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Ágrip	

Verkefni	 þetta	 er	 lokaverkefni	 til	M.Ed.	 prófs.	 Ég	 hef	 skrifað	 texta	 sem	 er	
ætlaður	börnum.	Ég	hef	skapað	minn	eiginn	heim,	persónur	og	atburðarás.	
Sagan	fjallar	um	ellefu	ára	börn,	Hrafn	og	Særúnu,	sem	flækjast	inn	í	nýjan	
heim	þar	 sem	 ljós	 og	myrkur	 berjast	 um	 yfirráð.	 Á	 ferð	 sinni	 kynnast	 þau	
merkilegum	 verum	 og	 lenda	 í	 ótrúlegri	 lífsreynslu	 sem	 á	 án	 efa	 eftir	 að	
breyta	lífi	þeirra	beggja	til	frambúðar.	Sagan	er	drungaleg	og	spennandi	en	
full	af	kímni	og	tilfinningum.	Ég	hef	skrifað	um	40.000	orð	og	nú	eru	fyrstu	
drög	loks	tilbúin.	En	hvað	verður	um	þennan	texta	þegar	skrifunum	er	lokið?	
Munu	börn	 lesa	hann?	Af	hverju?	Mun	ég	gefa	hann	út	 sem	bók?	Geri	ég	
hugmyndum	mínum	nægilega	góð	skil?	Hvaða	 lærdóm	dreg	ég	frá	þessum	
skrifum?	

Ég	 skrifaði	bókina	útfrá	mér	 sjálfum	og	ég	naut	þess.	En	ég	vil	 að	börn	
lesi	 bókina	mína,	 að	 hún	 fái	möguleika	 til	 þess	 að	 opna	 heim	 bókmennta	
fyrir	 börnum	 með	 áhugaverðum	 söguheim,	 persónum	 og	 atburðarás.	 Ég	
vildi	höfða	til	barnanna	sem	upplifa	söguna	og	reyndi	því	að	setja	mig	í	spor	
sögupersóna	 og	 tilvonandi	 lesenda	 textans	 og	 komst	 að	 því	 að	 það	 er	
hægara	sagt	en	gert.		

Í	 fræðilegri	 greinagerð	 fjalla	 ég	 um	 tengsl	 reynslu	 við	 menntun	 og	
bókmenntir,	 gildi	 bókmennta	 í	 samfélaginu	 og	 þau	 siðferðislegu	 gildi	 sem	
höfundur	texta	ætlaðan	börnum	þarf	að	fara	eftir.	Ég	útskýri	það	ferli	sem	
ég	fór	í	gegnum	við	skrifin	og	greini	þann	vanda	sem	mætti	mér	í	skrifunum,	
hlutverk	 hugmynda	 og	 hugsunarinnar	 á	 bak	 við	 þær.	 Ég	 fjalla	 um	 skrifin	
útfrá	 sex	 þemum:	 textinn	 sem	 bók,	 bókmenntasmekkur	 barna,	 persónur,	
atburðarás,	boðskapur	og	heimurinn	sem	er	skapaður.	Í	umræðukafla	tengi	
ég	 saman	 fræðileg	 skrif	 og	 mína	 reynslu	 til	 þess	 að	 finna	 svar	 við	
rannsóknarspurningunni:	Hvers	væntir	höfundur	af	sögu	fyrir	ung	börn	um	
viðtökur	hennar	hjá	börnum?	
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Abstract	

You	never	know	with	bees	
I´ve	written	 a	 story	 for	 kids.	 I´ve	made	 up	my	 own	world,	 characters	 and	
story.	 The	 story	 is	 about	 two	 eleven	 year	 old	 children	 called	 Hrafn	 and	
Særún.	 They	 get	 mixed	 into	 a	 world	 where	 light	 and	 dark	 fight	 for	
dominance.	 The	 journey	 has	 a	 big	 impact	 on	 their	 lives	 and	 they	 will	
remember	 this	 story	 forever.	 The	 story	 is	 dark	 and	mysterious	 yet	 funny	
and	impassioned.		

I´ve	 written	 a	 little	 under	 40.000	 words	 and	 now	 the	 first	 draft	 is	
finished.	 But	what	 happens	 to	 these	words	 after	 I´m	 done	writing	 them?	
Will	children	read	them?	Why?	Will	 the	text	become	a	book?	Have	 I	done	
my	ideas	justice?	What	did	I	learn	from	the	writing	process?	

I	wrote	this	book	and	I	enjoyed	it.	But	I	do	want	children	to	read	it,	that	
this	text	will	have	the	opportunity	to	open	the	world	of	books	to	children.	
With	interesting	characters,	world	and	story.	I	tried	to	reach	my	readers	by	
stepping	in	their	shoes.	Tried	to	see	the	world	from	their	point	of	view.	But	
that	was	easier	said	than	done.	

In	a	theoretical	 report	 I	discuss	the	association	between	education	and	
experience,	societies	value	on	literature	and	the	moral	value	that	authors	of	
children	literature	have	to	go	by.	I	descripe	the	process	of	writing	a	book	for	
kids	and	try	to	analyse	the	problems	that	I	ran	into.	I	talk	about	the	role	of	
ideas	and	the	thought	behind	mine.	I	discuss	my	writing	with	six	themes	in	
mind:	 my	 text	 as	 a	 book,	 childrens	 taste	 in	 literature,	 characters,	 story,	
moral	and	the	world	I	created.		

Lastly	 I	discuss	 the	conjuction	between	theoretical	point	of	view	to	my	
own	 experience	 in	 the	 hope	 of	 answering	 the	 research	 question:	 What	
expectations	 does	 an	 author	 of	 a	 childrens	 novel	 have	 towards	 his	 future	
readers?	
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1 Inngangur	

Markmið	 þessa	 verkefnis	 er	 að	 leiða	 í	 ljós	 afstöðu	 til	 viðtakandans	 í	
skapandi	 skrifum	 fyrir	 ung	 börn.	 Hvernig	 höfundur	 texta	 sem	 er	 ætlaður	
börnum	 ímyndar	 sér	 að	 börn	 taki	 þeim	 texta.	 Sex	 þemu	 eru	 höfð	 að	
leiðarljósi:	 textinn	 sem	 bók,	 bókmenntasmekkur,	 persónur,	 atburðarrásin,	
boðskapur	 og	 heimurinn	 sem	 er	 skapaður.	 Einnig	 verður	 fjallað	 um	
hugmyndina	sem	lifandi	hlut	sem	þarfnast	útskýringar.	

Mig	hefur	lengi	langað	að	skrifa	bók	fyrir	börn	og	fyrir	nokkru	byrjaði	ég	
að	láta	að	þeirri	 löngun	minni	með	raunverulegum	skrifum.	Þau	skrif	vil	ég	
nú	gera	að	skapandi	rannsóknarefni	 í	meistaraverkefni	mínu	með	það	fyrir	
augum	 að	 þekkja	 betur	 þetta	 viðfangsefni	mitt,	 börnin.	 Ég	 reyni	 að	 skrifa	
bók	 fyrir	 börn,	 og	 að	 setja	 mig	 í	 spor	 barna	 og	 sjá	 heiminn	 með	 þeirra	
augum.		

Það	 var	 ýmislegt	 sem	 ég	 hugsaði	 út	 í	 áður	 en	 og	 á	meðan	 ég	 skrifaði	
þessa	bók.	Hún	er	skrifuð	með	ung	börn	í	huga.	Ung	börn	skilgreini	ég	sem	
börn	sem	farin	eru	að	lesa	í	bland	við	að	lesið	sé	fyrir	þau	og	nær	til	tólf	ára	
aldurs.	

	Ég	reyndi	að	setja	mig	í	spor	barnanna.	Hvað	voru	þau	börn	sem	orð	mín	
voru	ætluð	að	hugsa	um?	Hvað	finnst	þeim	skemmtilegt?	Hvernig	persónur	
sitja	 í	 huga	 þeirra	 eftir	 lestur	 eða	 hlustun	 og	 hvert	 er	 hlutverk	 mitt	 sem	
rithöfundur	gagnvart	þessum	viðtakendum	orða	minna?	Er	hægt	að	setja	sig	
í	 spor	 barna	 yfir	 höfuð?	 Ég	 varð	 líka	 að	 hugsa	 um	 alvarleg	 mál	 eins	 og	
félagslegan	tilgang	bókarinnar,	velferð	barnanna;	að	vera	ekki	orðljótur	eða	
kynna	 þau	 fyrir	 ógeðfeldum	 raunveruleikanum	 of	 snemma.	 Einnig	 hvort	
bókin	ætti	að	vera	um	álfa	og	huldufólk,	skrímsli	og	dára	eða	sögupersónu	
sem	er	nær	raunveruleikanum	og	les-	og	hlustendum.	

Þegar	ég	byrjaði	að	skrifa	spurði	ég	mig	fleiri	og	öðruvísi	spurninga	en	ég	
hafði	áður	gert	 í	náminu.	Ég	hóf	að	velta	því	fyrir	mér	hver	sé	raunveruleg	
staða	bókarinnar	í	lífi	ungra	barna.	Ekki	einungis	innihald	hennar	eða	hvaða	
lærdóm	og	þroska	börn	öðlast	við	það	að	 lesa,	heldur	 líka	um	bókina	 sem	
áþreifanlegan	hlut	sem	börn	handleika	og	 lesa	ef	þau	hafa	vilja	 til	eða	eru	
látin	 lesa	 af	 kennara	 eða	 foreldrum.	 Einnig	 þurfti	 ég	 að	 velja	 hvort	 börn	
ættu	að	draga	einhvern	lærdóm	af	lestri	bókarinnar.	Eða	er	það	kannski	ekki	
mitt	að	ákveða	það?	 	
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Ég	 vil	 skoða	 þann	 vanda	 sem	mætir	 rithöfundi	 í	 skapandi	 skrifum	 fyrir	
ung	börn	og	um	 leið	greina	þær	hugmyndir	 sem	ég	sem	höfundur	hef	um	
viðtökur	textans	hjá	börnum.	Ég	skoðaði	aðrar	barnabókmenntir	og	reyndi	
að	greina	hvaða	tilætlanir	og	væntingar	höfundar	þeirra	gera	til	viðtakenda	
bókanna.	 En	 þessi	 greinagerð	 er	 þó	 frá	mínu	 sjónarhorni,	 hvernig	 ég	 sem	
verðandi	kennari,	barnarithöfundur	og	núverandi	faðir	sé	þennan	heim.		

Sú	 reynsla	 sem	 hlýst	 af	 því	 að	 skrifa	 fyrir	 börn	 mun	 nýtast	 mér	 í	
framtíðinni.	Hugarheimur	barna	er	gríðarlega	frjór.	Ég	vil	skapa	reynslu	fyrir	
börn,	sem	þau	hafa	gaman	af	og	finna	þannig	þá	ánægju	og	gleði	sem	það	
er	að	 lesa.	 Jákvæð	áhrif	bóka	á	nám	barna	eru	óumdeilanleg	en	þau	þurfa	
að	vilja	lesa,	velja	bókina	fram	yfir	aðrar	bækur	og	vera	forvitin	um	það	sem	
gerist	þegar	þau	 fletta	 yfir	 á	næstu	blaðsíðu.	Að	 lesa	er	 ekki	 bara	að	geta	
lesið	eða	að	hafa	lesið,	heldur	að	lesa	daglega,	að	leggja	frá	sér	eina	bók	og	
opna	umsvifalaust	aðra	og	arka	ótrauð	inn	í	næstu	ævintýri.	

Þegar	ég	var	ellefu	ára	las	móðir	mín	fyrir	mig	bókina	Nálfarnir	eftir	Terry	
Pratchett	Bókin	er	gríðarlega	skemmtilegt	ævintýri	en	þó	var	það	athöfnin	
sjálf	sem	mér	þykir	vænst	um.	Ég	var	veikur,	það	voru	jól	og	ég	fékk	þessa	
bók	í	jólagjöf.	Í	dag	þykir	mér	afar	vænt	um	þessa	sögu	og	bókina	sjálfa.	Hún	
er	 ein	 af	 fáum	 bókum	 sem	 ég	 geymi	 uppi	 í	 hillu	 þar	 til	 synir	mínur	 fá	 að	
hlýða	á	söguna	eftir	nokkur	ár.	

Ég	las	sjálfur	bókina	Riddarar	hringstigans	eftir	Einar	Má	Guðmundsson	í	
kringum	tólf	ára	aldur.	Ég	valdi	hana	af	handahófi	í	skólanum	því	ég	átti	að	
skrifa	 ritgerð	 um	 eina	 íslenska	 bók.	 Þessi	 bók	 er	 ein	 af	 mínum	
uppáhaldsbókum.	Eftir	að	hafa	lesið	hana	langaði	mig	að	lesa	meira.	Ég	vildi	
upplifa	aftur	þær	tilfinningar	sem	söguhetjan	upplifir,	ég	les	hana	stundum	
mér	til	skemmtunar	en	fæ	þó	aldrei	þá	tilfinningu	aftur	sem	sorglegur	endir	
bókarinnar	 vakti	 hjá	 mér	 ungum	 og	 óreyndum	 lesandanum.	 Bækur	 geta	
útskýrt	 svo	 margt.	 Höfundar	 þurfa	 ekki	 að	 ákveða	 að	 ætla	 að	 kenna	
lesendum	 eitthvað	 eins	 og	 að	 borða	 matinn	 sinn.	 Bækurnar	 geta	 kennt	
okkur	 miklu	 meira	 en	 það	 í	 gegnum	 samkennd	 með	 sögupersónum,	
tengingu	þeirra	við	eigin	vandamál	og	okkar	eigin	tilfinningar	við	þeirra.	

Það	þurfti	ekki	nema	þessar	tvær	bækur	til	að	ég	færi	að	lesa	mun	meira	
en	 ég	 gerði	 áður.	 Ég	 las	 mikið	 og	 þegar	 ég	 var	 orðinn	 táningur	 vildi	 ég	
einungis	lesa	bækur	eftir	George	Orwell	eða	bítnikkana,	Kerouac,	Burroughs	
og	Ginsberg.	Þessar	bækur	mótuðu	ákveðinn	hluta	ævi	minnar	og	gera	enn.	
Bækur	 hljóta	 þannig	 að	móta	 einstaklinginn	 og	 eins	 og	 í	mínu	 tilfelli	 þarf	
aðeins	 eina	 góða	bók	 til	 þess	 að	 koma	ungum	áhrifagjörnum	börnum	eða	
unglingum	á	bragðið.	
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Þetta	 verkefni	 er	 skapandi	 útgáfa	 af	 lokaverkefni.	 Kennarastarfið	 er	
gríðarlega	skapandi	starf;	að	finna	verkefni	við	hæfi,	að	viðhalda	áhuga,	að	
höfða	til	allra	o.s.frv.	Með	þessu	verkefni	reyni	ég	að	höfða	til	barna	á	öðru	
sviði	 en	 ég	 hef	 áður	 gert.	 Síðan	 ég	 byrjaði	 á	 þessu	 verkefni	 hef	 ég	 sífellt	
verið	að	hugsa	um	þessi	skrif	og	á	sama	tíma	þetta	verkefni.	Ég	vil	rýna	í	líf	
barna	 og	 kynnast	 þeim	 betur.	 Ég	 vil	 skilja	 þau.	 Ég	 tel	 að	 í	 gegnum	 þessa	
þekkingu	geti	ég	orðið	mun	betri	kennari.		

Það	er	margt	sem	höfundur	texta	fyrir	börn	þarf	að	hafa	í	huga.	Hann	vill	
líklega	 að	 börn	 lesi	 textann	 og	 það	 á	 þeirra	 forsendum.	 En	 börn	 þurfa	 að	
velja	 hans	 bók	 fram	 yfir	 þúsundir	 annarra	 bóka,	 bókin	 þarf	 að	 halda	
lesandanum	 við	 efnið	 og	 fleira.	 Hvers	 væntir	 höfundur	 af	 sögu	 fyrir	 ung	
börn	um	viðtökur	hennar	hjá	börnunum?	

2 Bókmenntasmekkur	og	skapandi	ferli	

Texti	er	í	fyrstu	aðeins	hugmynd.	En	áður	en	höfundur	byrjar	að	skrifa,	áður	
en	orð	mynda	setningar	fæðast	spurningar	í	huga	höfundar.	Hvað	vill	hann	
segja?	Langar	höfund	að	kenna	börnum	eitthvað?	Vill	hann	fara	með	börn	í	
tilfinningaþrungið	ferðalag	eða	langar	hann	að	færa	sögur,	sem	hann	hefur	
sagt	börnum	sínum,	 í	 letur	 til	varðveislu?	Hvert	sem	markmið	höfundar	er	
þá	 byrja	 skrifin	 á	 hugmynd	 sem	 verður	 smátt	 og	 smátt	 að	 veruleika,	 að	
áþreifanlegum	 hlut	 sem	 börn	 geta	 skoðað,	 snert,	 bitið	 í,	 horft	 á,	 fundið	
lyktina	af	o.s.frv.	

Fyrir	ungum	börnum	er	bók	aðeins	áþreifanlegur	hlutur	en	það	er	okkar	
eigin	 upplifun	 og	 gildi	 bókmenntanna	 sem	 gerir	 texta	 hennar	
merkingabæran.	 Til	 eru	 ótal	 bækur;	 alfræðirit,	 sögubækur,	 trúartextar	 og	
ljóðabækur.	En	ein	ákveðin	bók	getur	þó	haft	mikil	áhrif	á	einstakling,	ekki	
síst	börn.	Tímabundinn	áhugi	á	einni	bók	getur	kveikt	 í	áhuga	á	 lestri.	Hún	
getur	 haft	 bein	 áhrif	 á	 innri	 hvatningu	 viðkomandi	 sem	 og	 minnkað	 ytri	
hvatningu	 til	 lesturs	 (Guthrie,	 Hoa,	Wigfield,	 Tonks	 og	 Perencevich,	 2006,	
bls.	 102).	 Það	 þarf	 því	 aðeins	 eina	 góða	 bók	 til	 þess	 að	 gefa	 börnum	
smjörþefinn	af	heimi	bókmennta.	

Þegar	 bókum	er	 ýtt	 að	 6	mánaða	 gömlum	börnum	koma	þau	 fram	 við	
bókina	eins	og	alla	aðra	hluti;	hún	fer	beint	í	blautan	munninn.	Þau	naga	og	
skoða,	 berja	 og	 lemja.	 Þau	 gera	 í	 raun	 allt	 annað	 við	 bókina	 en	 fullorðna	
fólkið	ætlast	til	af	þeim.	Barnið	smjattar	á	henni,	 fyrst	bókstaflega	en	svo	 í	
óeiginlegri	merkingu	 þar	 sem	 bókum	 er	 ýtt	 að	 þeim	 eins	 og	 vettlingum	 á	
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köldum	 degi,	 allir	 þurfa	 að	 geta	 lesið.	 Barnið	 starir	 á	 hlut	 sem	 er	 okkur	
fullorðna	 fólkinu	 svo	kunnur.	Við	 leggjum	traust	á	þennan	hlut,	á	að	hann	
muni	 veita	 okkur	 svör,	 skemmtun	 og	 viðhalda	 fornri	 visku.	 Við	 byggjum	
smám	saman	upp	ákveðinn	bókmenntasmekk	með	athöfninni	 að	 lesa.	Við	
lesum	 bók	 og	 flokkum	 hana;	 góð	 eða	 slæm	 og	 spyrjum	 okkur	 svo:	 hvers	
vegna?	Næst	þegar	bók	er	valin	 förum	við	 líklega	eftir	þessum	smekk	sem	
mótast	hægt	og	rólega	með	aldrinum.		

Ung	börn	meta	gildi	lesturs	og	byggja	persónulegt	samband	á	milli	þeirra	
sjálfra	 og	 bókmennta.	 Börn	 velja	 bókmenntir	 sem	 standa	 fyrir	 þau	 sjálf,	
fjölskyldu	 þeirra	 og	 menningu	 sem	 og	 útfrá	 innri	 þrá	 og	 skemmtanagildi	
(Weih,	2014,	bls.	5).		

Áhrif	 fullorðna	 fólksins	 á	bókmenntasmekk	barna	eru	án	efa	mikil.	 Það	
væri	 jafnvel	 hægt	 að	 færa	 rök	 fyrir	 því	 að	barnabókmenntir	 séu	hreinlega	
ekki	 til.	 Zipes	 (2002)	gerir	grein	 fyrir	því	að	það	erum	við,	 fullorðna	 fólkið,	
sem	mótum	og	sköpum	heim	fyrir	börnin	og	um	leið	afmörkum	við	heiminn	
sem	þau	fá	að	upplifa.	Við	gröfum	undan	rétti	þeirra	til	að	upplifa	heiminn	
af	sjálfdáðum	og	mótum	hann	fyrir	börnin.	Börn	fá	ekki	tækifæri	til	þess	að	
prófa	sig	áfram	í	óbeisluðu	umhverfi	og	fá	kennslustund	í	hegðun	frá	fyrstu	
blaðsíðu	bókarinnar.	Um	leið	verða	börn	einsleit	en	ekki	einstök.	

	Við	 sköpum	mótandi	 reynslu	með	 skrifunum	okkar	en	 sömu	bækurnar	
eru	 vinsælar	 og	 gerðar	 ódauðlegar	 af	 samfélaginu.	 Þannig	 verður	 þessi	
reynsla	sú	sama	og	við	setjum	börn	í	sama	mótið,	reynum	að	kennum	sömu	
lexíuna	aftur	og	aftur.	Samkvæmt	Zipes	(2002)	geta	sannar	barnabækur	ekki	
verið	 skrifaðar	 af	 fullorðnu	 fólki	 því	 undirliggjandi	 ástæður	 geta	 verið	
margar,	frægð,	frami	og	peningar.	Zipes	(2002)	fjallar	m.a.	um	Harry	Potter	
fyrirbærið	 eins	 og	 hann	 kallar	 það.	 Þar	 greinir	 höfundur	 frá	 því	 að	 svo	
vinsælar	bækur	skapa	ekki	aðeins	einsleita	reynslu	fyrir	lesendur	heldur	líka	
einsleita	rithöfunda.	Bækur	eins	og	Harry	Potter	leggja	ákveðinn	grunn	fyrir	
aðra	 höfunda	 sem	 reyna	 að	 afrita	 söguna,	 jafnvel	 án	 eigin	 vitundar.	
Barnabókahöfundur	 gæti	 ómeðvitað	 skapað	 sömu	 sögu	 og	 hundruðir	
höfunda	hafa	gert	á	undan	honum	svo	jafnvel	þótt	höfundar	texta	fyrir	börn	
geri	það	af	fullri	alvöru,	vilji	aðeins	skapa	eitthvað	fyrir	börnin	sín	eða	leggja	
sitt	af	mörkum	við	að	móta	komandi	kynslóðir,	gæti	það	verið	neikvætt	fyrir	
börn;	gert	þau	einsleit	og	svipuð	öllum	hinum,	hópur	af	Harry	Potterum	allir	
eru	 hugrakkir,	 ráðagóðir	 og	 tilfinningaríkir	 og	 fáir	 feimnir,	 lokaðir	 og	
líkamlega	sterkir.		

Kannski	 eru	 höfundar	 aðeins	 að	 reyna	 að	 skapa	 næsta	 Harry	 Potter	
vegna	þeirra	áhrifa	sem	lestur	bókanna	hafði	á	þá	sjálfa.	Bækurnar	eru	um	
nýjan	heim,	fullan	af	göldrum	og	ævintýralegum	verum	og	hvert	mannsbarn	
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væri	 til	 í	 að	 ganga	 í	 spor	 Harrys	 og	 félaga	 og	 upplifa	 þennan	 heim.	Með	
skrifunum	 eru	 höfundar	 hugsanlega	 að	 reyna	 að	 upplifa	 sinn	 eigin	
sköpunarheim	 með	 sínum	 eigin	 orðum	 en	 skapa	 ómeðvitað	 sama	
reynsluheim	 og	 svo	margir	 á	 undan	 þeim,	 persónurnar	 verða	 svipaðar	 og	
ævintýrið	 eins.	Útgefendur	 gefa	 út	 bækur	 sem	 seljast	 og	 rithöfundar	ætla	
kannski	 texta	 sínum	 börnum	 en	 hugsa	 líklega	 einhvertíma	 um	 hvað	
útgefandinn	sjálfur	hefur	að	segja	um	bókina	og	spyrja	sig;	selst	þetta?		

Silja	 Aðalsteinsdóttir	 (1981,	 bls.	 31)	 segir	 börn	 veik	 fyrir	 auglýsingum.	
Bækur	þurfa	 að	 vekja	meiri	 athygli	 en	bókin	 við	hliðina	 „fá	 verðlaun,	 vera	
eftir	þekktan	höfund,	vera	um	eða	gerð	eftir	vinsælu	sjónvarpsefni,	vera	á	
hjólum	eða	 risastór“	 segir	Silja.	Þessi	orð	hennar	eru	skrifuð	 fyrir	35	árum	
en	fátt	hefur	breyst.	Hún	segir	líka	að	„því	miður	fá	[börn]	oft	lítið	út	úr	því	
sem	selt	er	með	mestum	hamagangi.“	(Silja	Aðalsteinsdóttir,	1981,	bls.	31).	
Þar	 á	 hún	 við	 að	 ekki	 séu	 allar	 bækur	 jafnar	 í	 flóðinu.	 Gæði	 bóka	 er	
gríðarlega	 mismunandi,	 sagan	 getur	 höfðað	 illa	 til	 ungra	 lesenda	 og	
orðaforðinn	sem	notaður	er	takmarkaður.		

2.1 Maður	veit	aldrei	hvað	börn	hugsa					
En	hvernig	fara	höfundar	að	því	að	skrifa	fyrir	börn,	er	nóg	að	hafa	eitt	orð	á	
blaðsíðu	og	nóg	af	 litríkum	myndum	eða	geta	höfundar	 tónað	niður	 texta	
sem	 þeir	ætla	 fullorðnu	 fólki?	 Geta	 höfundar	 raunverulega	 sett	 sig	 í	 spor	
þeirra	sem	þeir	skrifa	fyrir,	sjálfra	barnanna?	

Steven	King	 (2000)	 sagði	 að	 hann	 ímyndaði	 sér	 konu	 sína	 sem	 lesanda	
þegar	 hann	 skrifar.	 Þegar	 hann	 les	 yfir	 textann	 getur	 hann	 sett	 sig	 í	 spor	
hennar;	 hvar	 leiðist	 henni,	 hvar	 hlær	 hún	 o.s.frv.	 Hann	 þekkir	 konu	 sína	
mjög	vel	og	þar	af	leiðandi	lesandann.	Það	gilda	þó	ekki	sömu	reglur	þegar	
skrifað	er	fyrir	börn	og	fullorðna.		

Bangsímon	er	einn	elskaðasti	bókmenntabangsi	sögunnar.	Ævintýrin	um	
hann	 hafa	 m.a.	 verið	 gerð	 að	 ótal	 teiknimyndum	 og	 kvikmyndum.	 Fyrsta	
bókin	um	hann	kom	út	 árið	1926	þegar	 rithöfundurinn	A.A.	Milne	 skrifaði	
niður	sögur	sem	hann	hafði	sagt	syni	sínum.	Sögurnar	fjölluðu	um	tuskudýri	
sonarins.	 Sögurnar	 eru	 hugljúfar	 og	 fyndnar,	 kjánalegar	 og	 skrítnar.	
Boðskapur	þeirra	er	misjafn	en	vinátta,	 ást	og	umhyggja	eru	oftar	en	ekki	
rauður	þráður	í	sögunum.	Ofbeldi	er	ekki	til	staðar	né	flókin	boðskapur	sem	
börn	eiga	erfitt	með	að	skilja.		

„Maður	veit	aldrei	hvað	býflugur	hugsa“	sagði	Bangsímon	í	fyrstu	bókinni	
um	ævintýri	Bangsímons	og	 félaga	(Milne,	2008).	Hann	reyndi	að	dulbúast	
sem	ský	til	þess	að	komast	 í	hunangið	góða.	En	hann	hafði	áhyggjur	af	því	
hvort	 honum	 tækist	 að	 plata	 býflugurnar	 og	 sagði	 þessi	 fleygu	 orð	 við	
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góðvin	 sinn	 Jakob.	 Bangsímon	 kemst	 síðan	 að	 þeirri	 niðurstöðu	 að	 „þetta	
voru	rangar	býflugur“	og	að	þær	séu	óútreiknanlegar	(Milne,	2008).		

Börn	eru	óútreiknanleg	og	hegðun	þeirra	kemur	okkur	fullorðna	fólkinu	
sífellt	 á	 óvart.	 Þau	 apa	 upp	 eftir	 okkur	 orð	 og	 athafnir	 og	 hafa	 furðulegt	
ímyndunarafl	sem	skákar	jafnvel	sjálfum	Stephen	King.	

Jean-Jacques	 Rousseau	 sagði	 að	 „enginn	 okkar	 [er]	 nógu	 mikill	
heimspekingur	 til	 þess	að	geta	 sett	 sig	 í	 spor	barns“	 (Rousseau,	1991,	bls.	
115).	

Að	 vissu	 leiti	 er	 hugur	 okkar	 blindaður	 af	 reynslu.	 Hlæjum	 við	 t.d.	 að	
barnalegum	prumpubrandörum	eða	hlæjum	við	af	því	að	börnunum	sjálfum	
finnst	 brandarinn	 fyndinn?	 Við	 getum	 skrifað	 fyrir	 sjálf	 okkur,	 hugsað	 út	 í	
hvað	okkur	eða	 jafnvel	vinum	okkar	finnst	skemmtilegt	því	við	skiljum	þau	
og	þekkjum.		

Ótal	bækur	koma	út	fyrir	börn	á	hverju	ári.	Bækurnar	Þín	eigin	þjóðsaga	
og	Þín	eigin	goðsaga	 eru	eftir	Ævar	Þór	Benediktsson	 (2014	og	2015).	Þar	
fara	 lesendur	 sjálfir	 í	 hlutverk	 aðalpersónu	 bókarinnar.	 Bækurnar	 eru	
skrifaðar	 í	 2.	 persónu	 sem	er	 sjaldgæf	 en	 áhugaverð	 leið	 til	 þess	 að	ná	 til	
lesandans.	Sá	sem	les	bókina	lendir	á	einhverskonar	ferðalagi	og	þarf	sjálfur	
að	taka	ákvarðanir	sem	hafa	áhrif	á	útkomu	bókarinnar.	Í	lok	hvers	kafla	fær	
lesandi	að	velja	hvað	gerist	næst	og	þannig	myndast	mismunandi	endalok	á	
sama	 ferðalaginu.	Aftan	á	 kápu	bókanna	 tveggja	 stendur:	 „Bók	 sem	virkar	
eins	og	 tölvuleikur“.	Höfundur	er	þannig	 að	 reyna	að	höfða	 til	 barna	með	
því	að	gera	bókina	meira	spennandi.	Í	bókunum	tveimur	eru	ákveðin	þemu	
eins	 og	 nöfnin	 benda	 til,	 þjóðsagan	 leiðir	 lesandann	 um	 heim	 djáknans	 á	
Myrká,	álfa,	 jólasveina	og	 fleiri	þjóðsagnavera	og	goðsagan	um	heim	guða	
og	gyðja	Ásgarðs.	Lesandi	lærir	í	leiðinni	um	þessa	heima	án	þess	að	það	sé	
raunverulega	 ætlunin,	 eða	 hvað?	 Höfundur	 reynir	 því	 að	 kenna	 börnum	
eitthvað	 í	 gegnum	 lesturinn	 en	 ekki	 með	 lestrinum	 einum.	 Lærdómur	 er	
fólginn	 í	 upplifun	 lesandans.	 Hvort	 hann	 læri	 eitthvað	 af	 lestrinum	 er	
handahófskennt.	 Þarna	 skapar	 Ævar	 einfaldlega	 upplifun	 fyrir	 börnin	 sem	
taka	frá	henni	misjafna	reynslu.	

Bækur	Ævars	hafa	verið	afar	vinsælar	enda	ný	og	skemmtileg	leið	til	þess	
að	 fá	börn	 til	þess	að	 lesa.	Hann	setur	börn	 í	 framsætið	og	þarf	því	 í	 raun	
ekki	 að	 stíga	 í	 spor	 barnanna	 aðeins	 að	 skapa	 umhverfi	 og	 ævintýri,	 öll	
hegðun	er	 í	 þeirra	höndum;	 séu	þau	hrædd	 fara	þau	aðra	 leið	 en	 í	 átt	 að	
stóru	skeppnunni,	illa	úlfinum	Fenri.	

Aðrar	bækur	reyna	að	kenna	börnum	eitthvað.	Bækur	Birgittu	Sif	 (2012	
og	2014)	um	Óíver	annars	vegar	og	Freyju	Dís	sem	vildi	BARA	dans	og	dansa	
annars	vegar	eru	óvenjulegar	sögur	um	óvenjuleg	börn.	Ólíver	er	skrítinn	á	
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ekki	 vini	 og	 finnst	 það	 í	 lagi.	 Hann	 hittir	 í	 lok	 sögunnar	Ólivíu	 sem	 er	 líka	
skrítinn	og	leika	þau	saman	í	furðulegum	heimi	eigin	hugsana.	Freyja	Dís	vill	
bara	dansa	en	er	smeik	við	að	dansa	í	kring	um	aðra	en	áttar	sig	á	því	að	það	
er	í	lagi	að	haga	sér	eins	og	hún	gerir,	allir	hafa	svona	hugsanir	og	það	á	að	
vera	í	 lagi	að	haga	sér	eins	og	maður	er.	Báðar	sögurnar	kenna	börnum	að	
það	 er	 í	 lagi	 að	 vera	 svolítið	 furðulegur.	 Allir	 hafa	 sína	 furðulegu	 hlið.	 En	
bækurnar	 eru	 litríkar	 myndabækur	 og	 ágætur	 boðskapur	 sögunnar	 er	
augljós	í	augum	fullorðna	fólksins	en	börn	hugsa	ekki	eins.	Eru	þau	að	hugsa	
að	 þau	 gætu	 verið	 eitthvað	 skrítinn	 að	 dansa	 og	 dansa	 eða	 leika	 sér	með	
tuskudýr	 úti	 í	 garði?	 Gæti	 bókin	 kannski	 kennt	 þeim	 að	 það	 sé	 eitthvað	
skrítið	við	þau	í	stað	þess	að	segja	þeim	að	það	sé	í	lagi	að	vera	skrítinn?		

Fyrrnefndar	bækur	falla	í	flokk	svokallaðra	myndabóka	þar	sem	myndir	
og	orð	segja	söguna	í	sameiningu.	Ótal	greinar	hafa	verið	skrifaðar	um	gæði	
myndabóka.	Það	skiptir	t.d.	máli	hvernig	þær	líta	út;	forsíðan,	millisíðan	og	
myndirnar	þurfa	að	mynda	eina	heild	og	þannig	sameiginlega	upplifun,	
einnig	skipta	pappírsgerð,	staðsetning	texta	á	mynd	og	uppsetning	mynda	
máli	þegar	myndabækur	eru	annars	vegar	(Sipe,	2001).	Myndabækur	geta	
opnað	dyr	ungra	lesenda	að	heimi	bókmennta,	aukið	áhuga	þeirra	á	
ákveðnum	sviðum	og	kennari	getur	nýtt	myndabækur	í	nánast	hvaða	fagi	
sem	er	inni	í	skólastofunni	(Ranck-Buhr,	2013).		

En	 til	 þess	 að	 börn	 fá	 sem	 mest	 út	 úr	 bókinni	 þarf	 að	 vera	 ákvaðið	
samhengi	 á	milli	 texta	 og	mynda	 (Martinez	 og	 Harmon,	 2012).	 Til	 er	 bók	
sem	 heitir	 Bókin	 sem	 er	 án	 mynda	 (e.	 The	 book	 with	 no	 pictures)	 eftir	
grínistann	 og	 leikarann	 B.J	Novak.	 Bókin	 er	 áhugaverð	 fyrir	 þær	 sakir	 að	 í	
henni	 eru,	 eins	 og	 við	 er	 að	 búast,	 engar	 myndir.	 En	 samt	 sem	 áður	 er	
textinn	einfaldur.	Hún	segir	ekki	neina	sögu	heldur	lætur	þann	sem	les	segja	
kjánalega	hluti.		

Það	 hljómar	 kannski	 ekki	 skemmtilega	 að	 láta	 einhvern	 lesa	
fyrir	 sig	 bók	 sem	 er	 án	 mynda,	 það	 virðist	 vera	 leiðinlegt	 og	
alvörugefið.	En	 svona	virka	bækur:	 sá	 sem	 les	hana	verður	að	
segja	 það	 sem	 stendur.	 Sama	 hvað	 orðin	 segja.	 Það	 er	
samningur,	 það	 er	 regla.	 Svo	 það	 þýðir	 að	 þó	 að	 orðin	 segja	
BLORK	...	(Novak,	2014).	

Bókin	 er	 skemmtileg	 og	 gerir	 í	 raun	 grín	 að	 bókaforminu	með	 kjánlegum	
orðum	og	uppsetningu	textans.	En	höfundur	skrifar	bókina	með	það	í	huga	
að	hún	sé	lesin	fyrir	börn,	líklega	fyrir	börn	sem	eru	að	byrja	að	læra	að	lesa	
sjálf,	og	kynnir	þeim	þannig	fyrir	krafti	orðanna.	Novak	(2014)	býr	til	ný	orð	
sem	þýða	ekki	neitt	en	hljóma	furðulega	og	vekja	upp	kátínu	á	meðal	þeirra	
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sem	hlusta.	Til	þess	að	fá	sem	mest	út	úr	bókinni	gerir	höfundur	ráð	fyrir	því	
að	sá	sem	les,	 leiki	með	bókinni;	geri	raddir	þar	sem	við	á	o.s.frv.	Bókin	er	
því	 miður	 ekki	 til	 á	 íslensku	 en	 myndi	 líklega	 hafa	 sömu	 áhrif	 á	 hvaða	
tungumáli	 sem	er.	 Textinn	 vaknar	 þarna	 upp,	 verður	 að	 lifandi	 uppistandi	
fyrir	börn.	Börnin	hlæja	og	skemmta	sér	og	læra	í	 leiðinni	hvernig	texti,	og	
þar	af	leiðandi	bækur,	virka.	Þessi	bók	væri	fullkomin	í	kennslu	á	yngsta	stigi	
fyrir	þessar	sakir.	Texti	þarf	ekki	að	vera	saga	með	ákveðinn	boðskap.	

3 Boðskapur	sögunnar	

Segja	má	að	upphaf	barnabókmennta	hafi	verið	í	kring	um	upplýsinguna	um	
miðja	 18.	 Öld.	 Bókin	 fékk	 þá	 ákveðið	 hlutverk;	 að	 fræða	 börn	 og	 siða,	
uppræta	hjátrú	og	efla	vitund	barna	um	eigið	ágæti.	Menn	vildu	hagnast	á	
þessum	útgáfum	og	gáfu	út	bækur	 í	þessum	tilgangi.	Bókin	varð	því	þarna	
mikilvægt	tæki	í	félagsmótun	barna	(Silja	Aðalsteinsdóttir,	1981,	bls	20	-21).		

Þessar	 bækur	 og	 sögur	 höfðu	 flest	 ákveðinn	 boðskap	 að	 bera.	
Dæmisögur	 Esóps	 eru	 sögur	 af	 ýmsum	 toga	 þar	 sem	 sögupersónur	 læra	
ákveðna	 lexíu	 við	 sögulok	 (Biro,	 2011).	 Sagan	um	hérann	og	 skjaldbökuna	
þekkja	 allir	 en	 í	 henni	 felst	 sá	 boðskapur	 að	 við	 ættum	 ekki	 að	 dæma	
fyrirfram	né	að	vera	sjálfumglöð	og	of	kokhraust,	þá	getur	illa	farið.	Esóp	er	
einnig	höfundur	sögunar	um	ljónið	og	músina	þar	sem	stóra	grimma	ljónið	
vanmetur	 mátt	 músarinnar	 sem	 að	 endingu	 hjálpar	 ljóninu	 úr	 neti	
veiðimanna	og	söguna	um	húsamúsina	og	hagamúsina.	Þar	segir	 frá	 tveim	
músum	sem	báðar	telja	sín	híbýli	betri	en	vinkonunnar	en	þær	læra	eftir	að	
hafa	heimsótt	hvor	aðra	að	skoðanir	okkar	eru	mismunandi	og	það	sem	við	
teljum	 venjulegt	 getur	 öðrum	 þótt	 furðulegt	 og	 jafnvel	 hættulegt	 (Biro,	
2011).	 Allt	 eru	 þetta	 stuttar	 dæmisögur	 sem	 kenna	 hógværð,	 að	 vera	
skilningsríkur	við	náunga	sinn	og	að	vinnusemi	og	dygð	sigrast	á	heimsku	og	
leti.		

En	hvað	ætli	höfundurinn,	Esóp,	hafi	hugsað	út	í	við	sögugerð?	Ætli	Esóp	
hafi	hugsað	mikið	út	í	viðtökur	dæmisagnanna	eða	bara	sagt	þær.	Hann	var	
uppi	600	árum	fyrir	Krist	og	sagði	þessar	sögur	nemendum	sínum	svo	þeir	
fengju	dæmi	um	dygðuga	hegðun	og	að	sýna	náunga	sínum	skilning.	Hann	
hugsaði	 án	 efa	 um	að	börn	 gætu	ekki	 sett	 sig	 í	 spor	 fullorðna	 fólksins	 því	
allar	 sögupersónurnar	 eru	 dýr.	 Sögurnar	 hafa	 lifað	 af,	 aðrir	 höfundar	 hafa	
þróað	 sögurnar	 áfram	 og	 þær	 jafnvel	 orðið	 að	 teiknimyndum	 fyrir	 börn	
nútímans.	
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Rousseau	(1991,	bls.	91)	sagði	að	það	sem	einkennir	börn	á	mismunandi	
aldri	er	hæfileiki	þeirra	til	þess	að	skilja	rökvísi	„ef	börn	skildu	rökvísi	þyrfti	
ekki	að	ala	þau	upp“	sagði	Rousseau	(1991,	bls.	89).	Að	þessum	sökum	geta	
börn	hvorki	skilið	né	beitt	eigin	rökvísi	rétt.	Hann	sagði	einnig	að	við	ættum	
ekki	að	kenna	börnum	dygðuga	hegðun	heldur	einfaldlega	að	forðast	slæma	
hegðun	því	þau	skilja	í	raun	ekki	hvar	munurinn	liggur.	(Rousseau,	1991,	bls.	
93).	Það	er	ástæða	fyrir	því	að	börn	spyrja	oftar	en	ekki	„af	hverju?“	þegar	
fullorðið	 fólk	 segir	 þeim	 að	 gera	 ekki	 eitthvað.	 Fullorðna	 fólkið	 reynir	 að	
útskýra	af	hverju	en	fær	einfaldlega	aftur	sömu	spurninguna	til	baka.	Barnið	
skilur	ekki	vegna	þess	að	það	getur	ekki	skilið.	Barnið	hefur	ekki	reynslu	sem	
dugir	þeim	til	þess	að	setja	þessi	orð	í	samhengi.	

Rousseau	(1991,	bls.	113)	reyndi	sjálfur	að	greina	eina	af	dæmisögum	La	
Fontains.	Dæmisagan,	 sem	upprunalega	er	eftir	Esóp,	 segir	 frá	kráku	einni	
sem	finnur	ostbita.	Refurinn	er	sjálfur	svangur	og	sækist	eftir	bitanum.	Hann	
hælir	 krákunni,	 segir	 að	 svo	 fögur	 kráka	 hljóti	 að	 vera	 með	 fallega	 rödd.	
Krákan	er	upp	numin	og	krunkar	fyrir	refinn,	við	það	missir	krákan	ostbitann	
sem	fellur	beint	 í	gin	 refsins.	Boðskapur	sögunnar	er	 sá	að	hól	getur	verið	
varasamt	og	varast	skal	einstaklinga	sem	reyna	að	draga	þig	á	tálar.	Í	útgáfu	
La	Fontain	segir	refurinn	krákunni	að	„hól	lifir	á	kostnað	þess	sem	hlustar	á	
það“	 (Rousseau,	 1991,	 bls.	 115)	 og	 að	 ostbitinn	 sé	 í	 raun	 tvöföld	 laun	
kennslustundarinnar.	Rousseau	(1991,	bls.	116)	telur	slíka	sögu	annað	hvort	
vera	langt	fyrir	utan	þekkingarsvið	barna	eða	einfaldlega	rugla	siðferðilegan	
skilning	þeirra.	Það	sama	má	í	raun	segja	um	flestar	sögur	Esóps.	Rousseau	
var	 að	 þessum	 sökum	 ekki	 hrifinn	 af	 bókum	 í	 þeim	 ímyndaða	 heimi	 sem	
Emil,	 hans	 eigin	 sögupersóna,	 býr	 í:	 „ég	 tek	 burt	 [af	 Emil]	 tólin	 sem	valda	
börnum	hvað	mestri	 eymd	 -	 bækur“	 skrifar	 Rousseau	 (1991,	 bls.	 116).	 En	
hlutverk	 bóka	 og	 efni	 þeirra	 hefur	 breyst	 gríðarlega	mikið	 síðan	 þessi	 orð	
voru	skrifuð	af	Rousseau.		

Barnabókmenntir	 breyttust	 þó	 mikið,	 rómantíkin	 tók	 við	 þar	 sem	
höfundum	leiddust	þessar	dæmisögur	um	dygðuga	hegðun	og	fóru	að	skrifa	
öðruvísi	ævintýri	eins	og	Lísu	í	undralandi	(Lewis	Carroll,	1865).	Bækur	áttu	
að	örva	 ímyndunarafl	og	sköpunarkraft.	Því	næst	 tók	nýrómantíkin	við	þar	
sem	börn	áttu	að	vera	frjáls	og	óbundin	eins	og	strákhnokkinn	fljúgandi	sem	
J.M.	 Barrie	 skapaði	 árið	 1902,	 síðar	 gaf	 hann	 út	 bók	 um	 kaupa	 sem	 ber	
titilinn	Peter	and	Wendy	 (Barrie,	1911).	Þetta	er	auðvitað	sjálfur	Pétur	Pan	
(Silja	Aðalsteinsdóttir,	1981).	

Í	dag	hafa	bækur	breyst	gríðarlega	síðan	á	tímum	Rousseau.	Dæmisögur	
Esóps	 og	 La	 fountains,	 sem	 kenndu	 einhverja	 hegðun	 sem	Rousseau	 taldi	
börn	hvort	 sem	er	ekki	 skilja	og	gat	hreinlega	gert	börnum	 illt,	 eru	ekkert	
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nema	 nostalgía;	 ævintýri	 sem	 fáir	 taka	 mark	 á	 en	 lesa	 fyrir	 börn	 til	 að	
upplifa	 barnslegt	 eðli	 þessara	 sagna.	 Hugsanlega	 segja	 fullorðnir	 börnum	
sínum	 þessar	 sögur	 vegna	 þess	 að	 þær	 eru	 auðveldar	 að	mun	 og	 það	 er	
líklega	þess	 vegna	 sem	að	þær	hafa	 lifað	af	 frá	munni	 til	muns.	 En	bækur	
hafa	breyst	og	hugur	manna	líklega	líka.	Með	tímanum	hafa	bækur	þróast	í	
stór	ævintýr	þar	sem	tilgangurinn	er	í	raun	ekki	að	kenna	eitt	né	neitt	heldur	
að	 segja	 frá,	 fara	 með	 þann	 sem	 les	 í	 ferðalag	 og	 skapa	 reynslu	 fyrir	
lesandann.		

Bækur	 eins	 og	 sögurnar	 A.A.	Milne	 (2008)	 um	 Bangsímon	 frá	 1926	 og	
sögur	Ævars	Þórs	Benediktssonar	 (2014	og	2015)	eru	gott	dæmi	um	þessa	
þróun.	 Eins	 bók	 Novak	 (2012)	 sem	 hefur	 í	 raun	 ekkert	 að	 segja	 nema	 að	
kenna	börnum	hvernig	orð	og	bækur	virka	og	gerir	það	með	kímni	að	vopni.	
Bækur	 hafa	 fengið	 annað	 hlutverk	 frá	 tímum	 Rousseau,	 þær	 eiga	 að	
skemmta	og	þó	að	boðskapur	sögunnar	sé	einhver	þarf	hann	ekki	að	vera	
skýr	 því	 hann	 breytist	 með	 misjöfnum	 huga	 lesandans	 og	 getur	 kennt	
börnum	sitt	hvað	í	leiðinni	ef	lesandinn	kærir	sig	um	það.	

Ævintýri	 hafa	 lengi	 skemmt	 börnum.	 Þau	 geta	 sýnt	 fram	 á	 alvarleg	
vandamál	 mannsins	 sem	 birtast	 í	 einföldum	 söguþræði	 og	 augljósum	
persónum.	 Þau	 eiga	 flest	 að	 kenna	 börnum	 að	 berjast	 við	 þau	 vandamál	
sem	upp	koma	í	lífinu,	nema	þú	eigir	ráðagóðan	kött	sem	gengur	í	stígvélum	
auðvitað.	“Börn	skilja	að	ævintýri	eru	óraunveruleg,	en	þau	vita	líka	að	þau	
eru	ekki	ósönn“	segir	Silja	Aðalsteinsdóttir	(1981,	bls.	71).	Hún	bætir	við	að	
ævintýrin	leggi	áherslu	á	þróunina	sem	verður	á	persónum	ævintýranna	að	
ferðalagið	 sé	 það	 sem	 skiptir	 máli	 og	 sú	 reynsla	 sem	 hlýst	 af	 því	 (Silja	
Aðalsteinsdóttir,	 1981).	 Þetta	 hlutverk	 barnabóka	 í	 uppeldi	 barna	 jók	 um	
leið	á	gildi	þess	að	vera	læs.	

4 Samfélagið	og	gildi	læsis	

Miller	 og	 McKenna	 (2016)	 eru	 höfundar	 langtímarannsóknar	 um	 læsi	
þjóðríkja.	 Samkvæmt	 henni	 er	 Ísland	 í	 3ja	 efsta	 sæti	 meðal	 læsustu	
þjóðanna.	Niðurstöður	eru	áhugaverðar	vegna	þess	að	Norðurlöndin	 fimm	
röðuðu	 sér	 í	 efstu	 sætin;	 Finnland,	Noregur,	 Ísland,	Danmörk	og	Svíþjóð.	 Í	
stuttu	máli	sagt	eiga	þessi	 lönd	það	sameiginlegt	að	 leggja	mikla	áherslu	á	
að	einstaklingar	séu	læsir;	gildi	læsis	eru	í	hávegum	höfð.	Skólakerfið	byggir	
á	því	að	kenna	börnum	að	lesa	fyrstu	árin,	fjöldi	bókasafna	er	mikill	og	stutt	
er	á	milli	þeirra.	Miller	og	McKenna	(2016)	segja	m.a.	að	læsi	sé	lykillinn	að	
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því	 að	 samfélagi,	 og	 einstaklingum	 innan	 þess,	 gangi	 vel	 og	 að	
þekkingarmiðað	hagkerfi	skilgreini	framtíðina.		

Niðurstöður	Miller	og	McKenna	(2016)	byggja	bæði	á	einkunnum	úr	PISA	
og	 PIRLS,	 en	 einnig	 voru	 einkenni	 læss	 samfélags	 skoðuð	miðað	 við	 fimm	
flokka:	bókasöfn,	dagblöð,	menntakerfið	(skólaganga	í	árum	og	fjárframlög	
til	menntakerfisins	sem	hlutfall	af	vergri	landsframleiðslu),	menntakerfið-út	
(niðurstöður	 úr	 prófum)	 og	 framboð	 á	 tölvum	 auk	 þess	 voru	 niðurstöður	
skoðaðar	 í	 samhengi	 við	 mannfjölda.	 Það	 áhugaverða	 er	 að	 ef	 aðeins	
útkoma	úr	prófunum	tveim	hefði	verið	tekin	til	greina	hefðu	fjögur	af	fimm	
norðurlöndunum	lækkað	gríðarlega	á	þessum	lista.	Finnland	hefði	haldið	sér	
í	einu	af	fimm	efstu	sætunum	en	hin	löndin	hefðu	skipt	um	sæti	við	löndin	
við	Atlantshafshrygginn:	Singapúr,	Japan,	Suður-Kóreu	og	Kína.	Ísland	lendir	
í	 2.	 sæti	 yfir	 aðgang	 að	 tölvum	 og	 í	 4.	 sæti	 yfir	 aðgang	 að	 bókasöfnum.	 Í	
hinum	 þremur	 listunum	 nær	 Ísland	 ekki	 inn	 á	 hæstu	 10	 löndin.	 Það	 er	
greinilega	margt	sem	kemur	til	greina.	Miller	og	McKenna	(2016)	tóku	ekki	
aðeins	niðurstöður	úr	prófunum	til	greina,	sem	segir	okkur	að	gildi	þess	að	
vera	 læs	 og	 þar	 af	 leiðandi	 lesturs	 almennt	 skiptir	 gríðarlega	 miklu	 máli.	
Aðgengi	 barna	 að	 bókum	 skiptir	 jafn	 miklu	 máli	 þegar	 læsi	 er	 skoðað	 og	
niðurstöður	úr	samræmdum	prófum	(Miller	og	McKenna,	2016).	Gildi	læsis	í	
samfélaginu	er	því	auðlind	sem	ætti	ekki	að	vanrækja.		

En	hvað	þýðir	þetta	hugtak	sem	við	leggjum	svo	mikið	traust	á?	Hvað	er	
læsi?	 Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	 segir:	 „Læsi	 snýst	um	samkomulag	manna	
um	málnotkun	og	merkingu	orða	 í	málsamfélagi	 og	 er	 því	 félagslegt	 í	 eðli	
sínu“	 (Mennta-og	 menningarmálaráðuneyti,	 2011,	 bls.	 18)	 Læsi	 er	 því	
samfélagslegt	samkomulag.	Það	er	ekki	einungis	hæfileikinn	sem	felst	 í	því	
að	taka	upp	bók	og	 lesa	hana	heldur	einnig	að	skilja	hana.	„Læsi	felst	m.a.	
sú	hæfni	að	geta	ráðið	í	letur,	skilið	og	túlkað	það	sem	texti	hefur	að	geyma,	
lært	 af	 því	 og	 geta	 miðlað	 þekkingu	 sinni	 til	 viðmælanda	 eða	 lesanda“	
(Mennta-og	menningarmálaráðuneyti,	2011,	bls.	98).		

4.1 Að	taka	upp	bók	–	áhugi	og	ákveðni	
Það	 er	 líklega	 óhætt	 að	 segja	 að	 þeir	 sem	 lesa	 meira	 en	 fjórar	 bækur	 á	
mánuði	hafi	áhuga	á	lestri.	Þó	er	magnið	í	sjálfu	sér	ekki	góð	mælieining	því	
lestrarhraði	er	misjafn	og	lengd	bóka	mismunandi.	En	að	klára	eina	bók	og	
byrja	strax	á	annarri	 segir	þó	eitthvað.	En	hvað	þýðir	það	að	hafa	áhuga	á	
lestri,	skiptir	innihaldið	mestu	máli	eða	athöfnin	sjálf?	

Samkvæmt	 Sjálfsákveðniskenningu	Deci	 og	 Ryan	 (e.	 Self	 determination	
theory)	geta	börn	unnið	verkefni	útfrá	gildum	einum	saman	(Deci	og	Ryan,	
1985;	 Deci,	 Vallerand,	 Pelletier	 og	 Ryan,	 1991;	 Deci	 og	 Ryan,	 2000).	 Þau	
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geta	 skilið	 gildin	 á	 bak	 við	 athöfnina	 að	 lesa.	 Þau	 vita	 að	 foreldrar	 og	
kennarar	 meta	 lestur	 mikils,	 þau	 skilja	 það	 að	 lesa	 er	 betra	 fyrir	
vitsmunalegan	þroska	þeirra	en	að	spila	tölvuleiki	eða	horfa	á	sjónvarpið	og	
halda	því	áfram.	Þessi	hvatning	kemur	hvorki	áhuga	né	innri	hvatningu	við,	
börn	einfaldlega	meta	athöfnina	mikils.		

Sjálfsákveðniskenningin	 byggir	 á	 því	 að	 maðurinn	 er	 einstakur.	 Hann	
breytist	dag	frá	degi	og	þróast	í	takt	við	umhverfi	sitt.	Hann	þróar	með	sér	
reynslu	 sem	hann	mótar	 í	 þá	 tilfinningu	 sem	er	hann	 sjálfur.	 Þannig	 getur	
umhverfi	 mannsins	 mótað	 hegðun	 hans	 með	 því	 að	 veita	 jákvæða	 eða	
neikvæða	endurgjöf	eða	hrós.	Umhverfið	getur	annað	hvort	heldur	sem	er	
ýtt	undir	náttúrulega	 löngun	 í	þekkingu	eða	brotið	hana	niður	 í	 stjórnaðar	
skyldur;	það	sem	þú	átt	að	gera	eða	læra	er	leiðinlegra	en	það	sem	þú	tekur	
þér	 sjálf/ur	 fyrir	hendur.	 „Fólki	 finnst	það	ekki	 aðeins	hæft	og	 tengt	hvort	
öðru,	heldur	 líka	sjálfstætt	þegar	það	framkvæmir	athafnir	sem	samfélagið	
metur	mikils“	(Deci	og	Ryan,	2000,	bls.	74).		

Kenningin	byggir	á	því	að	maðurinn	vinnur	það	sem	hann	tekur	sér	fyrir	
hendur	af	 innri	eða	ytri	hvatningu,	eða	blöndu	af	báðum	hvötum	(Deci	og	
Ryan,	1985;	Deci	og	Ryan,	2000).	Þannig	getum	við	lesið	vegna	þess	að	við	
eigum	 að	 gera	 það,	 t.d.	 þegar	 við	 lærum	heima	 (ytri	 hvatning)	 eða	 vegna	
þess	 að	 okkur	 finnst	 það	 skemmtilegt,	 að	 okkar	 eigin	 frumkvæði	 (innri	
hvatning).	Kenningin	er	auðvitað	ekki	svo	svart/hvít,	 t.d.	geta	einstaklingar	
lesið	vegna	þess	að	þeir	eiga	að	gera	það	en	þótt	lesturinn	skemmtilegur	og	
áhugaverður.	 Reynslan	 sem	 Dewey	 (2000)	 fjallar	 um	 (sjá	 kafla	 5)	 tengist	
þessu	 beint;	 ef	 við	 lesum	útfrá	 ytri	 hvatningu	 einni	 saman	 erum	 t.d.	 látin	
lesa	heima	og	þykir	það	ekki	skemmtilegt,	bókin	er	leiðinleg	eða	nemandi	á	í	
erfiðleikum	með	lestrarfærnina,	getur	þessi	reynsla	verið	neikvæð	og	barnið	
fær	þá	neikvæða	reynslu	af	lestrinum.		

Í	PISA	könnun	ársins	2000	kom	fram	að	einn	fjórði	hluti	15	ára	barna	á	
Ísland	 telja	 lestur	 eitt	 af	 áhugamálum	 sínum,	 sama	 fjölda	 þykir	 gaman	 að	
ræða	um	bækur	og	 tæpur	helmingur	þykir	 gaman	að	 fara	á	bókasafn	og	 í	
bókabúðir	(Almar	M.	Halldórsson,	2006).		

En	 áhuga	 á	 bókmenntum	 er	 hægt	 að	 auka	 og	 telur	 Brynhildur	
Þórarinsdóttir	 	(2006)	það	vera	gert	 í	gegnum	bækurnar	sjálfar.	Að	fá	börn	
til	 þess	 að	 sjá	 hversu	 yndislegt	 það	 er	 í	 raun	 og	 veru	 að	 falla	 inn	 í	 bók,	
upplifa	 heim	 hennar,	 persónur	 og	 atburðarás.	 Brynhildur	 líkir	 hlutverki	
kennarans	 í	 þessum	 málum	 við	 áróðursmeistara	 eða	 PR	 –	 fulltrúa	
(Brynhildur	Þórarinsdóttir,	2006,	bls.	40).	Að	fá	börn	til	þess	að	lesa	með	því	
að	 þekkja	 þau	 og	 áhugamál	 þeirra.	 Að	 þekkja	 nýjar	 barnabækur	 og	 gera	
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bækurnar	 hluta	 að	 skóladeginum.	 Þetta	 er	 í	 samræmi	 við	 erlendar	
rannsóknir.		

Börn	 sem	 sjá	 gildi	 lesturs	 lesa	 meira	 og	 haga	 sér	 betur	 í	 svokölluðum	
þöglum	 lestrarstundum	 í	 skólanum,	 þar	 sem	 nemendur	 lesa	 bók	 í	 hljóði.	
Eins	er	tenging	á	milli	þess	að	foreldrar	hafa	afskipti	af	lestrarstund	barna	og	
sýn	barna	á	gildi	þess	að	lesa	(Siah	og	Kwok,	2010,	bls.	172).	Margir	skólar	
reyna	að	auka	gildi	 lesturs	með	svokölluðum	yndislestrarstundum	og	auka	
þannig	þann	tíma	sem	börn	fá	til	að	lesa.	Þetta	er	þó	ekki	nóg.	Börn	sem	sjá	
ekki	 gildi	 lesturs,	 eru	 slakir	 lesarar,	 eru	 þreyttir	 eða	 illa	 upp	 lagðir	
einfaldlega	lesa	ekki	í	þessum	tímum	(Bryan,	Fawson	og	Reutzel,	2003,	bls.	
47).	Það	þarf	meira	til.	Bryan	o.fl.	(2003,	bls.	67)	telja	mikilvægt	að	kennarar	
og	 foreldar	 taki	 þátt	 í	 þessum	 stundum,	 ræði	 við	 nemendur	 og	 spyrji	
spurninga	um	textann.	Sá	sem	tekur	þátt	í	 lestrinum	með	barni	ætti	því	að	
opna	heim	bókarinnar,	 gera	hana	áhugaverða	og	 reyna	að	 fá	barnið	 til	 að	
spyrja	 spurninga.	 Bækur	 þurfa	 einnig	 að	 vera	 við	 hæfi	 nemandans	 (Bryan	
o.fl.,	 2003,	 bls.	 68).	 Þetta	 er	 eitt	 af	 þeim	 fjölmörgu	hlutum	 sem	höfundur	
texta	 fyrir	 börn	 ætti	 að	 taka	 tillit	 til.	 Textinn	 þarf	 að	 halda	 lesendum	 við	
efnið	en	á	sama	tíma	eru	til	börn	sem	eiga	erfitt	með	að	lesa;	eru	lesblind,	
skilja	ekki	orðin	eða	 jafnvel	blind	og	geta	einfaldlega	ekki	 lesið	sama	texta	
og	 önnur	 börn.	 Í	 skólunum	eru	 þannig	mörg	 börn	 sem	eiga	 erfitt	með	 að	
lesa	og	svo	virðist	sem	flestir	séu	farnir	að	gera	sér	grein	fyrir	því.	

Þuríður	 J.	 Jóhannsdóttir	 (1993)	 telur	 skólann	 oft	 á	 villigötum	 þegar	 að	
kemur	 að	 því	 að	 efla	 bókmenntaáhuga	 barna.	 Hún	 telur	 hlutverk	
bókmenntakennslu	 í	 skólum	 tvíþætt:	 að	 kenna	 nemendum	 að	 lesa	 sér	 til	
skemmtunar	 og	 að	 miðla	 menningararfi	 bókmenntanna.	 Hún	 telur	 það	
einnig	 hlutverk	 skólans	 að	 “fylgjast	 með	 útgáfur	 barna-	 og	
unglingabókmennta	 og	 gera	 það	 í	 sjálfur	 sér	 að	 viðfangsefni	 í	
bókmenntakennslunni“	(Þuríður	J.	Jóhannsdóttir,	1993,	bls.	19).		

4.2 Fullorðna	fólkið	hefur	áhrif	

Um	 leið	 og	 börn	 byrja	 í	 grunnskóla	 hefst	 ferðalagið	 að	 lestri.	 Börn	 læra	
stafina,	 hljóðin	 og	 hvernig	 þeir	 raða	 sér	 saman	 og	 mynda	 orð.	 Þessi	 orð	
mynda	síðan	setningar	sem	mynda	málsgreinar	o.s.frv.	Einn	kennari	telur	sig	
einfaldlega	geta	„búið	til“	 lesara	eins	og	hann	kallar	þá.	Þessi	kennari	telur	
börn	annað	hvort	skilgreina	sig	sem	lesara	eða	ekki	(Cone,	1994,	bls.	451).	
Hann	 reyndi	 að	 byggja	 upp	 áhuga	 á	 bókmenntum	 hjá	 eldri	 nemendum	
grunnskólans	með	 því	 að	 ræða	 við	 þá,	 fá	 þá	 til	 þess	 að	 velja	 bækur	 útfrá	
áhuga	og	 ekki	 síst	 hlusta	 á	 það	 sem	nemendurnir	 sjálfir	 hafa	 að	 segja	 um	
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bækurnar	 og	 lestur	 yfir	 höfuð.	 Þessi	 leið	 er	 áhrifarík	 samkvæmt	
niðurstöðum	(Cone,	1994,	bls.	451).	

En	hvað	með	íslenska	skóla,	skapa	þeir	lesara?	Brynhildur	Þórarinsdóttir	
(2006)	telur	að	kenna	þurfi	börnum	að	njóta	lestrar	og	telur	hún	foreldra	og	
kennara	þurfa	að	 taka	virkan	þátt	 í	því	að	kynna	börnum	fyrir	bókum	hún	
segir	 m.a.:	 „vandaðar	 barnabækur	 eru	 gott	 tæki	 til	 að	 fræða	 börn	 um	
samfélag	 sitt,	 auk	þess	 sem	þær	hvetja	börn	 til	 umhugsunar	og	þroskandi	
hugarleikfimi“	 (Bryndhildur	 Þráinsdóttir,	 2006,	 bls	 42).	 Ólíkt	 einföldum	
dæmisögum	Esóps	(Biro,	2011)	fjalla	flestar	nýjar	bækur	um	meira	en	einn	
ákveðinn	boðskap,	bækur	leggja	meiri	áherslu	á	upplifun	og	tilfinningar.		

	Gunnar	Helgason	skrifaði	bækurnar	um	fótboltadrenginn	Jón	Jónson	og	
félaga	hans	í	Þrótti	(t.d.	Gunnar	Helgason,	2014	og	2015).	Bækurnar	taka	á	
raunverulegum	vandamálum	ungra	drengja	sem	spila	saman	fótbolta,	þar	á	
meðal	eru	alvarleg	vandamál	eins	og	heimilisofbeldi.	Ég	ræddi	stuttlega	við	
bókasafnsvörð	 í	 skóla	 þar	 sem	 að	 ég	 var	 í	 vettvangsnámi	 um	 árið	 og	 hún	
sagði	 að	 þetta	 vildu	 börn	 lesa	 um	 í	 dag,	 álfar	 og	 galdrar	 væru	 á	 útleið	 og	
blákaldur	raunveruleikinn	þær	bækur	sem	börn	í	4.	Bekk	leituðu	í.	Þetta	er	
þó	ekki	ný	þróun.	Bækurnar	um	Bert	eftir	Sören	Olsson	og	Anders	Jacobsson	
hafa	 lengi	 verið	 vinsælar	 og	 voru	 þær	 t.d.	 oftast	 nefndar	 í	 rannsókn	
Þorbjarnar	 Broddasonar	 (2004).	 Bækurnar	 um	 Bert	 þekkja	 flestir	 en	 þar	
fylgjumst	 við	 með	 unglingnum	 Bert	 og	 hans	 daglega	 lífi	 (t.d.	 Olsson	 og	
Jacobsson,	1998).	 Í	þessari	sömu	rannsókn	Þorbjarnar	kemur	í	 ljós	að	börn	
lesa	minna	í	dag	en	í	fyrir	tæpum	50	árum	síðan.	Rannsóknin	var	gerð	á	10	–	
15	 ára	 börnum	 og	 töldu	 79%	 barna	 á	 aldrinum	 10	 –	 15	 ára	 sig	 vera	
hóflesarar	eins	og	Þorbjörn	kallar	þá,	en	það	eru	einstaklingar	sem	lesa	1	–	9	
bækur	 á	 mánuði.	 Þessi	 tala	 var	 komin	 niður	 í	 64%	 árið	 2003	 (Þorbjörn	
Broddason,	2004).	

Bækur	og	 texti	geta	haft	mikil	áhrif	á	 líf	 lesandans	 (Weih,	2014,	bls.	9).	
Kennarar	 og	 foreldrar	 geta	 því	 haft	 áhrif	 á	 börn	 með	 þeim	 texta	 sem	 er	
aðgengilegur	heima	og	 í	kennslustofunni.	Kennarar	geta	t.d.	nýtt	bækur	til	
þess	að	opna	hug	nemenda	og	fá	þá	til	þess	að	upplifa	hluti	sem	þeir	myndu	
annars	 ekki	 gera.	 Til	 dæmis	 til	 þess	 að	 hjálpa	 nemendum	 að	 skilja	 þann	
vanda	sem	nemendur	með	einhverskonar	fötlun	ganga	í	gegnum;	að	hjálpa	
þeim	að	sjá	og	skilja	heiminn	frá	þeirra	sjónarhorni.	Lesi	kennari	bækur	þar	
sem	aðalpersónan	hefur	einhverja	fötlun	hjálpar	það	öðrum	nemendum	að	
setja	sig	í	spor	aðalpersónunnar.	Nemendur	öðlast	ákveðna	óbeina	reynslu	
af	þessum	 lestri	þar	sem	bein	 reynsla	væri	að	eiga	samskipti	við	nemanda	
með	fötlun.	Kennari	þarf	þó	að	ræða	bókina	sem	er	lesin	og	vinna	með	hana	
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ásamt	 nemendum	 (Ostrosky,	 Mouzourou,	 Dorsey,	 Favazza	 og	 Leboeuf,	
2013,	bls.	35).		

Texti	 er	 ekki	 bara	 texti,	 innihald	 hans	 getur	 verið	 hreinn	 fjársjóður.	
Bækur	 gera	okkur	 kleift	 að	 læra	af	 sumu	af	merkilegasta	 fólki	 sem	gengið	
hefur	 á	 jörðinni:	 Ghandi,	 Platón,	 Steve	 Jobs,	 Malcolm	 X	 og	 Vigdís	
Finnbogadóttir.	 Til	 eru	 rit	 eftir	 þessar	 manneskjur,	 aðgengilegar	 hverjum	
þeim	sem	getur	lesið	eða	hlustað	

Bækur	færa	okkur	vitneskju	og	við	sem	samfélag	leggjum	mikla	áherslu	á	
þær.	 Bækur	 viðhalda	 fornri	 visku	 og	 stytta	 okkur	 dagana	 með	
skemmtilegum	sögum;	frá	spennandi	glæpasögum	til	 frábærra	fantasía.	En	
ekki	eru	allar	bækur	 jafnar,	 sumar	seljast	mun	betur	en	aðrar	og	mismikið	
vægi	 er	 lagt	 á	 innihald	 sumra	 bóka.	 Sjálf	 Biblían,	 bók	 bókanna,	 er	 mikils	
metin,	 fyrst	prentaðra	bóka	og	útbreiddasta	bók	veraldar.	 Innihald	hennar	
er	 þó	 tvíbent,	 kvennfyrirlitning,	 ofbeldi,	 fjöldamorð	 og	 hatur	 á	
samkynhneigð;	 úrelt	 skrif	 sem	 enn	 eru	 höfð	 að	 leiðarljósi	 siðmenntaðra	
einstaklinga	 um	 heim	 allan.	 En	 það	 er	 viðtakandinn	 sjálfur	 sem	 gefur	
textanum	þýðingu,	leggur	sína	eigin	merkingu	í	textann.	

Þuríður	 J.	 Jóhannsdóttir	 (1993,	 bls.	 21)	 telur	 innlifun	 skipta	miklu	máli	
þegar	 bækur	 eru	 notaðar	 í	 kennslu	 sem	 og	 að	 samsama	 sig	 við	 persónur	
sögunnar.	 „Námið	 fer	 fram	 með	 innlifun“	 segir	 Þuríður	 og	 bætir	 við	 að	
„börn	 læra	 best	 ef	 þeim	er	 gefinn	 kostur	 á	 að	 lifa	 sig	 inn	 í	 viðfangsefnið“	
(Þuríður	J.	Jóhannsdóttir,	1993,		bls.	21).	

5 Að	kenna	reynslu	

Viska	 var	 ein	 af	 höfuðdygðum	 forn	 Grikkja.	 Í	 Menóni	 segir	 Sókrates	 við	
Menón	 að	margir	 hlutir	 verði	 ekki	 lærðir	 í	 eiginlegri	 merkingu,	 kennarinn	
minnir	 nemandann	 frekar	 á	 hluti	 sem	 hann	 hefur	 alltaf	 þekkt	 í	 öðrum	
raunveruleika	án	 forma	og	 lita	 (Platón,	1993,	bls.	81).	Tveir	 raunveruleikar	
Platóns	hljóma	furðulega	en	þegar	við	 lærum	förum	við	ekki	 í	annan	heim	
og	erum	þar?	Lesum	texta	og	góðar	bókmenntir	sem	við	upplifum	í	öðrum	
heimi	komum	svo	niður	aftur	og	og	tökum	með	okkur	persónur	sögunnar,	
finnum	 til	 samkenndar	 gagnvart	 þeim	 í	 sorg	 og	 gleði.	 Í	 lok	 bókarinnar	
komast	Menón	og	Sókrates	að	niðurstöðu	og	Sókrates	 segir:„	 fyrst	dygðin	
verður	 ekki	 kennd,	 þá	 verður	 hún	 ekki	 framar	 talin	 til	 þekkingar“	 (Platón,	
1993,	 bls.	 118).	 Aristoteles	 hafði	 mun	 jarðbundnari	 skilning	 á	 þekkingu.	
Hann	 taldi	 menn	 afla	 sér	 þekkingar	 í	 gegnum	 skynjun	 sína	 á	 umhverfinu.	



	

24	

Aristóteles	sagði	að	menn	öðluðust	dygð	í	gegnum	reynslu	sína	og	að	menn	
myndu	þróa	hana	 í	sjálfum	sér.	Slík	reynsla	yrði	ekki	kennd	(Palmer,	2001,	
bls.	16).		

John	 Dewey	 (2000,	 bls.	 37)	 segir	 að	 kennarar	 eigi	 að	 skapa	 og	 þróa	
reynsluheim	 nemenda,	 fá	 þá	 til	 að	 sjá	 hlutina	 í	 nýju	 ljósi.	 Hann	 segir	 að	
mesti	 vandi	 skólastarfs	 sem	 byggir	 á	 reynslunni	 sé	 „að	 velja	 þá	 tegund	
athafna	 sem	 lifa	 á	 frjóan	 og	 skapandi	 hátt	 í	 síðari	 reynslu“	 (Dewey,	 2000,	
bls.	38).	Það	þarf	því	að	ríkja	ákveðin	samfella	 í	 reynslunni;	að	viðkomandi	
taki	 eitthvað	 frá	 athöfninni	 sem	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	 hún	 breyti	 með	
einhverjum	hætti	 eiginleika	 komandi	 athafna.	 Að	 læra	 í	 gegnum	upplifun,	
ekki	 endurtekningu.	 Að	 halda	 ekki	 upplýsingum	 að	 börnum	 að	 þeim	
forspurðum	heldur	að	vekja	 forvitni	þeirra.	Dewey	(2000,	bls.	35)	sagði	þó	
að	menntun	 og	 reynsla	 „verða	 ekki	 beinlínis	 lagðar	 að	 jöfnu.“	 Öll	 reynsla	
stuðlar	 ekki	 að	 jafn	 góðri	 menntun.	 Gott	 dæmi	 um	 þetta	 eru	 slæmir	
kennarar,	leiðinlegir	tímar,	lélegar	námsbækur	o.fl.	Börn	eru	fljót	að	dæma	
og	 ræðst	áhugi	þeirra	á	efninu	á	 fyrstu	mínútum	kennslustundarinnar,	ein	
neikvæð	 reynsla	 leggur	 neikvæðan	 grunn	 að	 komandi	 reynslu	 nemenda.	
Börn	 segja	 stærðfræði	 leiðinlega	 þrátt	 fyrir	 að	 til	 séu	 ótal	 margar	 og	
mismunandi	 leiðir	 til	 að	 kenna	 hana.	 Börnum	 finnst	 leiðinlegt	 að	 læra	
dönsku	því	þau	sjá	engan	tilgang	með	því.	Þessi	reynsla	er	ekki	menntandi	í	
skilningi	Dewey,	þó	svo	að	nemendur	læri	sitthvað	í	stærðfræði	og	dönsku	á	
námsleiðinni.		

Þannig	er	hægt	 að	 setja	 í	 samhengi	þær	 kenningar	Dewey	um	að	börn	
læri	best	af	því	að	gera	sjálf	frekar	en	að	hlusta	á	einhvern	útskýra	hluti	eða	
lesa	um	lífið	upp	úr	bók	(Dewey,	2000).	Upplifunin	er	það	sem	skiptir	máli.	
Texti	 er	 án	 efa	 afurð	 hugsana	 þess	 sem	 semur	 hann.	 Sú	 jákvæða	 reynsla	
sem	Dewey	fjallar	um	gæti	orðið	útfrá	lestri	bóka.	Athöfnin	verði	menntandi	
í	skilningi	Dewey	vegna	þess	að	bókin	er	skemmtileg?	

Dewey	(2000,	bls.	72)	segir	að	kennarinn	geti	stýrt	reynslu	barna	án	þess	
að	beita	þvingun.	 Sé	barn	hins	 vegar	þvingað	 til	 þess	 að	 lesa	bók	 sem	því	
finnst	leiðinleg	eða	erfið	er	reynslan	sem	það	öðlast	neikvæð.	En	samfélagið	
virðist	meta	gildi	bókmenntamikils	sem	og	hæfileikann	að	vera	læs	og	getur	
það	haft	áhrif	á	reynslu	barna.	
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6 Siðferði,	viðhorf	og	gildi	

Allir	 þeir	 sem	 koma	 að	 menntun,	 uppeldi	 og	 almennt	 lífi	 barna	 þurfa	 að	
huga	að	ákveðnum	reglum.	Hér	er	ekki	aðeins	verið	að	tala	um	almenn	lög,	
reglur	 grunnskólans,	 Aðalnámskrár,	 lög	 Kennarasambands	 Íslands	 og	
barnasáttmála	 sameinuðu	 þjóðanna,	 heldur	 líka	 þær	 siðferðislegu	 reglur	
sem	 kennurum	 og	 uppalendum	 ber	 að	 fylgja.	 Þessar	 lög	 og	 reglugerðir	
tengjast	án	efa	 siðferði	en	mismunandi	 samfélög	hafa	mismunand	gildi	og	
viðmið	 þegar	 kemur	 að	 börnum.	 Þetta	 eru	 þau	 gildi	 og	 viðmið	 sem	
samfélagið	setur	um	hvað	við	kennum	börnum	og	hvað	ekki.		

	

6.1 Að	grípa	gæsina	
Til	 eru	 sögur	 sem	 virðast	 hafa	 slæman	 boðskap	 að	 bera	 fyrir	 fullorðinn	
lesanda.	 Sagan	 um	 Jóa	 og	 baunagrasið	 er	 öllum	 kunn.	 Jói	 selur	
fjölskyldukúna	 fyrir	 nokkrar	 töfrabaunir.	 Úr	 baununum	 vex	 ógurlegt	
baunagras	 sem	nær	 upp	 til	 himna.	 Jói	 hittir	 þar	 risa.	 Risanum	 finnst	 börn	
afskaplega	 góð	 til	 matar	 en	 Jói	 grípur	 gullgæsina	 á	 meðan	 hún	 gefst,	
bókstaflega,	 og	 kemst	 undan.	 Jói	 verður	 ríkur	 en	 risinn	 fellur	 úr	
baunagrasinu	og	deyr.	Menningarheimur	risans	getur	hafa	verið	öðruvísi	en	
hjá	okkur	mönnunum,	börn	í	hans	heimi	gætu	verið	eins	og	pöddur	í	okkar	
heimi;	 lostæti	 sum	 staðar	 en	 kannski	 ekki	 annars	 staðar.	 Hugsanlega	 var	
gæsin	erfðagripur	sem	risanum	þótti	afar	vænt	um.	Jói	stal	en	það	var	í	lagi	
því	risinn	var	vondur	og	borðaði	börn.		

Það	 er	 erfitt	 að	 fjalla	 um	 hlut	 eins	 og	 siðferði	 sem	 breytist	 eftir	
staðsetningu	 á	 jarðkringlunni,	 hugmyndum	 manna	 og	 skoðunum.	 Flest	
erum	við	þó	 sammála	um	að	 siðferði	 gagnvart	börnum	er	afar	mikilvægur	
hlutur,	bæði	 til	að	kenna	sjálfum	börnunum	en	einnig	þegar	samskipti	eru	
höfð	við	börn.	Skólinn	reynir	að	kenna	börnum	að	haga	sér	rétt	yfirleitt	með	
ákveðni	 hugmyndafræði	 að	 leiðarljósi,	 t.d.	 Uppeldi	 til	 ábyrgðar,	 SMT	 eða	
PMTO.	 En	 engin	 af	 þessum	 aðferðum	 byggir	 á	 nákvæmlega	 sömu	
hugmyndafræðinni	 og	 eru	 skiptar	 skoðanir	 hvaða	 hugmyndafræði	 virkar	
best.	

Íslensk	 lög	 vernda	 börn	 frá	 flestu	 illu	 (lög	 um	 samning	 Sameinuðu	
þjóðanna	um	réttindi	barnsins,	2013).	Börn	eru	framtíð	samfélagsins	og	eiga	
rétt	á	góðu	uppeldi,	laust	við	ofbeldi	og	hvers	kyns	reynslu	sem	gæti	skaðað	
þau.	19.	grein	 laga	um	samning	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins	
(nr.	 19/2013)	 fjallar	 um	 barnasáttmála	 Sameinuðu	 þjóðanna	 þar	 sem	 allt	
ofbeldi	á	börnum,	hvers	kyns	sem	það	er,	er	bannað.	Það	segir	sig	sjálft	en	
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þessi	 lög	 voru	 sett	 af	 ástæðu,	 í	myrkrinu	búa	 raunveruleg	 skrímsli.	 Það	er	
áhugavert	 að	 skoða	 þessi	 lög	 því	 Í	 17.	 grein	 laga	 um	 samning	 Sameinuðu	
þjóðanna	 um	 réttindi	 barnsins	 (nr.	 17/2013)	 stendur:	 „	 [aðildaríki	
Sameinuðu	 þjóðanna	 skulu]	 stuðla	 að	 því	 að	 barnabækur	 séu	 samdar	 og	
þeim	dreift.“	Við	leggjum	svo	mikið	upp	úr	gildi	bókmennta	að	í	sömu	lögum	
þar	 sem	 fjallað	 er	 um	 að	 fyrirbyggja	 ofbeldi	 og	 illa	meðferð	 á	 börnum	 er	
einnig	talað	um	að	þau	skuli	hafa	rétt	á	bókum,	nýjum	og	ferskum.		

6.2 Öndin	lifir	

Það	vekur	athygli	að	flestar	bækur	ætlaðar	börnum	eru	annað	hvort	um	dýr,	
hluti	eða	önnur	börn.	Fullorðið	fólk	er	sjaldan	í	aðalhlutverki.	Ótal	höfundar	
hafa	 einnig	 skrifað	 um	 sérstaka	 heima	 sem	 þeir	 búa	 til	 upp	 úr	 eigin	
hugmyndum	 og	 fjalla	 um	 börn.	 T.d.	 J.K.	 Rowling	 og	 Orson	 Scott	 Card.	 Sá	
síðarnefndi	 skapaði	 gríðarlegan	 heim	 í	 kring	 um	 hinn	 bráðgreinda	 Ender	
með	fjórtán	skáldsögum,	þrettán	smásögur	auk	47	myndasagna.	Í	fyrstu,	og	
líklega	 þekktustu	 bókinni,	 Enders	 game,	 er	 Ender	 aðeins	 sex	 ára.	 Sagan	
gerist	 á	 um	 fimm	 árum	 og	 hann	 er	 því	 ellefu	 ára	 þegar	 hann	 bjargar	
heiminum	frá	illum	geimverum,	með	snilldargáfu	sína	að	vopni	(Card,	1985).	
Bókin	 er	 ekki	 skrifuð	 fyrir	 unga	 lesendur	 þrátt	 fyrir	 ungan	 aldur	
sögupersóna.	Ender	lendir	í	ótrúlegri	lífsreynslu	og	fær	lesandi	að	hlíða	á	þá	
reynslu	sem	mótar	hann	á	meðan	á	lestrinum	stendur.		

Önnur	ung	sögupersóna	er	stúlka	að	nafninu	Amy.	Hún	virðist	vera	eina	
von	 mannkynsins	 100	 árum	 eftir	 að	 ólæknandi	 veira	 herjar	 á	 fólk	 sem	
breytir	þeim	í	illskeyttar	vampírur	sem	setjast	í	efsta	sæti	fæðukeðjunnar	og	
hrinda	 um	 leið	 mannfólkinu	 niður	 í	 svaðið.	 Amy	 hefur	 einhver	 dularfull	
tengsl	 við	 verurnar	 sem	 virðast	 taka	 henni	 sem	 einum	 af	 þeirra	 eigin	
(Cronin,	 2010).	Höfundurinn,	 Justin	 Cronin,	 skrifaði	 þríleik	 sinn	 útfrá	 ungri	
dóttur	sinni.	Hún	vildi	vera	aðalpersónan	og	bjarga	heiminum.	En	textinn	er	
þungur	og	 sagan	blóðug	og	hann	hafði	dóttur	 sína	 líklega	ekki	 í	 huga	 sem	
viðtakanda	texta	síns,	allavega	ekki	fyrr	en	aldur	leyfði.	Bæði	Scott	Card	og	
Cronin	 skrifa	 um	 börn	 en	 sögur	 þeirra	 eru	 alls	 ekki	 við	 hæfi	 ungra	 barna,	
ekki	bara	vegna	ofbeldis	heldur	líka	vegna	þess	hvernig	bókin	er	skrifuð.	Það	
gæti	 verið	 erfitt	 fyrir	 börn	 á	 sama	 aldri	 og	 sögupersónurnar	 að	 lesa	 svo	
þungan	texta	og	setja	sig	í	spor	persónanna.	Fyrri	reynsla	þeirra	býður	ekki	
upp	á	það,	skilningur	þeirra	væri	takmarkaður	þó	sum	börn	gætu	vel	fundið	
sig	í	þessum	bókum.		

Í	 sögunni	 um	Pétur	 og	 úlfinn	 eftir	 Sergei	 Prokofief	 (2011)	mætir	 öndin	
örlögum	sínum	því	hún	getur	ekki	hlaupið	undan	úlfinum.	Hann	kemur	nær	
og	 nær	 og	 gleypir	 hana	 í	 einum	 bita.	 Það	 kemur	 seinna	 í	 ljós	 að	 í	 öllum	
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látunum	 hafi	 hann	 gleypt	 hana	 lifandi	 og	 sé	 hlustað	 vel	 má	 heyra	 í	 hana	
kvaka	 inni	 í	maga	úlfsins.	Úlfurinn	er	ekki	drepinn	eins	og	þeir	 ísbirnir	sem	
flækjast	 of	 langt	 að	 heiman	 heldur	 gengur	 Pétur	 ásamt	 veiðimönnunum	
með	hann	í	dýragarðinn	í	skrúðgöngu.	Sagan	er	ætluð	að	kenna	börnum	um	
hljóðfæri	 sinfóníuhljómsveitarinnar	 en	 ekki	 siðferðislegar	 áskoranir	
samfélagsins	en	þó	vakna	ákveðnar	spurningar.	Höfundur	sögunnar,	Sergei	
Prokofief,	er	 líklega	að	 reyna	að	gera	söguna	nógu	aðgengilega	en	á	 sama	
tíma	 spennandi.	 Gleðilegir	 tónar	 fuglsins,	 dularfullar	 nótur	 kattarins	 og	
skelfilegir	 hljómar	 úlfsins	 hjálpa	 til	 við	 að	 gera	 söguna	 að	 dramatískri.	
Rousseu	yrði	 líklega	ánægður	að	heyra	þessa	sögu,	tónlistin	 í	aðalhlutverki	
og	 erfiðar	 ákvarðanir	 samfélagsins	 teknar	 annar	 staðar	 en	 í	 hugarheimi	
barnsins.	

Siðferðilegar	 skyldur	 höfunda	 texta	 ætluðum	 börnum	 hafa	 áður	 verið	
skoðaðar.	Höfundar	texta	velja	m.a.	efni	og	innihald	útfrá	því	sem	þeir	vita	
um	tilvonandi	 lesendur	 til	þess	að	 skapa	ósvikna	 reynslu.	Gangi	þetta	ekki	
upp	hjá	höfundi,	 skapar	hann	 reynslu	 fyrir	 börn	 sem	þau	 kannast	 ekki	 við	
eða	 hafa	 ekki	 upplifað	 áður.	 Skapar	 það	 óþægilega	 upplifun	 fyrir	 börn	 og	
fullorðna	 fólkið	 dæmir	 bókina	 ekki	 barnvæna	 (DiCicco	 og	 Taylor-
Greathouse,	 2014,	 bls.	 76).	 Það	 er	 til	 að	 mynda	 óæskilegt	 að	 bók	 ætluð	
börnum	 innihaldi	hluti	 sem	þau	skilja	ekki,	eins	og	ofbeldi,	 kynlíf	og	 fleira.	
Höfundur	 þarf	 því	 að	 skilja	 fyrir	 hvern	 hann	 skrifar	 og	 reyna	 að	 þekkja	
tilvonandi	 lesendur	 vel.	 DiCicco	 og	 Taylor-Greathouse	 (2014,	 bls.	 75)	
rannsökuðu	 viðhorf	 höfunda	 texta	 fyrir	 börn	 og	 spurðu	 m.a.	 hverjar	 þeir	
teldu	 siðferðislegar	 skyldur	 sínar	 vera	 gagnvart	 lesendum.	 Sumir	höfundar	
töldu	sig	bera	siðferðislegar	skyldur	gagnvart	lesendum	á	meðan	aðrir	töldu	
sig	 einungis	 þurfa	 að	 bera	 fram	 vel	 skrifaða	 og	 skemmtilega	 sögu.	 Flestir	
voru	þó	sammála	um	mikilvægi	þess	að	vera	heiðarlegur	og	trúr,	sjálfum	sér	
og	tilvonandi	lesendum	(DiCicco	og	Taylor-Greathouse,	2014,	bls.	80).	

7 Skrifin	-	umfjöllun	

Í	þessum	kafla	fjalla	ég	um	skrif	mín	og	hvernig	ég	upplifi	þessi	skrif.	Hvernig	
textinn	 varð	 til	 og	 þau	 vandamál	 sem	 komu	 upp	 við	 skrifin.	 Ég	 fjalla	 um	
skrifin	 útfrá	 sex	 þemum:	 textinn	 sem	 bók,	 bókmenntasmekkur,	 persónur,	
atburðarrásin,	boðskapur	og	heimurinn	sem	er	skapaður.	

Ég	greini	þann	vanda	sem	mætir	mér	 í	því	 ferli	um	viðtökur	textans	hjá	
börnunum.	 Ég	 skoða	 reynslu	 mína	 með	 tilliti	 til	 þess	 sem	 aðrir	 höfundar	
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texta	 fyrir	 ung	 börn	 sýnilega	 vænta	 um	 viðtökur	 sinna	 texta	 hjá	 ungum	
börnum.	Síðan	greini	ég	texta	minn	í	ljósi	þessarar	athugunar.	

Þessi	 greinagerð	 er	 skrifuð	 í	 kringum	mínar	 eigin	 hugsanir.	 Hvernig	 ég	
upplifi	mín	 eigin	 skrif	 og	 hvernig	 ég	 reyni	 að	 skapa	 ákveðin	 augnablik;	 að	
fanga	þau	úr	eigin	huga.	Í	þessum	kafla	verður	skapandi	skrifum	gerð	skil.	Ég	
hef	 reynt	 að	 segja	 börnum	 eitthvað	 frá	 eigin	 brjósti,	 sagt	 þeim	 sögu	 sem	
spratt	 frá	 hugsunum	mínum	 og	 upplifunum.	 En	 hvað	 vildi	 ég	 í	 raun	 segja	
þeim	 og	 hvernig	 tókst	 mér	 að	 gera	 grein	 fyrir	 því?	 Hvað	 hafði	 ég	 í	 huga	
þegar	ég	ritaði	niður	orð	eftir	orð?	

Þessi	greinagerð	er	tilraun	til	að	halda	mér	sjálfum	við	mína	eigin	sögu.	
Reyna	að	greina	hvað	ég	hef	í	huga	með	þessu	sköpunarverki	mínu.	Leiða	í	
ljós	það	sem	leynist	í	fylgsnum	hugans.	Reyna	að	koma	því	á	eitthvert	form	
sem	síðan	er	hægt	að	greina.		

7.1 Texti	minn	á	bók	

Það	 flögrar	 einhver	 innri	 hugmynd	 um	 huga	 minn	 sem	 hreinlega	 þarf	 að	
verða	að	augnabliki	 í	 sögunni.	Þessi	augnablik	eru	ekki	 sjálfgefin	og	get	ég	
ekki	 kallað	 þau	 fram	 af	 sjálfsdáðum.	 Þetta	 eru	 augnablik	 þegar	 ég	 hugsa:	
„Þarna,	 ég	 er	 með	 eitthvað!“	 og	 reyni	 eftir	 bestu	 getu	 að	 koma	
hugmyndinni	 niður	 á	 blað.	 Stundum	 tekst	 mér	 það	 ekki	 eða	 finnst	
hugmyndin	á	endanum	kjánaleg	eða	fáránleg,	ekki	í	takt	við	söguna.	En	oft	
næ	 ég	 því	 að	 fanga	 þetta	 augnablik.	 Hugmyndin	 getur	 verið-	
uppáþrengjandi;	hún	þráir	að	verða	að	veruleika.	Hún	vekur	mig	af	værum	
svefni	 og	 ég	 skrifa	 hana	 niður	 í	 bók	 sem	 ég	 geymi	 við	 rúmið	 uppi	 í	
gluggakystu.	 Ég	 vakna	 og	 les	 spenntur	 þessi	 skrif	 sem	 reynast	 svo	 vera	
fáránlegt	rugl.	Þessar	hugmyndir	valda	streitu	og	stressi.	Ég	er	hræddur	um	
að	missa	 þær	 eða	 að	 geta	 ekki	 fangað	 þær	 eins	 ómengaðar	 og	 þær	 voru	
þegar	þær	birtast	fyrst	í	huga	mér.	Það	væri	hægt	að	líkja	þessu	við	að	spila	
fótbolta,	 þú	 sérð	 eitthvað	 tækifæri	 sem	 verður	 að	 grípa,	 skjóta	 núna	 eða	
aldrei	og	þú	verður	spenntur,	hræddur	um	að	mistakast.	Þú	sparkar,	vandar	
þig	 en	 veist	 samt	 aldrei.	 Örfáum	 augnablikum	 áður	 en	 fóturinn	 snertir	
boltan	 hættir	 þú	 að	 hugsa	 og	 vonar,	 það	 verður	 ekki	 aftur	 snúið.	 Þetta	
veldur	 álagi	 sem	 getur	 leitt	 til	 svartsýni:	Mér	 tókst	 þetta	 ekki	 núna,	 tekst	
mér	þetta	einhvern	tímann?	Hvað	var	ég	að	hugsa,	ég	get	ekki	skrifað	heila	
bók.		

En	mér	 tókst	 það,	 ég	 skrifaði	 bók.	 Textinn	minn	 er	 kominn	 á	 blað.	 Ég	
skrifaði	 og	 skrifaði	 og	 til	 þess	 að	 halda	 sjálfum	 mér	 gangandi	 gerðist	
eitthvað	 í	 hverjum	 1000	 orðum	 sem	 ég	 notaði	 sem	 lágmarksorðafjölda	
hvers	vinnudags.	Það	er	ekki	gaman	að	skrifa	eitthvað	þar	sem	ekkert	gerist.	
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En	þó	þurfti	ég	að	hafa	í	huga	að	oft	þegar	ég	taldi	eitthvað	vera	að	gerast	
myndi	 lesendum	mínum	hugsanlega	 leiðast.	 T.d.	 eru	 tveir	 kaflar	 í	 sögunni	
þar	sem	hópurinn	er	að	ganga	frá	punkti	A	til	B.	Þarna	notaði	ég	tækifærið	
og	útskýrði	heiminn	fyrir	lesendum	og	reyndi	að	gera	grein	fyrir	umhverfinu	
og	skapa	andrúmsloft	eða	leikmynd	þar	sem	spennandi	atriðin	sem	koma	á	
eftir	byggja	á.	Í	fyrstu	fannst	mér	sagan	vera	of	lengi	að	fara	af	stað-	en	taldi	
það	vera	vegna	þess	að	mig	langaði	að	opna	þennan	dulda	heim	fyrir	sjáfum	
mér	og	tilvonandi	lesendum.		

Eins	og	börn	sem	læra	að	lesa	koma	orðin	staf	fyrir	staf	niður	á	skjalið	í	
tölvunni.	 Orðin	 sem	 ég	 nota	 verða	 að	 sögunni	 sem	 mun	 kannski	 sitja	 í	
bókabúðum	og	bókasöfnum	landsins,	safna	ryki	eða	ekki.	Hver	veit?		

Ég	ræð	ekki	hvað	verður	um	textann	minn.	Það	er	furðuleg	tilfinning	að	
skapa	eitthvað,	vera	náinn	því	og	bíða	svo	og	sjá	hvað	viðtakendur	gera	með	
það.	Ég	 ræð	ekki	heldur	hvernig	þeir	 fara	með	bókina	 lendi	hún	 í	höndum	
þeirra.	 Nær	 yngra	 systkini	 að	 læsa	 blautum	 tannlausum	 gómnum	 um	
kápuna,	að	fletta	síðum	bókarinnar	og	rífa	eins	og	eina	eða	tvær	úr	í	tilraun	
sinni	 til	 þess	 að	 „lesa“	 hana?	 Kannski.	 Vonandi.	 Eftir	 að	mínu	 hlutverki	 er	
lokið	 er	 ég	með	öllu	hjálparlaus.	 Ég	 ræð	ekki	 heldur	hvernig	 lesendur	eða	
hlustendur	 skapa	 persónur	 bókarinnar	 né	 hvernig	 þeir	 sjá	 þær	 fyrir	 sér.	
Hvernig	þeir	sjá	heiminn	né	hvað	þeir	taka	með	sér	úr	sögunni	eftir	að	lestri	
er	lokið.		

Ég	 ákvað	 að	 skrifa	 barnabók.	 Fólk	 í	 kringum	 mig	 sá	 flest	 fyrir	 sér	
myndabók	um	bleikan	nashyrning	sem	dettur	 í	drullupoll	og	 lærir	ákveðna	
lexíu	að	lokum.	Bók	þar	sem	myndirnar	segja	meira	en	textinn	sjálfur.	Ég	var	
ávallt	staðráðinn	 í	því	að	skrifa	bók	með	engum	myndum,	þar	sem	textinn	
er	einráður.		

Textinn	minn	á	 í	hættu	að	verða	drasl.	Bókasöfn	eru	full	af	bókum	sem	
enginn	eða	fáir	lesa.	Þessar	bækur	safna	ryki	í	hillunum,	blaðsíðurnar	verða	
gular	og	lyktin	af	brakandi	ferskum	blaðsíðunum	dofnar	og	hverfur.	Þetta	er	
grámyglulegur	 raunveruleikinn.	 Textinn	 minn	 gæti	 fengið	 sömu	 örlög	 og	
þessar	 bækur,	 bækur	 sem	 voru	 skrifaðar	 af	 fullri	 alvöru	 þar	 sem	
höfundinum	þótti	vænt	um	þær	persónur	sem	hann	hafði	skapað,	texti	sem	
fór	 í	 gegnum	 ritstjórnarferlið,	 var	 gefinn	 út	 og	 prentaður	 og	 innbundinn	 í	
bækur.		

Ég	hálfpartinn	vona	að	þetta	verði	örlög	 texta	míns,	þarna	 standi	hann	
þó	í	bókahillu	og	gefi	færi	á	sér.	En	auðvitað	vil	ég	að	hann	sé	tekinn	fram	ú	
r	bókahillu	og	öðlist	einhverja	þýðingu	fyrir	börnin	eins	og	þær	bækur	sem	
ég	hef	lesið	og	nefnt	í	þessari	greinargerð.	En	raunin	er	sú	að	textinn	verður	
að	 vinna	 sér	 það	 inn.	 Textinn	 verður	 að	 hafa	 einhverja	 merkingu	 fyrir	
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lesandann,	 að	 grípa	 hann	 og	 fara	með	 hann	 í	 ferðalag,	 að	 öðlast	 virðingu	
lesandans	 svo	 að	 bókin	 fái	 það	 hlutverk	 sem	 ég	 vonast	 eftir.	 Inni	 á	
bókasöfnum	er	þó	erfitt	að	sjá	hvaða	bók	hefur	breytt	lífi	einhvers	og	hver	
ekki.	 Niður	 við	 Reykjavíkurhöfn	 er	 Borgarbókasafn	 Reykjavíkur.	 Upp	 á	
annarri	hæð	er	deild	 tileinkuð	barnabókum	og	á	þeirri	deild	er	hilla	sem	á	
stendur	 „fantasíur“.	 Flestar	 bækurnar	 í	 þeirri	 hillu	 eru	 snjáðar,	 farnar	 að	
gulna	og	dofna.	Ein	af	þessum	gulnuðu	bókum	er	um	galdrastrákinn	Harry	
Potter	 svo	 það	 er	 líklega	 satt	 sem	 þeir	 segja:	 „Dæmið	 ekki	 bók	 útfrá	
kápunni!“		

Bækur	 eru	merkilegar.	 Vanalega	 eru	 þær	 lesnar	 einu	 sinni	 og	 sitja	 svo	
uppi	 í	 hillu	um	ókomna	 tíð,	orð	 fá	eina	 tilraun	 til	 þess	að	mynda	 setningu	
sem	 grípur	 lesanda	 sinn	 eða	 hlustanda.	 Eitt	 tækifæri	 til	 þess	 að	 setja	
textann	í	samhengi	svo	að	hann	doki	við	í	huga	þess	sem	les	eða	hlustar.		

Ég	tala	oft	bæði	um	lesendur	og	hlustendur.	Vegna	þess	þess	að	ég	vænti	
þess	 að	 textinn	 verði	 ekki	 aðeins	 lesinn	 af	 börnum	heldur	 líka	 lesinn	 fyrir	
þau.		

7.2 Bókmenntasmekkur	barna	

Bókmenntasmekkur	 barna	 er	 undarlegur	 hlutur.	 Að	 mínu	 mati	 þarf	 þessi	
smekkur	 að	 þróast,	 við	 þurfum	 að	 lesa	 til	 þess	 að	 móta	 þennan	 smekk	
okkar.	Ungir	 lesendur	hafa	þó	ekki	þann	möguleika;	ný	byrjuð	að	 lesa	sjálf	
og	 velja	 líklega	 bækur	 í	 takt	 við	 vinsældir,	 kápu,	 kennara	 og	 foreldra.	 Þau	
hafa	þó	líklega	hlustað	á	lestur	bóka,	bæði	heima	og	í	skólanum	og	myndað	
sér	einhverja	 skoðun	á	þeim	útfrá	þeirri	upplifun.	En	þau	hafa	hugsanlega	
aldrei	sjálf	fengið	tækifæri	til	þess	að	falla	inn	í	heim	bókarinnar;	detta	niður	
kanínuholuna	og	skoða	heiminn	frá	nýju	sjónarhorni.		

Sonur	minn,	3ja	ára,	á	safn	bóka	sem	telur	í	kringum	40	bækur.	Áður	en	
hann	fer	að	sofa	fær	hann	að	velja	eina	bók	sem	er	lesin	fyrir	hann.	Hann	á	
sínar	 uppáhaldsbækur	 sem	 hafa	 það	 sameiginlegt	 að	 vera	 í	 lengri	
kanntinum	 (vegna	 þess	 að	 of	 stuttar	 bækur	 gefa	 ekki	 eins	 mikið)	 og	
innihalda	 ævintýralegan	 heim.	 Þegar	 hann	 velur	 stóra	 bók	 með	 þekktum	
ævintýrum	 velur	 hann	 ekki	 alltaf	 sömu	 söguna	 en	 vill	 heyra	 sögur	 sem	
innihalda	orðin	úlfur,	ljón	eða	dreki.	Hann	gerir	sér	líklega	grein	fyrir	því	að	
þær	 innihalda	 meiri	 hasar	 og	 spennu	 en	 sagan	 sem	 heitir	 húsamúsin	 og	
hagamúsin	 eða	 þyrnirós.	 Hann	 dæmir	 sögur	 útfrá	 titli	 þeirra	 en	 líka	
myndum	ef	hann	fær	að	skoða	bókina	sjálfur	þegar	faðir	hans	er	að	 leggja	
lokahönd	 á	 skrif	 dagsins	 eða	 klárar	 að	 vaska	 upp	 eftir	 gómsætan	
kvöldmatinn.	 Hans	 bókmenntasmekkur	 væri	 líklega	 ævintýrabækur,	
fantasíur	 en	 hann	 hefur	 líka	 mjög	 gaman	 af	 risaeðlubókinni	 og	 flestum	
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nýjum	bókum	sem	koma	inn	á	heimilið.	Þegar	við	förum	á	bókasafnið	finnst	
honum	skemmtilegra	að	leika	sér	með	búninga	og	dót	en	að	setjast	niður	og	
lesa.	Hann	fær	þó	að	velja	sér	bækur	til	þess	að	taka	með	sér	heim	en	oft	
langar	hann	alls	ekki	að	fara	heim	og	tekur	því	engar	bækur,	fer	þess	í	stað	í	
fýlu	 og	 ég	 vel	 bækur	 sem	 ég	 tel	 að	 hann	 vilji	 lesa.	 Þannig	 hef	 ég	 mótað	
bókmenntasmekk	hans	 líklega	ómeðvitað	en	ég	tek	þátt	 í	 lestrinum	svo	ég	
vel	bækur	sem	mér	finnst	skemmtilegar.	

Í	 mínum	 skrifum	 bý	 ég	 til	 nýjan	 heim.	 Ég	 reyni	 að	 segja	 tilvonandi	
lesendum	mínum	sögu	sem	ég	tel	skemmtilega,	spennandi	og	áhugaverða.	
En	 vegna	 þess	 að	 sagan	 er	 ætluð	 ungum	 les-	 og	 hlustendum	 þarf	 ég	 að	
reyna	 að	 setja	mig	 í	 spor	 þessara	 barna	 og	 gera	mér	 grein	 fyrir	 því	 hvað	
þeim	finnst	skemmtilegt,	spennandi	og	áhugavert.	Ég	vil	að	þessi	börn	 lesi	
söguna	og	haldi	áfram	að	lesa	hana.	Tali	um	hana	og	falli	inn	í	þennan	heim	
sem	 ég	 skapaði.	 Að	 þeim	 þyki	 vænt	 um	 hann	 eins	 og	mér	 og	 ímyndi	 sér	
persónurnar	sem	öðlast	á	móti	líf	í	huga	barnanna.		

En	hvað	sem	ég	reyni	tekst	mér	ekki	að	muna	hvernig	ég	hugsaði	þegar	
ég	 var	 barn.	 Ég	 get	 ekki	 verið	 stanslaust	 að	 hugsa	 um	 það	 hvernig	 barn	
myndi	 taka	orðum	mínum	því	 ég	hef	 ekki	 nægilega	mörg	ár	 eftir	 ólifað	 til	
þess	að	hafa	tíma	fyrir	það.		

Eftir	að	hafa	skrifað	söguna	og	lesið	hana	yfir	gæti	hún	allt	eins	flokkast	
undir	 unglingabókmenntir,	 hún	 er	 alvarlegri	 og	 hugsanlega	 flóknari	 en	 ég	
áætlaði	 í	 byrjun.	 Sagan	 er	 á	 köflum	 dimm	 en	 að	 mínu	 mati	 þó	 ekki	 of	
drungaleg	fyrir	unga	lesendur.		

7.3 Persónusköpun	

Sagan	er	sögð	útfrá	sjónarhorni	persónanna.	Ég	vildi	sjá	heiminn	útfrá	þeirra	
augum	 og	 gefa	 misjöfn	 sjónarhorn	 á	 sömu	 aðstæðunum.	 Opna	 þannig	
möguleikann	 á	 því	 að	 lesandinn	 gangi	 í	 misjöfnum	 sporum	 og	 kynnist	
persónum	 útfrá	 persónunum	 sjálfum.	 Þ.e.	 að	 hver	 persóna	 kynni	 sig	 sjálf	
með	eigin	hugsunum	og	gjörðum.	Þetta	er	ekki	auðvelt	og	ég	er	í	raun	ekki	
viss	 um	 það	 hvort	mér	 hafi	 tekist	ætlunarverkið.	Með	 þessu	 vonast	 ég	 til	
þess	að	skapa	 fleiri	en	eina	aðalpersónu,	að	 lesandi	geti	 samsamað	sig	við	
fleiri	en	eina	persónu.	Þannig	er	Hrafn	feiminn	og	hlédrægur	en	staðráðinn	í	
því	að	finna	bróður	sinn	og	koma	honum	heim.	Hann	hefur	mikla	samkennd	
með	öðrum	persónum	og	á	það	líka	til	að	springa	út	úr	skel	sinni	og	verða	
reiður	og	æstur.		

Særún	er	öðruvísi,	hún	er	opin	og	en	líka	ráðagóð.	Hún	á	það	til	að	lesa	
illa	 í	 aðstæður	 sem	 gerir	 hana	 fyndna	 og	 furðulega.	 En	 hún	 er	 líka	
alvörugefin,	með	alvarleg	vandamál	á	bakinu.		
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Ég	þurfti	að	setjast	niður	og	reyna	að	muna	hvernig	það	var	að	vera	tíu	
ára.	Hvernig	hugsaði	ég	þá?	Hver	voru	áhugamál	mín	og	vina	minna?	Hvað	
var	ég	að	læra	í	skólanum	á	þeim	tíma	og	hvað	vissi	ég	ekkert	um.	Hvernig	
hagaði	ég	tilfinningum	mínum	á	þessum	tíma	o.s.frv.		

Ég	var	í	vettvangsnámi	í	haust.	Þar	gekk	ég	í	störf	kennarans	í	4.	bekk	og	
byggi	 ég	 þessar	 tvær	 aðalpersónur	 lauslega	 á	 þeirri	 reynslu	 en	 ekki	 eigin	
minningum.	Þar	kynntist	ég	börnum	á	þessum	aldri	og	dróst	ósjálfrátt	inn	í	
þeirra	 hugarheim;	 áhugamál,	 hugsunarhátt	 og	 tilfinningar.	 Þannig	 er	
byrjunaratriði	 sögunnar	 mín	 túlkun	 á	 því	 að	 horfa	 út	 á	 skólalóðina	 í	
frímínútum,	blanda	af	eigin	 reynslu	og	minningum.	Ég	 ræddi	við	nemanda	
minn	um	svipað	mál	sem	varð	að	þessu	atriði.	En	atriðið	er	ávallt	mín	túlkun	
á	hans	vandamáli.	

Eins	 og	 aðrir	 höfundar	 vil	 ég	 skapa	 eftirminnilegar	 persónur.	 Astrid	
Lindgren	var	afar	góð	 í	því	að	skapa	eftirminnilegar	persónur.	Hún	skapaði	
ekki	 aðeins	 eina	 elskuðustu	 kvenpersónu	 bókmenntasögunnar,	 Línu	
Langsokk,	 heldur	 líka	 Kalla	 á	 þakinu,	 Emil	 í	 Kattholti	 og	 Ronju	
Ræningjadóttur.	Þessar	persónur	hafa	sinn	eigin	persónuleika,	eru	 fyndnar	
og	uppátækjasamar	og	höfða	líklega	til	allra	barna	á	einhverjum	tímapunkti	
með	gríni	og	glensi.	En	sögurnar	eru	líka	háalvarlegar,	Emil	í	Kattholti	hjálpar	
t.d.	fátæklingunum	á	jólunum,	Ronja	verður	ástfanginn	en	fær	ekki	að	vera	
með	 stráknum	 sem	 hún	 elskar.	 Lína	 Langsokkur	 býr	 ein,	móðir	 hennar	 er	
engill	á	himnum	og	faðir	hennar	er	sjóræningi.	Kalli	á	þakinu	er	líklega	ekki	
einu	sinni	til	heldur	ímyndun	ungs	drengs	sem	er	einmanna	og	þráir	vináttu.	
Það	 er	 að	mínu	mati	 þetta	 jafnvægi	 þess	 góða	 og	 fyndna	 og	 alvarlega	 og	
átakanlega	sem	gerir	þessar	sögur	skemmtilegar.	Þannig	er	lífið.		

Persónur	bóka	verða	til	 í	gegnum	það	sem	þær	gera	og	upplifa.	Lesandi	
samsamar	 sig	 við	 þær	 vegna	 þess	 að	 honum	 finnst	 hann	 hafa	 gengið	 í	
gegnum	ævintýrið	með	þeim,	persónurnar	eru	fyndnar	og	skemmtilegar	en	
líka	há	alvarlegar	rétt	eins	og	lífið	sjálft.	Ég	vildi	þannig	skapa	persónur	sem	
eru	fyndnar	og	ráðagóðar	en	gera	mistök	og	læra	af	þeim.		

7.4 Atburðarásin	

Þegar	ég	ákvað	að	skrifa	barnabók	fékk	ég	oft	spurningar	um	hvað	hún	ætti	
að	vera.	En	ég	hafði	ekki	hugmynd.	Ég	vissi	að	aðalpersónurnar	væru	börn	
vegna	 þess	 að	 mér	 fannst	 það	 einfaldlega	 rökréttasta	 leiðin	 til	 þess	 að	
tengjast	 börnunum;	 að	 skrifa	 um	börn.	Aldur	 barnanna	mátti	 ekki	 vera	 of	
lágur	einfaldlega	því	að	sagan	átti	ekki	verða	of	barnaleg.	En	ef	þetta	er	saga	
fyrir	 börn	 á	 hún	 þá	 ekki	 að	 vera	 barnaleg?	 Ég	 vildi	 gera	 hana	 barnalega	 í	
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gegnum	upplifun	barnanna	en	ekki	í	gegnum	barnaleg	skrif.	Börnin	sjálf	áttu	
að	haga	sér	eftir	aldri,	ég	vildi	ekki	að	börnin	litu	út	fyrir	að	vera	fullorðin.		

Þegar	ég	byrjaði	að	skrifa	hafði	ég	ákveðna	hugmynd	um	það	hvernig	ég	
vildi	að	sagan	ætti	að	enda.	Ég	vildi	hafa	endinn	sorglegan	og	átakanlegan	
en	útskýra	það	mjög	vandlega;	hvað	hafi	gerst	og	hvers	vegna.	Ég	vildi	skapa	
svipaða	tilfinningu	og	ég	upplifði	sjálfur	þegar	ég	las	Riddara	hringstigans	án	
þess	 þó	 að	 henda	 fram	 sorglegum	 atburði	 bara	 til	 þess	 að	 gera	 söguna	
átakanlega.	 Ég	 geri	 mér	 grein	 fyrir	 því	 að	 ákveðið	 samband	 verður	 að	
skapast	 á	 milli	 persóna	 sögunnar	 og	 lesandans	 áður	 en	 eitthvað	 sorglegt	
gerist.		

Eitt	dauðsfall	á	sér	stað	í	miðri	sögunni	en	það	er	tiltölulega	ný	persóna	
sem	er	alls	ekki	í	lykilhlutverki	í	sögunni.	Ég	lét	sögupersónuna	deyja	vegna	
þess	 að	 það	 myndast	 einhverskonar	 stopp	 í	 sögunni	 þarna.	 Atburðarásin	
hefur	 einkennst	 af	 hörðum	 bardögum	 og	 hraðri	 persónusköpun	 en	 þegar	
þetta	gerist	er	hasarinn	í	hámarki.	Spurningar	vakna	og	atriðið	endar	þarna.		

Ég	las	fyrsta	uppkastið	yfir	og	breytti	þá	nokkrum	hlutum	til	þess	að	ýta	
undir	dulúð	í	sögunni.	Það	mesta	sem	ég	breytti	var	að	taka	út	heilan	kafla	
fyrir	 miðju	 sögunnar	 þar	 sem	 Hrafn	 og	 Særún	 eru	 orðin	 tvö	 ein	 og	 opna	
hurðina	í	klukkunni.	Í	fyrsta	uppkasti	var	þetta	herbergi	þar	sem	þau	lærðu	
sannleikann	 á	 bak	 við	 hvarf	 bróður	 Hrafns	 en	 ég	 vildi	 ekki	 gefa	 þessar	
upplýsingar	 of	 snemma.	 Ég	 hélt	 spennunni	 áfram	 og	 lét	 þau	 ferðast	 um	
borgina	 og	 leysa	 gátur	 áður	 en	 þau	 komust	 að	 sannleikanum,	 þá	 nálægt	
enda	bókarinnar.		

Það	eru	nokkrir	undirliggjandi	atburðir	í	sögunni.	T.d.	að	faðir	Særúnar	er	
látinn.	Það	kemur	í	raun	aldrei	fram	beint	og	þarf	lesandinn	að	túlka	það	úr	
textanum.	 Þarna	 held	 ég	 að	 ég	 hafi	 farið	 út	 fyrir	 skilning	 barna	 en	 ég	 vil	
halda	þessu	inni	fyrir	sjálfan	mig.	

Þegar	ég	kom	að	endi	sögunnar	vandaðist	málið.	Ég	reyndi	að	skrifa	eins	
og	áður	en	mér	fannst	það	alls	ekki	virka.	Ég	var	ekki	ánægður	með	það	sem	
ég	 skrifaði	 hvað	 sem	 ég	 reyndi.	 Ég	 ákvað	 þá	 að	 taka	 mér	 stutt	 hlé	 frá	
skrifunum	en	hugsa	bara	þess	í	stað	um	þau.	Ég	var	kominn	að	lengsta	kafla	
bókarinnar,	lokakaflanum.	Ég	hugsaði	og	hugsaði	í	nokkra	daga	og	reyndi	að	
ímynda	mér	nokkra	endi,	hugsaði	út	í	persónurnar	og	hversu	langt	þær	voru	
komnar.	Ég	þurfti	nýjan	innblástur.	Ég	fór	því	í	göngutúr	ásamt	syni	mínum.	
Hugsaði	 stanslaust	 um	 hana	 á	 meðan	 við	 gengum	 en	 varð	 engu	 nær.	
Nokkrar	 hugmyndir	 voru	 góðar	 en	 ekki	 nógu	 góðar	 að	mínu	mati.	 Ég	 var	
fastur.		

Í	heila	viku	 skrifaði	ég	ekki	neitt	af	 viti,	það	sem	ég	 skrifaði	 fannst	mér	
kjánalegt	og	leiðinlegt	svo	ég	þurrkaði	það	út	um	leið	og	ég	skapaði	það.	Ég	
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varð	pirraður	á	sjálfum	mér	og	sögunni	minni.	Hún	var	ömurlegt	drasl	sem	
enginn	 mundi	 hvort	 eð	 er	 lesa.	 Ég	 vildi	 ekki	 gefa	 tilvonandi	 lesendum	
mínum	eitthvað	drasl	 til	þess	að	 lesa	en	á	 sama	tíma	var	ég	ekki	að	skrifa	
fyrir	 þá.	 Ég	 var	 að	 skrifa	 fyrir	 sjálfan	 mig,	 vegna	 þess	 að	 mér	 finnst	 það	
gaman,	ég	fæ	að	skapa	nýja	veröld!	Konan	mín	fékk	að	lesa	það	sem	ég	var	
kominn	með	og	henni	fannst	það	mjög	spennandi	og	vildi	ólm	vita	hvernig	
þessi	 saga	endaði.	Ég	sagðist	ekki	vita	það	en	þessi	orð	hennar	veittu	mér	
innblástur.	 Þó	 að	 ég	 væri	 að	 skrifa	 fyrir	 mig	 sjálfan	 var	 gott	 að	 heyra	 að	
einhverjum	fannst	það	skemmtilegt	og	spennandi,	hvað	þá	að	heyra	það	frá	
manneskju	sem	ég	ég	elska.		

	 Ég	skrifaði	nú	einn	endinn	af	öðrum	en	gat	ómögulega	ímyndað	mér	
hvernig	 börn	 tækju	 þeim.	 Í	 fyrstu	 var	 hann	 of	 flókinn,	 næst	 var	 hann	
siðferðislega	rangur	og	næst	of	einfaldur.	Ég	veit	ekki	hvort	þessi	endir	sem	
er	á	sögunni	núna	haldist	 í	 lokaútgáfu	sögunnar	en	mér	 finnst	hann	 fínn,	 í	
bili.	

7.5 Heimurinn	sem	texta	mínum	er	ætlað	að	skapa	

Heimurinn	 sem	 ég	 skapaði	 varð	 til	 eins	 og	 textinn,	 orð	 fyrir	 orð.	 Ég	 hafði	
engan	 útgangspunkt	 annan	 en	 það	 sem	 ég	 hafði	 skrifað	 daginn	 á	 undan.	
Orðin	héldu	áfram	að	streyma	og	byggja	upp	þennan	heim.	Heim	þar	sem	
allt	getur	gerst,	þar	sem	hin	forna	barátta	ljóss	og	myrkurs	heldur	áfram	en	
ekki	 er	 allt	 sem	 sýnist.	 Ég	 fór	 að	 skapa	 heim	 útfrá	 því	 sem	 ég	 þekkti.	
Náttúran	í	kringum	barnið	mitt,	hvar	það	leikur	sér	og	ekki	síst	hvernig	það	
leikur	sér.	Barnaleg	barátta	góðs	og	ills.	En	þó	svo	að	ég	hafi	ekki	skipulagt	
skrif	mín	beint	var	 leiðarljósið	 í	þeim	ávallt	mín	eigin	 reynsla.	Ég	átti	erfitt	
með	að	sleppa	takinu	á	eigin	raunveruleika,	bókin	er	t.d.	skrifuð	að	vetri	til	
og	 gerist	 um	 hávetur.	 Í	 byrjun	 bókarinnar	 skellur	 stormur	 á	 hjá	
aðalpersónunum	 en	 á	 meðan	 á	 þeim	 skrifum	 stóð	 var	 veður	 slæmt	 í	
raunveruleikanum.	Ég	valdi	Neskaupstað	vegna	þess	að	ég	hef	farið	þangað	
nokkrum	sinnum,	 reyndi	að	 lýsa	þar	aðstæðum	og	 skólalóðinni	eftir	bestu	
getu.	O.s.frv.		

Eftirfarandi	texti	er	færsla	úr	dagbók	sem	ég	hef	haldiðum	skrif	mín:	

Ég	fór	í	göngutúr	í	dag	með	Hrafni	[sonur	minn,	3	½	árs].	Veðrið	
var	 gott;	 hálfgert	 draumaveður	 fyrir	 þennan	 árstíma,	 kalt	 en	
stillt.	 Síðdegissólin	 var	 lágt	 á	 lofti	 og	 blindaði	 okkur	 er	 við	
gengum	 út	 að	 Ægissíðunni.	 Fjaran	 var	 okkar	 áfangastaður.	 Á	
leiðinni	 gengum	við	 í	 gegnum	bílastæðið	 við	 Skerjagarða.	 Það	
var	 ísilagt,	 hált	 og	 hættulegt.	Háskalegur	 snjóskafl	 gnæfði	 yfir	
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bílastæðinu	eins	og	einmanna	 fjall.	Við	klifruðum	yfir	 skaflinn,	
sigruðum	 hann	 og	 sáum	 hvert	 halda	ætti	 næst.	 Við	 örkuðum	
yfir	götuna.	Gríðarlega	stórir	pollar	tóku	á	móti	okkur	á	túninu,	
það	 glitti	 í	 grasið	 undir	 ísilögðum	 pollinum,	 eins	 og	 það	 væri	
fast	 í	 fangelsi.	Beið	eftir	því	að	sólin	bræddi	 fangara	þess	sem	
nú	myndaði	 stóra	polla	 um	allt	 túnið.	 Ég	óð	poll	 eins	og	hver	
annar	 en	 Hrafn	 staldraði	 við.	 Leiddi	 hugann	 að	 sögunni	 af	
Búkollu	og	stráknum	sem	plötuðu	skessurnar	með	göldrum	og	
útsjónarsemi.	Móðan	mikla	varð	á	vegi	okkar!	Við	óðum	pollinn	
og	 hlupum	 svo	 undan	 skessunum	 og	 brátt	 snérum	 við	 baki	 í	
pollana	 og	 nefi	 að	 sjónum	 sem	 dansaði	 í	 tak	 við	 sandinn	 og	
steinana.	 Áfangastaði	 var	 náð	 en	 ég	 gat	 alltaf	 hlakkað	 til	
heimferðarinnar.	

Í	þessari	ferð	vaknaði	eitthvað	í	mér.	Hugmyndin	að	Myrkumörk.	Svellið	
sem	heldur	myrkrinu	föngnu	og	hrjúfur	heimur	sem	persónur	þurfa	að	sigra	
til	að	komast	á	áfangastað.	Raunveruleikinn	breyttist	í	huga	mér	og	varð	að	
fyrirmynd	hugsana	minna.	Ég	tók	myndir	á	ferðalaginu	en	ég	horfði	aldrei	á	
þær	aftur,	minningin	um	ferðalagið	og	leikinn	okkar	varð	nægur	innblástur	
svo	að	úr	varð	hluti	af	þessum	heimi	sem	ég	skapaði.	Ég	vonaðist	þannig	til	
að	einn	daginn	muni	einhver	upplifa	söguna	mína,	leika	sér	úti	og	hugsa	um	
líkingu	texta	míns	við	raunveruleikan.	Þetta	er	auk	þess	staður	þar	sem	ég	
sé	 börn	 oft	 leika	 sér	 á,	 fjaran	 og	 túnið	 í	 kring	 um	 Ægissíðuna.	 Börn	 æfa	
þarna	fótbolta	og	arka	heim	úr	skólanum	yfir	túnið;	móðuna	miklu.		

Myndirnar	hér	fyrir	neðan	tók	ég	í	þessari	gönguferð	og	fleirum.	Ég	sótti	
ósjálfrátt	innblástur	í	þessa	veröld,	heimurinn	varð	ekki	ísilagður	og	frosinn,	
grænn	og	blautur	eins	og	raunveruleikinn	en	líkindin	eru	til	staðar.		

7.5.1 Orð	af	orði	

Ég	 skapa	 ný	 orð	 í	 skrifum	mínum.	 Heimurinn	 sem	 sagan	 gerist	 í	 er	 ólíkur	
okkar	eigin	og	 fékk	ég	því	 tækifæri	á	að	skapa	nýja	hluti	og	orð	yfir	þá.	Ég	
kynni	 hluti	 eins	 og	 luktir	 og	 myrkva	 sem	 eru	 einskonar	 sverð	 ljóss	 og	
myrkurs	 en	 geta	 einnig	 umbreyst	 í	 skildi	 sem	 verjast	 andstæðum	 öflum.	
Þessi	orð	eru	til	í	íslensku	en	öðlast	nýja	þýðingu	í	mínum	texta.	Ég	vildi	ekki	
rugla	mikið	 í	ungum	lesendum	og	því	tengist	 íslensk	þýðing	orðanna	minni	
þýðingu;	 luktir	 bera	 ljós	 og	 myrkvar	 myrkur.	 Ég	 útskýri	 tilgang	 og	 útlit	
þessara	hluta	í	gegnum	söguna	því	í	mínum	huga	höfðu	persónur	lítinn	sem	
engan	 tíma	 til	 þess	 að	 útskýra	 hvernig	 luktir	 og	 myrkvar	 virka	 fyrr	 en	 á	
ákveðnum	tímapunkti	í	sögunni.	
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Ég	skapa	líka	ný	orð	sem	virðast	ekki	þýða	neitt	en	aftast	 í	bókinni,	eða	
neðst	 á	 hverri	 síðu	 vil	 ég	 hafa	 einskonar	 útskýringu	 á	 þessum	orðum.	 Við	
þetta	dýpkar	heimurinn	og	les-og	hlustendur	fá	tækifæri	til	þess	að	ímynda	
sér	 hvað	 þessir	 hlutir	 eru,	 hvernig	 þeir	 líta	 út	 og	 hver	 tilgangur	 þeirra	 sé.	
Oftast	 eru	 þessi	 orð	 í	 samhengi	 við	 textann:	 „Náttfararnir	 virtust	 fara	 um	
eldhúsið	 eins	 og	 geysigargar;	 skærir	 hvellir	 ómuðu	 um	 eldhúsið	 þegar	
pottum	og	pönnum	var	fleygt	á	gólfið.“	eða	„Hann	stökk	af	kerrunni	en	lenti	
mjúklega	í	hrúgu	af	daunillum	arasúrum.“	Orðin	fá	merkingu	í	samhengi	við	
textann	og	lesendur	missa	ekki	þráðinn	en	ég	vona	að	spurningar	vakna	um	
þessa	hluti	því	 í	huga	 lesenda	eru	þessir	hlutir	ekki	 til	og	því	verða	þeir	að	
skapa	part	 úr	 sögunni	 sjálf.	 Þarna	 reyni	 ég	 að	 skapa	mismunandi	 upplifun	
fyrir	hvern	og	einn.		

Það	skemmtilegasta	við	skrifin	var	að	geta	skapað	þennan	nýja	heim.	Ég	
velti	 fyrir	 mér	 hvort	 að	 hann	 sé	 of	 dimmur	 fyrir	 unga	 lesendur	 því	 hann	
virkar	svolítið	þungur,	grár	og	blautur	í	mínum	huga.	En	mér	finnst	það	gera	
hann	áhugaverðan	því	hann	er	svo	ólíkur	okkar	eigin	heimi.	 Í	öllum	húsum	
tala	ég	um	pípur	sem	hanga	í	loftinu,	þær	eru	úr	bronsi	og	titra	stundum	og	
nötra	en	ég	fjalla	annars	ekki	mikið	um	þær	því	þær	skipta	ekki	höfuð	máli	
fyrir	söguna	en	gera	hana	áhugaverðari.	Ég	sá	heiminn	fyrir	mér	svona	til	að	
byrja	með	og	 reyndi	 að	 útskýra	 það	 sem	ég	 sá	 eftir	 bestu	 getu.	 Allt	 er	 úr	
rökum	 við,	 brak	 og	 brestir,	 titringur	 í	 bronslitum	 pípum	 sem	 ganga	 í	 allar	
áttir	í	loftinu.	Brúnn	og	beislitaður.	

Hér	er	önnur	dagbókarfærsla:	

Ég	 fór	 í	 göngutúr	um	Ægisíðuna	 í	dag.	Ég	áttaði	mig	á	 tilgangi	
lífsins;	að	vera	úti	 í	náttúrunni,	finna	ilminn	af	sjónum,	heyra	í	
dýrunum.	Bílarnir	sem	óku	hjá	urðu	partur	af	upplifuninni	sem	
og	 allt	 fólkið	 sem	 gekk	 á	 móti	 mér	 eða	 var	 mér	 samferða.	
Stundum	 lokaði	 ég	 augunum	 og	 leyfði	 volgum	 geislum	
sólarinnar	 að	 strjúka	mér	 um	 vangann,	 ég	 þarf	 ekki	 að	 sjá	 til	
þess	 að	 upplifa.	 Þessa	 upplifun	 gæti	 ég	 aldrei	 veit	 annarri	
manneskju	 í	 gegnum	 skrif.	 Þó	 ég	 myndi	 lýsa	 öllum	
tilfinningunum,	umhverfinu	gæti	enginn	upplifað	sömu	reynslu	
og	ég	án	þess	að	raunverulega	þetta	augnablik.	Auk	þess	dreg	
ég	 líklega	 aðra	 meiningu	 frá	 þessari	 gönguferð	 en	 önnur	
manneskja	myndi	gera.		

Fegurð	heimsins	verður	að	upplifa.	Hún	er	eitthvað	sem	skáld	heimsins	
hafa	fjallað	um	svo	oft	en	þrátt	fyrir	allar	fallegu	lýsingarnar	er	ekki	hægt	að	
skilja	hana	fyrr	en	einstaklingur	upplifir	hana	sjálfur.	Hún	getur	verið	í	hvaða	
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formi	 sem	 er	 eins	 og	 göngutúrinn	 sem	 ég	 nefni	 hér	 að	 ofan.	 En	
óraunverulega	 hluti	 er	 ekki	 hægt	 að	 upplifa.	 Það	 hefur	 enginn	 séð	
einhyrning	eða	dreka	með	berum	augum,	það	hefur	enginn	snert	eld	með	
berum	höndum	án	þess	að	meiða	sig	og	svo	mætti	lengi	telja.	En	þessa	hluti	
geta	 sögupersónur	 okkar	 upplifað	 og	 lesendur	 í	 gegn	 um	 þeirra	 augu.	
Höfundar	 texta	útskýra	 tilfinningar,	 umhverfi	 og	 skynjun	þess	 sem	upplifir	
og	 berum	 við	 þær	 saman	 við	 okkar	 eigin	 þekkingu.	 Einhyrningar	 eru	
einfaldlega	hestar	með	horn,	þeir	haga	sér	líklega	eins	og	lykta	og	hreyfa	sig	
eins.	 En	 hvað	 með	 dreka?	 Hreistur	 þeirra	 er	 líklega	 eitthvað	 í	 líkingu	 við	
leður	krókódílsins	og	annarra	skriðdýra	en	hafi	einstaklingur	ekki	snert	slík	
dýr	á	hann	erfitt	með	að	ímynda	sér	upplifun	sögupersónu	sem	ríður	á	baki	
risavaxins	dreka.		

Texti	 fyrir	börn	verður	því	að	mínu	mati	að	 innihalda	eitthvað	sem	þau	
þekkja.	 Höfundur	 verður	 að	 þekkja	 tilvonandi	 lesendur	 og	 sjá	 heiminn	 frá	
þeirra	 sjónarhorni,	 hvað	 hafa	 þau	 upplifað,	 snert	 og	 séð?	 Heimurinn	 má	
vera	þeim	ókunnur	en	í	honum	þurfa	að	vera	tengingar	við	þeirra	heim.	

7.6 Boðskapur	
Ég	 vildi	 aldrei	 hafa	 einhvern	 boðskap	 í	 sögunni.	 Enga	 lífsreglu	 sem	 ég	 set	
lesandanum	 eða	 lexíu	 sem	 er	 lærð.	 Ég	 vildi	 skapa	 ferðalag.	 Sem	 mótar	
persónur	 sögunnar	 og	 í	 gegnum	 þessa	 reynslu	 læra	 þau	 meira	 um	 lífið,	
þroskast	 sem	 persónur,	 læra	 af	 mistökum	 sínum.	 Hlutir	 sem	 voru	 þaktir	
móðu	 fyrir	 söguna	eru	nú	skýrir	og	auðsjáanlegir.	Ég	vil	að	 lesandinn	 fari	 í	
gegnum	 þennan	 reynsluheim	 með	 persónum	 sögunnar	 og	 öðlist	 þessa	
reynslu	líka.	Hver	og	einn	hlustandi	eða	lesandi	tekur	sinn	eiginn	boðskap	úr	
sögunni.	Þessi	reynsla	sem	ég	tala	um	verður	líklega	aldrei	lögð	að	jöfnu	við	
eigin	upplifun	lesenda.		

Ég	 hafði	 hins	 vegar	 ákveðið	 hlutverk	 sem	 höfundur	 texta	 ætlaðan	
börnum.	Ég	þarf	að	fylgja	siðferðilegum	gildum	rétt	eins	og	aðrir	höfundar.	
Að	vera	ekki	orðljótur	eða	ofbeldisfullur,	að	láta	börn	kynnast	einhverju	sem	
þau	myndu	hugsanlega	ekki	skilja.	

Ég	 þurfti	 að	 takast	 á	 við	 ákveðin	 siðferðileg	 gildi.	 Dauði	 er	 partur	 af	
sögunni	minni,	sem	og	ofbeldi.	En	dauði	þarf	ekki	endilega	að	vera	slæmur.	
Að	 skilja	 dauðann	 er	 partur	 af	 því	 að	 vera	 lifandi	 og	 að	 hræðast	 hann	 er	
eðlilegt,	við	fullorðna	fólkið	skiljum	ekki	dauðann	og	hræðumst	hann	flest.	
Dauðinn	 er	 partur	 af	 mörgum	 sögum	 og	 ævintýrum.	 Dauði	 Gandalfs	 í	
Hringadróttinssögu	er	afar	átakanlegur	sem	og	Siriusar	Black	í	Harry	Potter.	
En	þessar	persónur	voru	rótgrónar	 í	söguna,	þær	voru	 í	 lykilhlutverkum	og	
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virkar	 dauði	 þeirra	 sem	 einskonar	 sjokk,	 lesendur	 hugsa,	 neeei	 og	 draga	
djúpt	andann.		

Tvær	 persónur	 deyja	 í	 sögunni	 minni.	 Sú	 fyrri	 er	 persóna	 sem	 var	
nýkynnt	 til	 leiks	 en	með	dauða	hennar	 vildi	 ég	 alls	 ekki	 skapa	þetta	 sama	
áfall	 eins	 og	 í	 fyrrnenfndum	 sögum	 heldur	 átti	 þetta	 að	 vera	 ákveðin	
upplifun	 fyrir	 persónur	 sögunnar.	 Sá	 sem	 deyr	 fórnar	 sér	 fyrir	 eina	 af	
aðalpersónunum	 sem	 öðlast	 ákveðna	 hugljómun	 á	 móti.	 Með	 dauðanum	
átta	krakkarnir	sig	á	því	að	þó	svo	að	hann	líti	ekki	út	fyrir	það	sé	þessi	nýji	
heimur	 raunverulegur.	 Seinni	 dauðdaginn	 er	 öllu	 dramatískari.	 Spoiler	
viðvörun.	Þar	deyr	bróðirinn	sem	Hrafn	hefur	 leitað	að.	Þetta	var	eiginlega	
það	eina	sem	ég	vissi	að	myndi	gerast	áður	en	ég	byrjaði	að	skrifa	söguna.	
Ég	vildi	að	hann	myndi	deyja.	En	dauði	hans	á	sér	ekki	stað	í	raunverulegum	
skilningi.	 Hrafn	 finnur	 bróður	 sinn	 sem	 tekur	 þá	 ákvörðun	 að	 vera	 eftir	 í	
þessum	heimi	sem	einskonar	akkeri	þess	góða	og	verndari	jafnvægisins.	En	
á	móti	getur	hann	ekki	farið	til	baka.	Hrafn	skilur	þetta	ekki	í	fyrstu	en	þegar	
hann	kemur	til	baka	og	finnur	lík	bróður	síns	í	snjóbylnum	áttar	hann	sig	á	
þessu.	 Hann	 verður	 leiður	 en	 samt	 glaður	 því	 bróðir	 hans	 er	 í	 raun	 ekki	
dáinn.	Hann	 fórnar	 sér	 fyrir	 jafnvægið	og	bjargar	 í	 raun	þeim	 sem	honum	
þykir	 vænt	 um.	 Að	 mínu	 mati	 gefur	 þetta	 sögunni	 ákveðna	 dulúð	 því	
lesandinn	er	skilinn	eftir	með	ákveðnar	spurningar.		

Í	sögunni	er	ekki	aðeins	dramatískir	dauðdagar	heldur	einnig	ofbeldi.	Ég	
lýsi	 bardögum	á	milli	 ákveðna	aðila,	 bæði	hópa	og	einstaklinga.	 En	þessar	
lýsingar	 eru	 ekki	 grafískar.	 Ég	 læt	 ímyndunarafl	 lesandans	 um	 það.	
Eftirfarandi	er	brot	úr	einum	slíkum	bardaga:		

Baltasar	 hljóp	 til	 Særúnar	 en	 fjórir	 náttfarar	 stukku	 í	 átt	 til	
þeirra	 og	 hömruðu	 dansandi	 myrkrinu	 á	 ljósinu	 þeirra	 sem	
flökti	 við	þung	höggin.	Baltasar	 tók	upp	 stórt	 kefli	 sem	hékk	 í	
loftinu.	Hann	varðist	vel	og	hjó	til	náttfarana	þegar	hann	fann	
smugu.	 Særún	 var	 skjöldurinn	 og	 hann	 sverðið.	 Þess	 á	 milli	
hljóp	hann	upp	á	eldhúsbekkinn,	kastaði	áhöldum,	pottum	og	
pönnum.	 Einn	 náttfari	 rann	 á	 stórum	 skaftpotti,	 féll	 við	 og	
vankaðist	 á	 hörðu	 gólfinu.	 Baltasar	 hitti	 annan	 með	 stórri	
pönnu	 í	 höndina	 svo	 hann	 missti	 myrkvann	 sinn	 og	 hljóp	
lemstraður	í	burtu.	Baltasar	sá	illa	hvað	félagar	hans	gerðu	en	á	
meðan	luktin	hans	Benóní	og	myrkvinn	hans	Hrafns	voru	enn	á	
lofti	gat	hann	einbeitt	sér	að	sínum	eigin	bardaga.	Hann	ríghélt	
í	 hönd	 Særúnar.	 Þetta	 er	 minn	 heimavöllur	 hugsaði	 hann	 og	
kastaði	 stórum	gaffli	 í	 átt	 að	náttfara	 sem	 forðaði	 sér	 fimlega	
frá	honum.	Náttfarinn	 fyrir	 framan	hann	rykkti	höndinni	 til	og	
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myrkvinn	 breyttist	 í	 öxi	 sem	 hjó	 að	 Baltasar.	 Særún	 missti	
luktina	 við	 höggið	 en	 Baltasar	 var	 fljótur	 að	 grípa	 hana	 af	
gólfinu.	 Hann	 gerði	 luktina	 að	 spjóti,	 forðaði	 sér	 og	 hjó	 til	
náttfarans.	 Öxin	 og	 spjótið	 mættust	 með	 látum,	 ljósið	 virtist	
æða	á	myrkrið	sem	hvæsti	á	móti.	Baltasar	hjó	fast	upp	á	við	og	
öxin	 flaug	 í	 loft	 upp.	 Með	 snöggri	 hreyfingu	 sló	 hann	 til	
náttfarans	með	stórri	pönnu	sem	hann	hafði	 í	hinni	höndinni.	
Hann	reisti	Særúnu	við	og	rétti	henni	luktina	aftur.		

Ég	 reyni	 að	 hafa	 bardagana	 spaugilega	 en	 eins	 alvarlega	 og	 ég	 tel	
lesendur	 skilja.	 Ofbeldi	 er	 partur	 af	 mörgu	 sem	 börn	 sjá	 og	 upplifa,	
bíómyndir	 og	 tölvuleikir	 og	 tel	 ég	 börn	 skilja	 eiginleika	 ofbeldis.	 Að	 ef	 þú	
lemur	einhvern	meiðir	hann	sig	og	því	fastar	sem	þú	lemur	hann	því	meira	
meiðir	 hann	 sig.	 Lesendur	 geta	 í	 raun	 ákveðið	 sjálfir	 hvað	 verður	 um	
fórnalömb	hetjunnar	sem	tekur	þátt	í	bardaganum.		

Hlutverk	 kvenna	 í	 sögunni	 eru	 færri	 en	 að	 mínu	 mati	 ekki	 minni	 en	
hlutverk	 karlkyns	 persóna.	 Bæði	 Særún	 og	 Hrafn	 eru	 í	 eiginlegum	
aðalhlutverkum	í	sögunni	en	fyrir	utan	Særúnu	er	tvær	kvenkyns	persónur	í	
sögunni.	 Ég	 vildi	 þó	 skapa	 sterka	 fyrirmyndir	 fyrir	 bæði	 kyn.	 Drea	 er	
uppáhalds	persónan	mín	í	sögunni	og	langar	mig	að	skrifa	meira	um	hana	í	
framtíðinni.	Hún	er	sterk	og	tilfinningarík,	tekur	ákvarðanir	án	þess	að	hugsa	
og	er	höndin	hennar	uppáhalds	hugmyndin	mín	sem	tengist	sögunni.	Bæði	
Hrafn	og	Særún	gráta	og	báðar	verða	sterkar	þegar	þörf	er	á	því,	þau	veita	
hvort	öðru	hjálparhönd	þegar	það	er	nauðsynlegt	og	hugsa	 líka	barnalega	
um	hvert	annað.	Rómantík	er	langt	frá	því	að	vera	partur	af	sögunni	þó	svo	
að	 fullorðið	 fólk	 gæti	 tekið	 sambandi	 Xur	 og	 Dreu	 sem	 slíku.	 Börn	 skilja	
væntanlega	ekki	litlar	ábendingar	og	það	er	í	lagi	enda	skiptir	það	ekki	neinu	
máli	fyrir	framgang	sögunnar.		

8 Niðurstöður	og	umræða	

Í	þessum	kafla	verður	farið	yfir	þær	niðurstöður	sem	skrif	mín	hafa	leitt	mig	
að.	Ég	skipti	þessum	kafla	niður	í	ákveðin	þemu	og	tengi	við	fræðilega	kafla.	

8.1 Að	setja	mig	í	spor	barnanna	
Hugmyndirnar	 sem	 áður	 höfðu	 leikið	 um	 huga	 minn	 gerðu	 mér	 grikk	 því	
þær	 spruttu	einfaldlega	 fram	og	útskýrðu	ekki	 hvers	 vegna,	 það	 varð	mitt	
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starf	 að	 finna	 þeim	 ástæður	 í	 sögunni,	 finna	 þeim	 stað	 í	 atburðarás	
sögunnar.	Skrifin	sem	spruttu	af	hugmyndunum	voru	í	sjálfu	sér	auðveld	en	
að	púsla	þeim	saman	í	atburðarás	var	afskaplega	erfitt.	Sagan	er	löng	og	það	
er	margt	sem	gerist	og	ég	varð	að	halda	utan	um	allt	sem	sögupersónurnar	
gengu	 í	 gegnum.	 Ég	 þurfti	 að	 hugsa	 hvernig	 sú	 reynsla	 myndi	 móta	 þær	
væru	þær	raunverulegar	manneskjur,	hvernig	þeim	leið	með	hana	o.s.frv.	Ég	
þurfti	að	 fara	 fram	og	 til	baka	 í	 sögunni	ótal	 sinnum	og	 í	 raun	sökkva	mér	
niður	í	hugarheim	persónanna.	En	ég	tel	það	vera	rétt	sem	Rousseau	(1991)	
segir	að	við	getum	ekki	sett	okkur	í	spor	barna.	En	ég	get	skapað	heim	sem	
börn	ferðast	inn	í	og	snúa	til	baka	reynslunni	ríkari.	Ég	varð	þó	blindaður	af	
mínum	eigin	skoðunum	og	upplifunum	og	er	því	hræddur	um	að	sagan	hafi	
fyrir	vikið	orðið	of	dimm	og	grá.	Varð	hugsanlega	að	unglingabók.	En	ég	gat	
þó	reynt	að	ímynda	mér	hvernig	þau	hugsa	útfrá	því	sem	ég	veit	um	þennan	
aldur	sem	ég	skrifa	fyrir.		

Börn	 í	 4.	 bekk,	 börnum	 sem	 finnst	 gaman	 að	 leika	 sér	 úti	 í	 fótbolta,	
ganga	 um	 skólalóðina	 og	 hanga	 í	 klifurgrindum	 og	 ræða	málin.	 Börn	 sem	
kunna	ensku,	hafa	lært	um	gömul	heimsveldi,	flóru	Íslands	og	spila	tölvuleiki	
eins	og	Minecraft	af	 lipurð	og	kunnáttu.	Börn	sem	enn	fara	að	gráta	þegar	
illa	gengur	og	hörfa	undan	þegar	á	móti	blæs.	Þeim	finnst	prumpubrandarar	
enn	 fyndnir	 en	 vilja	 finna	 smjörþefinn	 af	 raunverulegum	 vandamálum	 og	
grámyglulegum	veruleikanum.	Þessi	sýn	byggir	á	minni	eigin	upplifun	og	rétt	
eins	og	King	(2000)	ímyndaði	sér	hvað	kona	hans	segði	um	skrif	hans	ákvað	
ég	 að	hugsa	um	þessi	 börn.	 Því	 jafn	mikið	og	mér	 fannst	 gaman	að	 skrifa	
þessa	sögu	og	jafn	mikið	og	ég	gerði	þetta	fyrir	sjálfan	mig	varð	ég	ávallt	að	
hugsa	um	það	hverjum	textinn	var	ætlaður.	

Ég	reyni	ekki	að	kenna	börnum	neitt,	ég	gæti	mín	að	vera	aldrei	orðljótur	
né	 skrifa	 ég	um	 tilefnislaust	ofbeldi.	 Ég	 fór	 eftir	 þeim	 siðferðislegu	gildum	
sem	 ég	 sem	 kennari	 og	 faðir	 reyndist	 virða.	 Þessi	 gildi	 hafa	 mótast	 af	
samfélaginu	sem	ég	bý	í,	lögum	og	reglum	sem	ég	tek	tillit	til.	En	boðskapur	
sögunnar	er	 líklega	 til	 staðar	þó	ég	hafi	 ekki	 skrifað	með	hann	 í	 huga.	Ást	
bræðranna,	 vinátta	 og	 hræðsla	 við	 það	 óþekkta	 gætu	 tengst	 boðskap	
sögunnar	sem	og	það	að	ævintýri	enda	ekki	alltaf	vel.	

Ég	 vildi	 hafa	 bókina	 skemmtilega,	 það	 var	markmiðið	 frá	 byrjun.	 En	 til	
þess	 að	 börnum	 sé	 skemmt	 þarf	 bókin	 að	 vera	 áhugaverð,	 persónur	
aðgengilegar	 og	 heimurinn	 fyndinn,	 furðulegur	 og	 hættulegur.	 Margir	
höfundar	 reyna	 að	 feta	 í	 fótspor	 annarra	 höfunda	 eins	 og	 Zipes	 (2002)	
nefnir,	eða	 jafnvel	herma	eftir	þeim.	Ég	hef	án	efa	 fengið	hugmyndir	útfrá	
öðrum	höfundum	en	ég	held	að	þessar	hugmyndir	hafi	sprottið	út	frá	minni	
eigin	 upplifun,	 leik	 mínum	 með	 syni	 mínum	 og	 því	 sem	 mér	 finnst	
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skemmtilegt	að	gera.	Sá	leikur	er	óneitanlega	tengdur	samfélaginu	og	þeim	
bókmenntum	og	 tölvuleikjum	 sem	þar	 býr	 svo	 sagan	mín	 er	 líklega	 tengd	
fleiri	sögum	án	þess	þó	að	það	hafi	verið	ætlun	mín.	

8.2 Reynslan	og	hugmyndin	

Í	 fyrstu	 var	 auðvelt	 að	 skrifa	 því	 ég	 þurfti	 ekki	 að	 svara	 eigin	 spurningum	
aðeins	 spyrja	þeirra.	En	þegar	á	 skrifin	 leið	og	ég	þurfti	að	 setjast	yfir	það	
sem	ég	hafði	skrifað	og	 láta	það	smella,	spyrja	réttu	spurninganna	og	hafa	
svör	við	þeim,	þá	þyngdist	róðurinn.	Ég	þurfti	að	gera	textann	samfeldan	en	
það	 var	 hægara	 sagt	 en	 gert.	 Ég	 vildi	 hafa	 hann	 eins	 og	 reynsluna	 sem	
Dewey	 (2000)	 fjallar	 um,	 þar	 sem	 eitt	 leiðir	 af	 öðru	 og	 sögupersónur	 og	
lesendur	 og	 hlustendur	 læra	 meira	 og	 meira	 og	 byggja	 ofan	 á	 stóru	
myndina.		

Til	þess	að	tryggja	jákvæða	reynslu	reyndi	ég	að	hafa	söguna	spennandi,	
ég	vildi	ekki	missa	þráðinn	með	orðum	sem	skiptu	ekki	máli	og	reyndi	því	að	
láta	eitthvað	gerast	 í	 hvert	 skipti	 sem	ég	 skrifaði.	 Ég	 vildi	 að	 textinn	 færði	
lesendum	jákvæða	reynslu,	ekki	endilega	reynslu	sem	börn	geta	byggt	ofan	
á	 enda	 þarf	 sú	 reynsla	 að	 vera	 upplifun	 hvers	 og	 eins	 (Dewey,	 2000).	 En	
reynslu	 sem	 fær	 lesandann	 til	 þess	 að	 hugsa	 jákvætt	 um	 bókmenntir	 og	
hugsanlega	 lesa	 meira	 í	 framtíðinni.	 Reynslu	 sem	 hjálpar	 viðkomandi	 að	
byggja	upp	eigin	bókmenntasmekk.	

Silja	Aðalsteinsdóttir	(1981)	sagði	bækur	væru	ekki	bara	bækur,	að	gæði	
þeirra	 séu	 mismunandi.	 Hún	 sagði	 einnig	 að	 hugur	 barna	 er	 ekki	 nógu	
þroskaður	 að	 sjá	 hvaða	bækur	 eru	 skemmtilegar	 og	hverjar	 ekki.	 Ýmislegt	
annað	kemur	þar	inni	í	eins	og	auglýsingar,	gerð	bókarinnar	o.fl.	Ég	tel	þó	að	
börn	muni	 lesa	mína	 bók	 af	 handahófi,	 rétt	 eins	 og	 þær	 bækur	 sem	 hafa	
haft	mikil	áhrif	á	mig	sjálfan.	

Mér	 finnst	 áhugavert	 að	 heyra	 hvað	 Zipes	 (2002)	 segir	 um	
bókmenntasmekk	barna.	Að	vissu	 leyti	er	ég	 sammála	honum	og	skil	hans	
skoðun,	en	þó	við	fullorðna	fólkið	mótum	smekk	barna	gerum	við	það	af	ást	
og	umhyggju.	Við	veljum	bækur	handa	þeim	sem	okkur	finnst	skemmtilegar,	
fallegar	 og	 spennandi	 en	 það	 er	 hins	 vegar	mín	 reynsla	 að	 börn	 vilja	 sjálf	
velja	bækurnar	sem	þau	lesa.	Þau	vilja	skoða	kápuna,	vilja	vita	um	hvað	hún	
er	og	 tengja	það	við	eigin	 reynslu	og	bókmenntasmekk.	Weih	 (2014)	 talar	
um	 að	 börn	 velji	 í	 raun	 bókmenntir	 útfrá	 eigin	 reynslu;	 út	 frá	 fjölskyldu	
sinni,	menningu	og	innri	þrá	og	ég	tel	það	afar	mikilvægt	að	börn	fái	þetta	
val.	Samkvæmt	Dwey	og	Neuman	(2008)	hafa	ung	börn	ákveðinn	smekk.	Fái	
þau	að	fylgja	honum	eru	mun	meiri	 líkur	á	því	að	þau	finni	þessa	einu	bók	
sem	Guthrie	 o.fl.	 (2006)	 tala	 um.	 Bókin	mín	mun	 því	 líklega,	 þvert	 á	 fyrri	
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áform	mín,	hafa	myndir	á	kápu	og	millisíðum	og	hef	ég	ákveðna	hugmynd	
um	hvað	ég	vil	að	þær	sýni.	

Bókin	 mín	 gerist	 í	 framandi	 heimi	 og	 myndi	 líklega	 falla	 undir	 flokk	
fantasíubókmennta.	Ég	gef	mér	 lausan	 tauminn	 til	þess	að	 skapa	það	 sem	
ég	vil	og	það	var	 í	raun	það	sem	réð	því	hvar	sagan	gerist.	Ég	hugsaði	ekki	
um	 bóksölu	 eða	 hvað	 útgefendur	 myndu	 vilja	 heyra	 heldur	 ég	 sjálfur	 en	
hafði	sýn	tilvonandi	lesenda	minna	í	huga.	Ég	skapaði	ný	orð	til	þess	að	gera	
heiminn	stærri	og	skemmtilegri	og	þannig	geta	foreldrar	og	kennarar	tekið	
þátt	í	lestrinum	eins	og	Bryan	o.fl.	(2003)	og	Ostrosky	o.fl.	(2013)	fjalla	um.	
Hægt	 væri	 að	 skapa	 ný	 orð	 eða	 teikna	 hlutina	 sem	 orðin	 tákna,	
möguleikarnir	eru	margir.	

Ég	 geri	mér	 grein	 fyrir	 því	 að	 ég	 get	 ekki	 skapað	 reynslu	 að	 vild	minni	
fyrir	 lesandann,	það	væri	 á	 skjön	við	allt	 það	 sem	undan	hefur	 verið	 sagt.	
Reynsla	er	reynsla	vegna	þess	að	það	ert	þú	sem	upplifir	hana	en	ekki	ég.	En	
þegar	við	lesum	erum	við	ekki	að	upplifa	söguþráðinn	með	þeim	persónum	
sem	 við	 lesum	 um?	 Get	 ég	 ekki	 fangað	 lesandann,	 látið	 hann	 arka	 um	
heiminn	sem	ég	hef	skapað,	látið	hann	finna	til	með	persónunum	mínum	og	
fengið	 hann	 til	 þess	 að	 spyrja	 sjálfan	 sig,	 og	 þar	 af	 leiðandi	 mig,	 fleiri	
spurninga	 um	þennan	 heim	 og	 persónur	 hans?	Getur	 textinn	minn	 breytt	
komandi	 athöfnum	 lesandans	 eins	 og	 sú	 samfellda	 reynsla	 sem	 Dewey	
(2000)	fjallaði	um?	Hugsanlega.	Ef	athöfnin	sjálf	hefur	 jákvæð	áhrif	á	þann	
sem	 les.	 Ef	 honum	 eða	 henni	 finnst	 bókin	 skemmtileg.	 Lesandinn	 hættir	
kannski	 við	 að	 spila	 tölvuleik	 eftir	 skóla	 því	 hann	 langar	 að	 lesa	 meira	 í	
bókinni	 og	 vita	meira;	 fá	 svar	 við	 eigin	 spurningum.	 Lesandinn	 fær	 jafnvel	
jákvæð	viðhorf	frá	foreldrum	sínum	sem	á	móti	eykur	jákvætt	viðhorf	hans	
til	 lesturs	og	kannski	hefur	bókin	mín	áhrif	á	 innri	hvatningu	til	 lesturs	eða	
gildi	bókarinnar	eins	og	Deci	og	Ryan	(2000)	fjalla	um.	Gildi	bóka	eykst.	Það	
þarf	 aðeins	 eina	 bók	 og	 ég	 vona	 að	 mín	 saga	 geri	 það	 sem	 Riddarar	
hringstingas	 og	Nálfarnir	 gerðu	 fyrir	mig.	 En	 ég	 geri	mér	 engar	 grillur	 um	
það	hver	ég	er	eða	hvað	ég	get	gert.	Höfundar	fyrrnefndra	bóka	eru	reyndir	
höfundar,	 hafa	 skrifað	ótal	 bækur	 og	unnið	 til	 verðlauna	 fyrir	 skrif	 sín.	 En	
einhverstaðar	byrjuðu	þeir	og	þessi	saga	er	mín	byrjun.		

Ég	 vona	 að	 ég	 geti	 fengið	 börn	 til	 þess	 að	 lesa	 meira.	 Brynhildur	
Þórarinsdóttir	(2006)	sagði	að	bækur	væru	lykillinn	að	því	og	vonast	ég	til	að	
hafa	 áhrif	 á	 það	 að	 börn	 lesa	 meira	 því	 eins	 og	 rannsókn	 Þorbjarnar	
Broddasonar	(2004)	greinir	frá	lesa	börn	minna	í	dag	en	fyrir	50	árum.		
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8.3 Siðferðið	

Sagan	 endaði	 í	 raun	 sem	 hálfgerð	 unglingabók.	 Hún	 varð	 alvarlegri	 en	 ég	
ætlaði	mér	 í	byrjun	og	er	ég	hræddur	um	að	börn	eigi	erfitt	með	að	skilja	
sumt	af	því	sem	ég	fjalla	um.		

En	þó	mér	hafi	ekki	tekist	að	setja	mig	í	eiginleg	spor	barnanna	hafði	ég	
þau	í	huga	við	skrifin.	Ég	greindi	ekki	hverja	setningu,	eða	atriði	og	íhugaði	
hvernig	börnum	þætti	að	lesa	þetta.	Það	væri	of	tímafrekt	og	satt	að	segja	
leiðinleg	leið	til	þess	að	skrifa	sögu.		

Ég	 tel	 einfaldlega	 að	ég	þurfi	 að	 fylgja	 ákveðnum	 siðferðilegum	gildum	
og	viðmiðum	þegar	ég	skrifa	texta	ætlaðan	börnum.	Ég	tel	að	hlutverk	mitt	
sé	það	sama	og	kennarans	og	eigi	að	fylgja	sömu	reglum.	Eins	og	DiCicco	og	
Taylor-Greathouse	 (2014)	greina	 frá	eru	ekki	allir	höfundar	sammála	mér	 í	
þessu	 efnum	 og	 tel	 ég	 það	 miður.	 Höfundar	 hljóta	 að	 vera	 ákveðnir	
siðferðislegir	vitar	ætli	þeir	að	skrifa	fyrir	börn	en	að	sama	skapi	haga	þessir	
höfundar	sér	líklega	eftir	siðferðislegum	gildum	samfélagsins	og	vilji	þeir	að	
bækur	 þeirra	 verði	 gefnar	 út	 hljóta	 þeir	 að	 hugsa	 um	 þessi	 gildi	 á	
einhverjum	 tímapunkti.	 Sagan	mín	 inniheldur	 bardaga	 og	 spennu	 en	 ekki	
ljótt	orðbragð	eða	gróft	ofbeldi.	

Skrif	mín	 stangast	 að	einhverju	 leyti	 á	 við	hugmyndir	Rousseau	 (1991).	
Hann	 taldi	 dæmisögur	 slæmar	 fyrir	 börn	 því	 þau	 skildu	 ekki	 siðferðilegan	
tilgang	sögunnar,	lærdóminn	sem	hún	reynir	að	kenna.	En	sagan	mín	er	ekki	
dæmisaga	og	hefur	ekki	beinan	boðskap	að	bera,	aðeins	sögu	að	segja.	En	
ef	börn	öðlast	þessa	skynsemi	um	tólf	ára	aldur	væri	kannski	gott	að	geyma	
lesturinn	þangað	til.	Börn	nútímans	eru	auk	þess	öðru	vön	en	þau	börn	sem	
Jean-Jacques	 Rousseau	 reyndi	 að	 ná	 til	 og	 vildi	 ala	 upp.	 Þó	 svo	 að	
hugmyndir	hans	um	að	enginn	okkar	sé	nægilega	mikill	heimspekingur	til	að	
hann	geti	 sett	 sig	 í	 spor	barns	 sé	gild	og	góð	hafa	börn	upplifað	annað	og	
meira	 í	 dag	 en	 þá.	 Upplýsingartæknin	 sem	 börn	 hafa	 aðgang	 að,	 auk	
öðruvísi	 bókmennta.	 Þar	 sem	 markmiðið	 er	 ekki	 að	 færa	 fram	 boðskap	
heldur	að	skemmta	börnum.	

Dauðinn	er	 þó	 stór	 partur	 af	 sögunni.	 Bókin	 endar	 á	 sorglegum	nótum	
með	dauða	drengs.	En	börn	skilja	ekki	dauðann	en	í	raun	ekki	við	fullorðna	
fólkið	 heldur.	 Við	 hræðumst	 dauðann	 líklega	meira	 en	 börn	 því	 við	 vitum	
meira	um	hann,	börn	hafa	barnalegar	hugmyndir	af	himnaríki	eða	nýju	lífi	á	
meðan	við	fullorðna	fólkið	skiljum	grámyglulegan	raunveruleikann	aðeins	of	
vel.	Hugmyndir	mínar	verða	að	texta.	Þessi	texti	öðlast	umsvifalaust	eigið	líf,	
hugmyndirnar	á	bak	við	hann	eru	mínar	en	hvað	textinn	þýðir	er	í	höndum	
viðtakenda	 hans.	 Ég	 ræð	 ekki	 hvaða	 tilfinningar	 vakna	 við	 lesturinn	 ef	
einhverjar	verða.	Textinn	er	kominn	úr	mínum	höndum	og	í	þínar	og	þeirra	
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sem	hann	lesa,	ég	vona	bara	að	hann	veiti	þeim	jafn	mikla	ánægju	og	hann	
hefur	veitt	mér.	

9 Að	lokum	

Það	 er	 ómögulegt	 að	 skrifa	 fyrir	 börn	 án	 þess	 að	 þekkja	 þau.	 En	 að	 sama	
skapi	er	erfitt	að	þekkja	börn	að	því	marki	að	minnsta	kosti	að	geta	skrifað	
fyrir	 þau.	 Fyrir	 utan	 það	 auðvitað	 að	 þessar	 dularfullu	 verur	 eru	 afar	
misjafnar!	 Ég	 vona	 einfaldlega	 að	 ég	 geti	 náð	 til	 einhverra	 barna	 með	
skrifum	mínum	og	því	reyndi	ég	eftir	bestu	getu	að	fara	eftir	því	sem	ég	veit	
um	þau.	Hjálpað	þeim	að	uppgötva	heim	bókmennta	eins	og	ég	gerði	sem	
barn.	 Ég	 fylgdi	 þeim	 siðferðislegu	 viðmiðum	 sem	 ég	 hef	 sem	manneskja,	
kennari	 og	 faðir	 en	 tel	 dauðann	 fyrir	 utan	 þessi	mörk.	 Enginn	 skilur	 hann	
hvort	eð	er.	

Tíminn	einn	getur	leitt	 í	 ljós	hverjar	viðtökur	texta	míns	verða.	Ég	vil	að	
börn	fái	að	hlusta	á	söguna	mína	eða	lesa	hana	sjálf.	Ég	vil	að	börn	gangi	inn	
í	bókabúð	eða	bókasafn	og	velji	hana	fram	yfir	allar	aðrar	bækur,	leggist	upp	
í	sófa	eða	setjast	við	borðið	sitt	 í	skólanum	og	upplifi	skrif	mín	rétt	eins	og	
ég	 upplifði	 mínar	 uppáhalds	 bækur	 sem	 barn.	 Það	 er	 eitthvað	 við	 þessa	
upplifun	sem	festist	við	mig,	sem	staldraði	við	í	huga	mínum	og	býr	þar	enn.	
Reynslan	er	eitthvað	sem	hefur	áhrif	á	framtíðar	athafnir	okkar	og	fær	okkur	
til	að	breyta	þeim	í	takt	við	þessa	reynslu.	Þegar	ég	les	góða	bók	breytir	hún	
líklega	 ekki	 hvernig	 ég	 haga	 mér	 en	 hún	 hefur	 áhrif	 á	 hugsanir	 mínar.	 Á	
meðan	 ég	 les	 hana	 spyr	 ég	 mig	 spurninga,	 velti	 fyrir	 mér	 persónum	 og	
ímynda	mér	aðstæður	sögunnar.	Eftir	að	lestri	er	lokið	festast	aðeins	mínar	
uppáhalds	bækur	í	minninu.		

En	 ég	 vildi	 skrifa	 fyrir	 hóp	 sem	 mér	 er	 annt	 um,	 sem	 ég	 mun	 án	 efa	
kynnast	betur	á	komandi	starfsferli	og	var	þetta	tilraun	mín	til	þess	að	bæta	
einni	 bók	 í	 flóð	 þeirra	 bókmennta	 sem	 deila	 nú	 hillu	 og	 útsýni	 yfir	
Reykjavíkurhöfn	 og	 bíða	 þess	 að	 vera	 valdar,	 að	 opna	 sig	 og	 deila	 heimi	
sínum	með	frjóum	huga	lesandans	einu	sinni	enn.		
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Viðauki	

Fyrstu	 drög	 textans	 er	 að	 finna	 í	 öðru	 skjali	 sem	 fylgir	 þessari	 greinagerð.	
Bókin	fékk	heitið	Skuggi.	


