gleymir maður sér stundum í að væla, rífast og skammast, en þetta hjálpaði mér að 
minna mig á að hann er frábær manneskja alveg nákvæmlega eins og hann er“.  

En hver var tilgangurinn með bókinni? Var það bara að hafa gaman og gleðja Elías 
og fjölskyldu hans? Eða var stærra samhengi til staðar? Hvernig gekk mér til að halda í og 
miðla þessum gildum? Af sjálfsögðu var það mér mjög kært að Elías og fjölskylda hans 
væru ánægð með bókina. Elíast sleppti bókinni ekki úr höndum sér í tvo daga, sýndi öllum 
sem á vegi hans urðu og svaf með hana uppi í rúmi. En í stærra samhengi held ég að ekki 
bara þessi bók, heldur bækur af þessu tagi, sem nálgast viðfangsefni barna á uppbyggilegri 
hátt geti spilað mikilvægt hlutverk í uppeldi barna. Það er erfitt að segja hvað var mér 
mikilvægast að miðla til lesenda og líklega enn erfiðara fyrir mig að segja hvort vel hafi 
gengið til, en hér á eftir verður stiklað á stóru í leit að svörum. 

Þau atriði sem ég vildi helst miðla til lesenda eru eftirfarandi:  

1. Að börn með ADHD eru hæfileikarík og skapandi börn, rétt eins og 
önnur börn. 

2. Bókin átti að vera skemmtileg og fyndin. 
3. Bókin átti að vera falleg og aðlaðandi. 
4. Hún átti að vera upplýsandi um ADHD. 
5. Hún átti að gefa börnum með ADHD færi á að lesa um einhvern sem er 

„eins og þau.“ 
6. Hún átti að hjálpa vinum, kennurum og fjölskyldu að skilja barn með 

ADHD aðeins betur.  
 

 

                                                

 

 

 
10 „Remembering Children’s book author Walter Dean Myers“ (Útvarpsviðtal á netinu), Here and now, á 
Boston’s NPR news station, sótt 30. ágúst 2014, http://hereandnow.wbur.org/2014/07/03/remembering-
walter-dean-myers 
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Fyrsta blaðsíða bókarinnar. 

19. 
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Ef öll þessi atriði væru til staðar væri ég líklega með góða bók sem ætti fullt erindi á 
barnabókamarkað innanlands og utanlands. En hvernig tókst mér til? 

Af samræðum mínum við foreldra Elíasar, kennara og aðra sem umgangast börn 
með ADHD get ég dregið þá ályktun að nokkuð vel hafi gengið að miðla upplýsingunum 
um ágæti barna með ADHD. Eftir að hafa talað við Elías og lesið bókina fyrir fjölda barna 
tel ég einnig að bókin sé nokkuð skemmtileg og fyndin. Kennarar mínir og prófdómarar 
hafa tjáð mér að heildarútlit bókarinnar sé lofsvert miðað við tímarammann sem hún var 
unnin út frá. Þó hefur verið tekið fram að leturnotkunin gæti verið betri, eða eins og 
prófdómarinn Maziar Raein, prófessor hjá Oslo National Academy of Art, skrifaði um 
letrið í umsögn sinni: „ [...] the layout with regards to the handling of type needed to have 
been much better considered. At times image and type battled each other on the page, as 
did the choice of font and the decisions about the use of it in Upper and Lower case etc.“11 

 Í rauninni þykir mér vænst um ummæli foreldra Elíasar en ég var jafnframt 
heiðraður af orðum Brians Pilkingtons myndskreytis (og persónulegri fyrirmynd) sem kom 
á útskriftarsýninguna: „The artwork is good, but the concept is brilliant“. Það á eftir að 
koma í ljós hversu vel bókin miðlar skilaboðunum sem ég vildi koma til skila en ef bókin 
fær útgáfu mun það líklega koma fljótt í ljós. Þegar ég les bókina núna velti ég því þó fyrir 
mér hvort ég hafi brotið eigin reglur, hvort ég sé að „mata“ lesandann of mikið. Sem dæmi 
þá eru fyrstu setningar bókarinnar: „Hæ, ég heiti Elli! Ég níu ára og ég er með ADHD.“ 
næstu þrjár blaðsíður útskýra svo stuttlega hvað ADHD er og hvernig Elli upplifir það. Það 
er ef til vill ekki mitt að segja hvort það hafi verið mistök eða ekki, en mér fannst ég þurfa 
að eyða nokkrum síðum í að útskýra ADHD fyrir lesandanum. Ég sá fyrir mér að mögulegt 
framhald af bókinni gæti svo tekið á mismunandi málefnum sem tengjast ADHD án þess 
að útskýra nákvæmlega hvað ADHD sé. 

Það var frekar snemma í ferlinu sem ég fór að hugsa um mögulegt framhald af 
þessari bók og jafnvel að þessi tegund bóka gæti orðið að einskonar „seríu“, þ.e.a.s. bækur 
sem fjalla um alls konar raskanir, gerðar út frá sömu hugmyndafræði og svipuðum 
aðferðum (að vinna bók í samvinnu við barn með tileigandi röskun og foreldra þess.) 

 

 

                                                

 

 

 
11 Umsögn um lokaritgerð, skjöl í fórum höfundar. 
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7. Niðurlag 

 

Blendnar tilfinningar fylgja því að líta til baka yfir eigin frammistöðu og verk þegar 
lokaútkoman er komin í hendur og opin fyrir gagnrýni og lofi annarra. Í fyrsta lagi fylgir 
því stolt að hafa lokið við námið og bókina sem ég ætlaði mér að gera. Ekki bara hef ég 
löngum átt erfitt með einbeitingu í námi heldur lést pabbi minn stuttu áður en 
útskriftarsýningin átti að vera. Það hefur glatt mig óendanlega mikið að sjá bros færast yfir 
andlit þeirra barna og fullorðinna sem hafa lesið bókina mína, enda var það megintilgangur 
minn að gleðja. Ég er ekki maður sem hefur haft mikla trú á sér og sínum hæfileikum en 
þegar ég sé fullklárað verkefni sem fær lof frá fólki sem ég lít upp til get ég ekki annað en 
brosað með hjartanu. Þó er ekki þar með sagt að ég sjái eftir engu, að ég myndi ekki vilja 
breyta neinu. Reyndar er ég nú þegar búinn að laga ýmislegt innan bókarinnar sem mér 
fannst athugavert, s.s. leturnotkunina. Einnig hef ég lært að það er mjög mikilvægt að vera 
skipulagður og metnaðarsamur þegar kemur að gerð bóka. Mikill tími fór í súginn við gerð 
hennar, vegna bakþanka og hræðslu og það þykir mér miður. Hinsvegar hef ég líka lært að 
það dugar skammt að skamma sig fyrir óunnið verk, það gefur bara af sér vanlíðan og getur 
þannig framlengt vandann. 

 Sú vitneskja sem ég hef aflað mér við gerð bókarinnar og þessarar ritgerðar er mér 
ómetanleg. Hún mun gera mér kleift að forðast þau mistök sem ég gerði í þetta sinn þegar 
ég byrja á næstu bók. Minn draumur er sá að skrifa og myndskreyta heilan helling af 
barnabókum og hafa raunveruleg áhrif á umhverfi mitt og fólkið í samfélaginu. Þessi 
reynsla hefur kennt mér hversu öflug og góð tilfinning það er að búa eitthvað til sem gleður 
og hjálpar fólki. Það eitt að mamma Elíasar hafi lært að kunna að meta son sinn á dýpri 
máta og að Elías hafi verið svo ánægður og stoltur af bókinni og afreki sínu að hann hafi 
sýnt öllum í kringum sig bók sem fullyrti að hann væri með ADHD, er út af fyrir sig alveg 
nóg fyrir mig. Auðvitað væri enn betra að fá bókina útgefna og vonandi gleðja og hjálpa 
fleirum, en ég hef nú þegar séð hvað svona bók getur gert og ætla svo sannarlega ekki að 
láta staðar numið hér. 

 

 

 

 

Ari Hlynur Guðmundsson 
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