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Ágrip  

Í þessari ritgerð er vikið að umfjöllun um tilfinninga- og félagsþroska unglinga í 

unglingabókmenntum. Þegar flutningur varð hjá þjóðinni úr sveit í borg varð hugtakið 

unglingur til. Við það breyttust viðhorfin og skrifa þurfti bækur sem hæfðu þessum 

aldurshópi og kenndu þeim að lifa í nýju samfélagi. Fjórar bækur sem allar fjalla um 

unglinga verða hér til skoðunar. Ritunartími þeirra spannar um sjötíu ára tímabil. Leitað 

verður vísbendinga um breytingar á umfjöllun um tilfinninga- og félagsþroska unglinga. 

Þessi atriði verða skoðuð með tilliti til kynjamunar, afstöðu til skólakerfis og flutningi úr 

sveit í borg. Niðurstaðan bendir til þess að að slík umfjöllun um tilfinningaþroska og 

andlega líðan hafi aukist. Kvíði, þunglyndi, einelti og hópþrýstingur eru hugtök sem sjást 

víða í nýrri bókunum. Afþreyingarþörf unglinga virðist einnig hafa aukist til muna. 

Vísbendingar eru um að nútímasamfélag sem býður unglingum sínum ekki upp á skiljanleg 

eða sjáanleg markmið hætti á að hefta tilfinningaþroska þeirra. 
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1 Inngangur  

 

Í upphafi síðustu aldar bjó stór hluti Íslendinga í sveitum og lifði á landsins gæðum. Á 

tiltölulega skömmum tíma flutti meirihluti landsmanna í þéttbýli og þeim flutningum 

fylgdu miklar samfélagsbreytingar. Lífshættir mótuðust af búsetu og gamla 

sveitasamfélagið varð smám saman fyrirferðaminna. Það kom einnig fram í bókum. Við 

flutninginn á „mölina“ varð ungt fólk frá fermingaraldri til tvítugs sýnilegra en það hafði 

áður verið. Sá hópur var nú tekinn út úr menginu og kallaður unglingar. Áður hafði þessi 

aldurshópur ekki verið sérstaklega aðgreindur, heldur verið flokkaður einfaldlega í börn og 

fullorðið fólk.  

Tæknivæðing og önnur einkenni borgarmyndunar juku hraðann í daglegu lífi. Ein af 

aukaverkunum þessa sívaxandi hraða, var aukið kynslóðabil. Unglingarnir í hinu nýja 

þéttbýli, Reykjavík, höguðu sér öðru vísi en foreldrar sem mótaðir voru í sveit og það olli 

nokkurri hneykslun.  Unglingar samtímans eru fjarri þeim unglingum sem bjuggu í nánu 

sambýli við fólkið sitt um miðja 20. öld. Hnattvæðing og upplýsingatækni hafa breytt 

samskiptavenjum margra. Unglingar og reyndar fullorðnir líka eru flestir virkir á 

samfélagsmiðlum og verja stórum hluta af tíma sínum á netinu eða í einhvers konar 

snjalltækjum. Enn er vissulega kynslóðabil og nú bætist ofan á það samskiptaleysi sökum 

tækninnar.                                                                                                                                                   

Í þessu lokaverkefni er ætlunin að kanna nokkur atriði í tengslum við sögusvið 

unglingabókmennta sem hefur færst úr sveitum í borgir. Unglingabækur nútímans gerast 

flestar í borgarsamfélögum og unglingar eiga flestir rætur í þéttbýli. Hvaða munur er á 

tilfinningaþroska unglinga í bókum sem eru tímasettar í sveit um miðja tuttugustu öld og 

þeim sem sprottnar eru úr borgarumhverfi á þeirri tuttugustu og fyrstu? Að hvaða leyti er 

fjallað á annan hátt um tilfinningagreind og félagsþroska unglinga í dag en fyrir 50 - 70 

árum? Í því skyni verða fjórar unglingabækur skoðaðar, tvær þeirra skrifaðar á miðri 20. 

öldinni, 1947 og 1951 og tvær sem skrifaðar voru 2014 og 2015. Þetta eru bækurnar Dóra 

í Álfheimum eftir Ragnheiði Jónsdóttur, Hjalti kemur heim eftir Stefán Jónsson, 



8 

Hafnfirðingabrandarinn eftir Bryndísi Björgvinsdóttur og Sölvasaga unglings eftir Arnar 

Má Arngrímsson. Valið á dæmum er til þess ætlað að leita eftir vísbendingum um 

breytingar á umfjöllun um tilfinninga- og félagsþroska unglinga, ekki síst í ljósi tíma og 

rúms.  
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2 Unglingur 

 

Í ritgerð um unglingabókmenntir er við hæfi að skilgreina hugtakið unglingur. Við upphaf 

þess tímabils sem hér er til skoðunar var hugtakið unglingur ekki til. Unglingsárin hefjast 

við upphaf kynþroska (Sebastian o.fl., 2008). Þetta er tími þar sem vitundin um eigið sjálf 

breytist verulega. Nýlegar rannsóknir sýna að þessi ár eru þróunarfræðilega mikilvæg fyrir 

sjálfið eða vitund okkar um hver við erum. Taugafræðilegar breytingar sem eiga sér stað í 

heilanum skýra að hluta, þær breytingar sem verða á hegðun einstaklinga á þessum árum. 

Taugatengingar sem eru orðnar óþarfar hverfa og nýjar verða til. Þetta er því líffræðilega 

afar mikilvægt tímabil (Sebastian o.fl., 2008). Þroskasálfræðilegar rannsóknir sýna að 

sjálfsvitundin eykst og einstaklingurinn verður meðvitaður og áhyggjufullur um skoðanir 

annarra ( Sebastian o.fl., 2008). 

Unglingsárin einkennast af tilfinningalegum þroska og þroska á vitsmunalegum 

hæfileikum sem veita einstaklingnum getu til að vinna sjálfstætt á fullorðinsárunum 

(Sebastian o.fl., 2008). Á unglingsárum hefst ferli sem leiðir til aukinnar getu til að taka 

þátt í vali á upplýsingum og til að stjórna hegðun sinni. Unglingurinn gengur í gegnum 

breytingar í tengslum við ný hlutverk og getur það leitt til árekstra og ágreinings við 

foreldra og kennara. Unglingsárin eru einnig tími nýrra áskorana og mótunar sjálfsins, en 

unglingurinn notar þetta tímabil til að prófa ný viðfangsefni og auka þekkingu sína á 

heiminum (Leather, 2009). Þetta er mikið umbreytingaskeið og á þessum tíma er 

einstaklingurinn hvað viðkvæmastur fyrir einmanaleika (Çivitci og Çivitci, 2009). 

Unglingurinn vill líkjast jafningjum sínum því unglingsárunum fylgir óöryggi og hræðsla við 

það að vera öðruvísi. Unglingurinn ver því meiri tíma en áður með vinum því þangað sækir 

hann hald sitt og traust og leitar sér viðmiða (Aldís Guðmundsdóttir, 1992).  
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3 Barna-og unglingabækur 

 

Engar hugmyndir um bernskuna eru sjálfsagðar heldur menningarlegar ákvarðanir, teknar 

eins og flest annað, sagði franski sagnfræðingurinn Philippe Ariés. Flestir sem fjalla um 

bernskuna hafa hallast að þessari skilgreiningu (Dagný Kristjánsdóttir, 2015). Börn sem 

alast upp við heilbrigðar aðstæður þroskast líffræðilega á svipaðan hátt. Þau mynda tengsl 

við sína nánustu, eiga tanntökuskeið nokkurra mánaða gömul, byrja að ganga um eins árs 

aldur og þar fram eftir götunum. Um ýmsa aðra þætti, eins og til dæmis að hve miklu leyti 

geðslag og aðrir eiginleikar eru meðfæddir eða lærðir, eru menn ekki sammála. En börn í 

bókum eru tilbúin börn, sköpuð af höfundi sínum, um það geta allir verið sammála (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2015). En hvernig verða þau til? Eru þau afsprengi reynslu höfundar? 

Siðaboðskapur – sem höfundur vill koma á framfæri? Eingöngu hugsuð sem afþreying?  

Þroskasagan frá barni til fullorðins einstaklings er ein mikilvægasta saga samtímans. Aldrei 

hefur verið skrifað eins mikið um barnæsku eins og á 20. öld. Á 18. öld voru unglingar ekki 

til og börn voru lítið sem ekkert til umfjöllunar(Dagný Kristjánsdóttir, 2015).  

Silja Aðalsteinsdóttir telur Barnaljóð eftir Vigfús Jónsson vera fyrstu íslensku 

barnabókina. Loftur Guðmundsson er reyndar á öðru máli og telur Sumargjöf handa 

börnum eftir Guðmund Jónsson verðskulda þennan titil (Dagný Kristjánsdóttir, 2015). Á það 

verður ekki lagt mat hér, en eftir stendur að þessar bækur komu báðar út seint á 18. öld. Á 

19. öldinni var Grasaferð eftir Jónas Hallgrímsson fyrsta íslenska barna– og 

unglingasagan. Þar var barn aðalpersóna og sjónarhornið var bernskt (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2015).  Þjóðsögur og ævintýri nutu mikilla vinsælda í byrjun 20. aldarinnar 

og margir barnabókahöfundar nýttu sér efni þeirra í bækur sínar (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1981).  

Hér á Íslandi ríkti bjartsýni og framfaratrú í byrjun nýrrar aldar. Það kom fram í 

barnabókum: Þær áttu að vera fallegar og góðar. Sveitasælunni var lýst á ljóðrænan og 

heldur fegraðan máta.  Huldufólk, tröll og útilegumenn koma gjarnan við sögu í bland við 

hversdagsleika söguhetjunnar, sem oft var grár og tilbreytingarlítill. Í kring um aldamótin var 
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kvenfrelsisstefnan byrjuð að láta á sér kræla og sáust þess fyrstu merki, til dæmis í sögum 

Þórarins Á. Sæmundssonar um Fagurrós konungsdóttur og einnig í nokkrum sögum eftir 

skáldkonuna Huldu (Unni Benediktsdóttur Bjarklind) (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981). Barna-og 

unglingabókmenntir höfðu þá þróast frá upphafi þjóðsagna sem aðlagaðar voru meintum 

þörfum barna, yfir í epískar sögur með einföldum söguþræði í réttri tímaröð (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1981). 
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4 Um viðhorf til barna - og unglingabókmennta    

 

Lengi vel þurfti engar sérstakar unglingabækur vegna þess að það voru engir unglingar til. 

Einungis börn og fullorðnir sem voru mismunandi stórar manneskjur en höfðu sínar 

vinnuskyldur. En þegar atvinnulíf þróaðist og börn tóku minni þátt í striti fullorðna fólksins 

þá breyttust þessar forsendur. Börn fóru að þurfa bækur til að læra á samfélagið. Þau 

höfðu misst yfirsýnina og urðu að læra um hvað væri viðeigandi og hvað leyfilegt. 

Höfundar komu fram sem vildu mæta þessari þörf. Þeir vildu einnig benda á rétt barna til 

mannsæmandi lífs og mannréttinda. Þessar bækur voru aðallega ætlaðar borgarastéttinni 

og jafnvel lágstéttinni. Það kemur til vegna þess að upphaf frumlegrar barnabókaútgáfu 

helst í hendur við róttæka raunsæisstefnu í bókmenntum, kreppu og vaxandi uppgang 

sósíalista hreyfingarinnar (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981). 

Á stríðsárunum efldust íslenskar bókmenntir framan af, en svo flæddu erlendar 

afþreyingarbækur yfir markaðinn. Þetta voru bækurnar um Benna, Beverley og Siggu og 

einnig afkvæmi Enid Blyton. Þetta varð geysivinsæll iðnaður. Einn og einn höfundur hélt 

sínu striki og skrifaði áfram vandaðar, metnaðarfullar bækur fyrir börn og unglinga. 

Fremst í þeim flokki voru þau Stefán Jónsson og Ragnheiður Jónsdóttir. Bæði skrifuðu þau 

bækur sem eru hrein listaverk.  Að þeim gengnum varð eitt allsherjar afþreyingartímabil 

ráðandi í íslenskum barnabókum, alveg fram undir sjöunda áratuginn þegar hingað bárust 

straumar frá nágrannalöndum og bækur þar sem réttindi kvenna, barna og ýmissa 

minnihlutahópa voru til umræðu.                                                                                                                                              

Krafan um raunsæi varð áberandi. Hversdagsleikinn var umjöllunarefnið og honum 

fylgdu skilnaðir, sjúkdómar og brauðstrit. Daglegt líf virðist hafa verið þungbært á þessum 

árum eða tímabilið þunglyndislegt þegar litið er til baka. Það er ekki fyrr en Guðrún 

Helgadóttir fer að skapa sínar ódauðlegu persónur, tvíburabræðurna Jón Odd og Jón 

Bjarna að rofar til. Þar er samt raunsæið haft að leiðarljósi og hversdagsleikinn til 

umræðu. Það sem gerir bækur Guðrúnar sérstakar er barnslegt sjónarhornið, áherslan á 

fyndnina og það hve hún tekur einarðlega stöðu með barninu í verkum sínum. 
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Margir höfundar hafa verið ósáttir við að vera skilgreindir sem barnabókahöfundar og var 

Stefán Jónsson einn af þeim. Silja Aðalsteinsdóttir hvatti höfunda til að hafna vélrænni 

skiptingu í barnabókahöfunda og aðra höfunda og skrifa jafnt fyrir börn og fullorðna, svo 

framarlega sem þeir hefðu eitthvað að segja við börn (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981). 

Stefán Jónsson segir árið 1948 að hann hefði eflaust verið meira virtur sem 

höfundur ef hann hefði ekki fyrst verið kynntur sem barnabókahöfundurinn (Eiríkur 

Sigurðsson, 1964). Friðrik Erlingsson rithöfundur viðrar sömu viðhorf í blaðaviðtali við 

Kristján Jóhann Jónsson, en þar segist hann líta fremur á Benjamín dúfu sem skáldverk, en 

barnabók (Dagný Kristjánsdóttir, 2015). Báðum höfundunum virðist finnast það á einhvern 

hátt niðurlægjandi eða minna virði að vera álitnir barnabókahöfundar en höfundar 

fullorðinsbóka. Árið 1955 skrifar Stefán: 

En sannleikurinn er sá að ég hef aldrei verið að skrifa fyrir börn. Ég hef verið að skrifa 

bækur. Ég hef verið að skrifa bækur af því að ég get ekki annað. Ég hef skrifað þær fyrir 

fullorðið fólk, þroskaða lesendur, en þó þannig að unglingar gætu haft gagn af þeim. 

(Sigurborg Hilmarsdóttir,2006). 

Hann heldur áfram í þessari grein og spyr hvers vegna hann sé alltaf talinn með þeim lægstu, 

þ.e barnabókarithöfundum? Sannleikurinn sé sá, skrifar Stefán að jafnvel mislukkuð bók fyrir 

fullorðna njóti alltaf meiri virðingar og sé álitin æðri list en sæmileg bók fyrir krakka. 

(Sigurborg Hilmarsdóttir, 2006). 

 Barna-og unglingabækur tilheyra aðlögunarfræðum innan bókmenntarannsókna. 

Orðið aðlögunafræði vísar til þess að viðtakandinn, í þessu tilfelli barn eða unglingur, er 

talinn hafa áhrif á gerð þess efnis sem hann tekur á móti, efnið er því lagað að 

viðtakandanum (Dagný Kristjánsdóttir, 2015). Unglingabækur mynda nokkurskonar brú frá 

barnabókum yfir í fullorðinsbækur og í þeim er umfjöllunarefnið tengt því sem höfundur 

telur þennan markhóp vilja lesa. Til dæmis er fjallað um ást og kynlíf í bókum í seinni tíð, þó á 

nærgætinn máta, því lesendur eru enn ekki fullþroska og tilbúnir til að lesa hvað sem er 

(Dagný Kristjánsdóttir, 2015).  
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5 Félagslegt raunsæi 

 

Silja Aðalsteinsdóttir lýsir vel hvernig félagslegt raunsæi barst til landsins í 

kjölfar  marxískrar umræðu sem hafin var í nágrannalöndum í kring um Ísland. Forsagan er 

sú að eftir að Ragnheiður Jónsdóttir og Stefán Jónsson voru látin, þá ríkti 

afþreyingarmenning í íslenskri barnabókaútgáfu. Bækur sem gefnar voru út, voru að 

mörgu leyti líkar erlendum bókum af sama toga, atburðarásin gjarnan æsileg og 

spennandi en gaf ekki raunsanna mynd af íslenskum veruleika. Sem dæmi má nefna 

bækur Ármanns Kr. Einarssonar um Árna í Hraunkoti en þær voru skrifaðar sérstaklega 

fyrir drengi. Stelpum voru fengnar siðbætandi sögur sem fjölluðu um óaðfinnanlega 

hegðun jafnaldra þeirra sem breyttu alltaf rétt. Sveitarómantíkin lifði góðu lífi og málaði 

lífið í sveitinni í rósrauðum bjarma (Margrét Tryggvadóttir, 2006). 

Um 1970 fóru hugmyndir um félagslegt raunsæi að skjóta rótum. 

Afþreyingarbókmenntir þóttu þá forheimskandi, að minnsta kosti meðal menntamanna, 

og við tóku nýir tímar.  Hópur róttækra kvenna sem kölluðu sig Úur kannaði þá námsefni 

sem ætlað var grunnskólanemendum. Síðar beittu þær sér fyrir könnun á útgáfu bóka fyrir 

jólamarkað árið 1971. Í kjölfarið hófst ný útgáfa barnabókmennta, þar sem hin 

raunsæislega hvunndagshetja var í forgrunni, daglegt líf og áhyggjur borgarbarnsins. 

Skilnaður, sjúkdómar, alkohólismi foreldra, misnotkun og ofbeldi voru umfjöllunarefni 

þessara bóka. Reyndar hefur góður veruleiki aldrei þótt í frásögur færandi. „Hamingjusöm 

hjónabönd eiga sér enga sögu,“ sagði rússneski rithöfundurinn Leo Tolstoy  

Margir höfundar spreyttu sig á þessum nýja stíl. Meðal þeirra voru hjónin Hreiðar 

Stefánsson og Jenna Jensdóttir sem voru orðin þekkt fyrir barnabækur sem flokka mætti 

undir afþreyingarbókmenntir og ekki síst bókaflokkinn um Öddu sem var afar vinsæll. Þau 

gáfu út bækurnar Og blómin anga og Mamma mín er lögga sem eru tilraun í þessa átt. 

Hreiðar skrifaði hins vegar einn bókina Grösin í glugghúsinu sem talin er vera hans besta 

bók (Margrét Tryggvadóttir, 2006). Sagan er sögð í annarri persónu. Garðar er 10 ára 

gamall drengur sem er sendur í sveit vegna fátæktar. Hann býr þar við nokkurt harðræði 
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og finnur til viðbjóðs á mörgu. Í bókinni er lýst sóðaskap og lús og horfin er hin fallega 

sveitamynd sem áður hafði verið lýst. Sagan er þroskasaga Garðars og hann kveður 

bernskuna þetta sumar.  Efnistök bókarinnar þóttu nýstárleg og þó að minni sögunnar 

væri þekkt, fátækur strákur sendur í sveit, þá var nálgun höfundar einstök og frumleg 

(Margrét Tryggvadótti, 2006). Það er að mörgu leyti líkt Sölvasögu unglings sem tekur 

gamalt viðfangsefni, um vandræðastrákinn sem er sendur í sveit og færir það í frumlegan 

búning. 
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6 Hjalti kemur heim 

  

Sögurnar þrjár um Hjalta, Sagan hans Hjalta litla, Mamma skilur allt og Hjalti kemur heim, 

komu út 1948, 1950 og 1951. Höfundur þeirra var Stefán Jónsson barnakennari. 

Hjaltabækurnar fengu afbragðsviðtökur og þær hafa átt mestan þátt í að halda nafni 

Stefáns Jónssonar á lofti alla tíð síðan. Meginþemað í bókunum er samband sonar við 

móður og þroskasaga hans frá níu ára til þrettán ára aldurs. Sagan gerist í Borgarfirði á 

árunum 1914—1918. Kjör Hjalta eru sorgleg að því leyti að hann elst upp föðurlaus og 

móðir hans er ekki þess umkomin að annast hann fyrstu árin. Hann elst upp sem 

vinnukonusonur og rótleysi, öryggisleysi og depurð barna sem alast þannig upp, er rauður 

þráður í gegnum bækurnar. Í þeirri bók sem hér er til umfjöllunar er Hjalti sameinaður 

móður sinni, sem er gift nýjum manni, Elíasi. Þeim semur ekki vel til að byrja með, þar 

sem Hjalti er ekki sáttur við að deila mömmu sinni með öðrum. Í gegnum þrengingar á 

borð við búskaparbasl, veikindi móðurinnar og baráttu við ofríki á næsta bæ nálgast þeir 

þó hvor annan og Hjalta fer að þykja vænt um Elías. 

Í þessari bók er Hjalti þrettán ára. Hjalti er afbrýðisamur út í Elías og finnst hann 

vera að taka mömmu sína frá sér. Hann finnur honum allt til foráttu, samskipti þeirra eru 

stirð framan af og sýður einstöku sinnum upp úr. Elías sem er skapmikill maður, reynir 

samt greinilega að halda aftur af sér og ná til stjúpsonar síns. Þau flytja snemma í sögunni 

að Svartagili, bæ sem staðið hefur í eyði í ár. Þar þurfa þeir Elías og Hjalti að vinna mikið 

saman við bústörfin og smám saman sér Hjalti hann í öðru og betra ljósi. Á einum stað í 

bókinni eru þeir að slá, Elías og Hjalti, og þar sér lesandinn hvernig drengurinn er farinn að 

vilja vinna sig í álit hjá stjúpföðurnum. Elías býður honum að hætta að áliðnum degi við 

sláttinn, en Hjalti vill halda áfram, helst jafn lengi og Elías. Honum finnst samt á hverjum 

degi að óratími líði uns Elías býðst til að hætta. „Hann segir þetta mjög vingjarnlega. Hann 

er alltaf vingjarnlegur við mig. Og hugsi ég mig vel um, finnst mér að kannski hafi hann 

alltaf viljað vera það. ......... ég held að mér gæti líkað ágætlega við hann, ef hann slægi 

ekki svona lengi á kvöldin. Þegar hann slær svona í þaula, brýnir og heldur áfram að slá, 

fer hann að verða svo mjór og langur.“  (Stefán Jónsson, 1974). Þarna sjást merki þess að 
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Hjalti sé að þroskast, ef til vill er þetta sá staður í sögunni þar sem hann er orðinn 

unglingur. 

Það kemur í ljós í sögunni að bóndi getur þurft að kyngja stolti sínu ef hey er 

uppurið. Næsti bær við Svartagil er Öxl, þar býr Brynjólfur bóndi sem telur sig eiga rétt á 

að heyja á jörðinni sem Elías hefur á leigu. Skaphiti Elíasar sýnir sig þegar hann deilir við 

Brynjólf um þetta og bíður ósigur. Brynjólfur hefur sannanlegan rétt á heyinu. Móðir 

Hjalta ráðleggur Elíasi að fara samningsleiðina en Hjalti er sammála Elíasi. Það er viss 

vendipunktur í sögunni að Hjalti er á bandi Elíasar en ekki mömmu sinnar. Brynjólfur 

býður Elíasi að hirða það hey sem hann var búinn að slá á þeim túnbletti sem Brynjólfur á 

réttinn á en Elías er stoltur og hafnar boðinu. Hann uppsker virðingu Hjalta fyrir vikið. 

Sætin sjö, eða heyforðinn, stendur óhreyfður fram eftir vetri. En einn daginn smíðar Elías 

sleða og fær Hjalta með sér að sækja heyið. Hjalti bregst ókvæða við og hugsar ekki 

fallega til stjúpa síns. „ Í sporum Elíasar hefði ég aldrei hirt þetta hey. Heldur skyldi ég lóga 

öllum kindunum, slátra kúnum og reka hestana út á gaddinn.“ En Hjalti skilur seinna að 

ákvarðanir Elíasar byggja á skynsemi. „Ef til vill er Elías hetja á sinn hátt“ hugsar Hjalti þá 

með sér. Með tímanum skapast rými fyrir gagnkvæman skilning á milli stjúpfeðganna. Þeir 

verða nánari og Hjalti sættist við þennan ráðahag. Í lok bókarinnar skýrist titill hennar 

þegar Hjalti finnur að tilfinningalega er hann loks kominn heim. 

Sagan er öll sögð út frá sjónarhóli Hjalta. Fullorðinn sögumaður fær stundum að 

gægjast fram en yfirleitt ræður Hjalti ferðinni, lýsir líðan sinni og því hvernig hann sér 

atburði. Sjónarhornið er því bernskt og lesandinn verður að sætta sig við að vita ekki með 

vissu meira en Hjalti hverju sinni. Oft er þó um tvöfalt ávarp að ræða í þessum sögum og 

lesandinn getur séð og skilið mun meira en sagt er. Stefán Jónsson hefur sjálfur sagt að 

hann að hann styðjist við eigin æskuminningar þegar hann skrifar um þau mæðgin 

(Sigurborg Hilmarsdóttir, 2006) . Verk Stefáns nutu sérstöðu innan bókmennta fyrir börn 

og unglinga sökum þess hvernig hann talaði beint til lesenda sinna (Sigfús Daðason, 1966).  
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7 Stefán Jónsson 

 

Stefán Jónsson (f. 22. desember 1905 á Háafelli í Hvítársíðu, d. 12. maí 1966) var 

rithöfundur og kennari og er líklegast hvað þekktastur fyrir kvæði sín og sögur, ætluð 

börnum og unglingum, og má þar helst nefna Guttavísur og Hjaltabækurnar þrjár, Sagan 

hans Hjalta litla, Mamma skilur allt og Hjalti kemur heim. Sigfús Daðason rithöfundur 

skrifaði í minningargrein um Stefán:   

„Þótt hann hafi skrifað barna-og unglingasögur notaðist hann alltaf við eðlislægt raunsæi 

sitt. Á sínum tíma sætti Stefán þó nokkurri gagnrýni þar sem persónur hans þóttu ekki 

alltaf vera gott fordæmi eða hegða sér á hátt sem þótti til eftirbreytni og fyrirmyndar. 

Stefán náði hins vegar að snerta mannlegar hliðar lesenda sinna og hélt því ætíð fram og 

skrifaði ósjaldan í formála bóka sinna að honum þætti varasamt þegar barnasögur væru 

hreinn barnaskapur. Hann leitaðist við að segja börnum sögur sem gerðu þau að 

þenkjandi manneskjum og að sama skapi höfða til barnsins í þeim fullorðnu.“ 

Stefán Jónsson var barnakennari í Austurbæjarskólanum alla sína starfsævi. 
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8 Sölvasaga unglings 

Sölvasaga unglings eftir Arnar Má Arngrímsson hlaut verðlaun Norðurlandaráðs árið 2016. 

Sagan er staðsett í samtímanum. Sölvi er unglingsstrákur, kvíðinn, þunglyndur og ósáttur við 

foreldra sína. Finnst hann hvergi passa inn. Bílprófslaus bílstjóri í GTA og hreinn sveinn á 

kynlífsferðalagi um netið eins og hann orðar það kaldhæðnislega sjálfur (Arnar Már 

Arngrímsson, 2015). Hann er vinalaus og félagsfælinn. Þegar sagan hefst er hann á leið út úr 

heiminum að eigin mati. Vegna atviks sem hann lenti í og vegna heimilisaðstæðna hafa 

foreldrar hans ákveðið að senda hann í sveit til ömmu sinnar. Símalausan! Og það er 

símaleysið sem er helst að kvelja hann á leiðinni í sveitina. 

Áhyggjur af samskiptavandræðum foreldranna og upplausn heimilisins liggja undir 

niðri þó hann hleypi þeim ekki upp á yfirborðið. Hann er reiður og neikvæður út í lífið. 

Sölvasaga hefst á kunnuglegum nótum: sem sagt strákur í vandræðum er tekinn út úr 

aðstæðum sínum, sendur úr soranum í borginni í sveitasæluna  „þar sem góða fólkið hleypur 

um á sauðskinnsskóm og syngur hóhóhó, trallalala þegar það er ekki að lesa 

Íslendingasögurnar“ (Arnar Már Angrímsson, 2015). Þetta er kunnuglegt stef, þekkt í 

bókmenntum og meira að segja Sölvi þekkir það.  

Ég þekki plottið. Ég hef séð nógu margar myndir til að þekkja léleg plott. Dekraður strákur 

lendir í erfiðum kringumstæðum; fyrst er rosa erfitt en í lokin er hann orðinn þvílíkt flottur 

og hann mun meira að segja laga til í herberginu sínu án þess að vera beðinn um það og 

skammta sér passlegan tölvutíma og gerast sjálfboðaliði fyrir Rauða krossinn. 

En það sem er forvitnilegt í þessari sögu er einmitt að “plottið” eða sögufléttan er 

nýstárleg og frumleg. Sveitin er ekki gamla sæluríkið sem maður skyldi ætla, þar viðgengst 

drykkjuskapur,  niðurníðsla og hirðuleysi. Hæfileg virðing er borin fyrir lögum og reglu og 

þar eru vandamál til staðar alveg eins og í borginni. Amman á við drykkjuvanda að stríða 

og Tómas á næsta bæ, á dóttur sem er veik á geði.  Sölvi þarf að vinna og reyna á sig 

líkamlega í sveitinni. Moka út úr fjósi og taka til í skemmum. Amma líður ekki neina leti og 

hann er drifinn á fætur á morgnana og út að vinna. Fjárhundurinn Sólon er táknmynd 

dýranna í sveitinni, sagan af honum er falleg og sorgleg saga í senn. Hann flaðrar upp um 
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Sölva og Sölvi eignast í honum vin. Þeir fylgjast að og í gegnum hundinn kynnist Sölvi 

væntumþykju án skilyrða en einnig harmi. Sólon er orðinn gamall hundur og einn daginn 

aflífar amman hundinn án þess að aðvara Sölva.      

Sölvi er eins og áður sagði útilokaður frá öllu netsambandi í sveitinni. Síminn var 

tekinn af honum og amman hefur ekkert net. Reyndar fékk hún heimabíó í 

sjötugsafmælisgjöf. Þetta sambandsleysi við heiminn reynist Sölva nánast óbærilegt í 

byrjun. Öll þessi þögn sem hann á ekki að venjast. Samband Sölva við netheima hafði ekki 

verið hnökralaust, hann þeyttist þar um allt í leit að einhverju sem hann gat ekki 

skilgreint. Hann fann þar ýmislegt en ekki allt gagnlegt. Allar klámsíðurnar buðu upp á 

afbrigðilega kynhegðun að hans mati, hann langaði að sjá fólk kyssast og elskast á 

„eðlilegan” hátt. Þegar þessu netsambandi sleppir tekur við tóm í fyrstu. Sölvi reynir að 

fylla það með tónlist og bókum. Gömlum skítugum bókum sem honum býður við að 

snerta. Áferðin er honum framandi og hann grípur til þess að hafa gúmmíhanska á meðan 

hann les. En fyrr en varir nær Morgan Kane að heilla hann og áður en hann veit er hann 

búinn með hálfa bók. 

Annað sem hann uppgötvar er kynhvöt sem starfar án örvunar internetsins. Hann 

uppgötvar dýptina og dulúðina í mannlegum samskiptum. Það þarf ekki meira en að sjá 

bilið á milli buxnastrengs og bols á konu til að æra hann af æsingi. Hann lærir að konur eru 

ekki bara viðfang kynóra hans heldur verur af holdi og blóði. Hann færist fjær því að 

hlutgera þær og kynnist ástinni í fyrsta sinn í Arndísi. Arndís er barnabarn Tómasar, hún er 

afreksmanneskja í íþróttum, falleg og klár. Sölvi fellur kylliflatur fyrir henni, hún er fyrsta 

ástin í lífi hans. Vanþroski hans í mannlegum samskiptum verður til þess að því sambandi 

lýkur áður en það byrjar. Þversögnin sem fólgin er í aðstæðum unglingsins Sölva, er að ótti 

hans við mannleg samskipti þvingaði hann inn í netheima og út úr þeim aftur. Eftir að 10. 

bekk lauk hafði hann sig ekki í að hringja í fólk og fá vinnu og endaði það með því að 

foreldrar hans gáfust endanlega upp og sendu hann í sveitina. Óttinn við að tala í síma 

varð til þess að hann var sviptur símanum.  

Rapptextar, dægurlög og frumsamin ljóð Sölva gegna stóru hlutverki í bókinni. 

Sölvi fær útrás fyrir tilfinningar sínar í ljóðagerð eða rapptextagerð, hvoru nafni sem 
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maður vill gefa sköpun hans. Sölvi yrkir um einmanaleika sinn í skólaferðalagi sem gefur 

lesanda hugmynd um þær tilfinningar sem brjótast um í honum: 

Ég – vertu kyrr í hausnum á þér. 

Vertu kyrr í hausnum á þér 

Vertu kyrr í hausnum á þér. 

All work and no play makes Sölvi a dull boy. 

All play and no work makes Sölvi a dull boy. 

         (Arnar Már Arngrímsson,  2015) 

Sölvi tekur út mikinn þroska í sveitinni. Þrátt fyrir að aðstæður í lífinu séu áfram 

erfiðar, öðlast hann sálarró og frið í sambýli við ömmu sína og Tómas. Sá friður er ekki 

byggður á sveitasælunni heldur þeim áskorunum sem felast í líkamlegu erfiði og 

einföldum lífsstíl. Hann er sviptur öllum afþreyingarmöguleikum sem felast í snjalltækjum 

og þarf að horfast í augu við sjálfan sig. Við líkamleg átök og útiveru skerpist skynjun hans 

og sýn á tilveruna. 
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9 Dóra í Álfheimum 

 

Ragnheiður Jónsdóttir skrifaði bækurnar um Dóru á miðri 20. öldinni, á árunum 1945 til 

´56. Bækurnar nutu mikilla vinsælda meðal stúlkna en þær fjalla um unglingsstúlkuna 

Dóru sem er flest til lista lagt. Hún er falleg og góð í listdansi sem á hug hennar allan. En 

bækurnar fjalla ekki síður um vinkonu hennar Völu. Dóra og Vala eru andstæður að mörgu 

leyti. Dóra er blíð og nærgætin við allt og alla og sífellt að finna jákvæða fleti á öllum 

hlutum. Vala er fulltrúi kvenréttinda og mennta. Hún býr við mikla fátækt, foreldrar 

hennar eiga mikið af börnum og glíma við heilsubrest og atvinnuleysi. Sagan gerist á 

stríðsárunum en það verður reyndar lítið vart við það, nema að pabbi Dóru er greinilega 

stríðsgróðamaður eins og það var kallað, þ.e.a.s hefur hagnast á veru útlends hers hér á 

landi. Móðir hennar er ákaflega yfirborðskennd og hugsar helst um að kaupa falleg föt og 

koma vel fyrir. Hún vill halda fínni veislur en vinkonurnar og forðast hneyksli.  

Glöggt má sjá í bókunum að Dóra er ekki eftirlæti höfundarins. Ragnheiður beitti þvi 

snilldarbragði að nota Dóru sem aðalsögupersónu bókaflokknum en Vala er í raun málpípa 

hennar. Vala er stúlkan sem ætlar að verða „lærðari en nokkur karlmaður, svo það verði 

tekið mark á henni“ (Ragnheiður Jónsdóttir, 1980). Í Dóru bókunum eru foreldrar hennar 

heldur atkvæðalítil, í bókinni Dóra í Álfheimum eru þau erlendis og amman er 

forsjáraðilinn. Að sögn Silju Aðalsteinsdóttur í Íslenskum barnabókmenntum var það 

skoðun Ragnheiðar að hver einstaklingur, sem ekki leitaðist við að vera sjálfbjarga, heldur 

sygi alla næringu úr öðrum, yrði aldrei annað en sníkjudýr (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981). 

Amman er rödd mannúðar og kærleika í bókunum. Hún er hæglát en alltaf tilbúin með 

viskukorn þegar á þarf að halda. 
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10 Ragnheiður Jónsdóttir 

 

Ragnheiður Jónsdóttir fæddist á Stokkseyri 9. apríl 1895. Hún var barnakennari í 

Austurbæjarskóla eins og Stefán Jónsson. Stíll hennar er sagður hafa verið lágstemmdur 

og laus við skraut en undir niðri finnur lesandinn hyldýpi opnast ( Dagný Kristjánsdóttir, 

Lesbók Mbl, 2005). Ragnheiður mætti þöggun sem skrifandi kona og  var flokkuð sem 

kona frekar en rithöfundur. Að mati Silju Aðalsteinsdóttur var Ragnheiður Jónsdóttir afar 

sérstök. Hún var kennari sem byrjaði seint að skrifa, stíll hennar var lipur og blátt áfram. 

En það sem greindi hana frá öðrum konum þessa tíma var hvað hún var óhrædd við 

samfélagsgagnrýni og lýsti breidd og dýpt samfélagsins vel (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981).   
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11 Hafnfirðingabrandarinn 

 

Hafnfirðingabrandarinn eftir Bryndísi Björgvinsdóttur hlaut barnabókaverðlaun árið 2014. 

Í bókinni segir frá Klöru, fimmtán ára stelpu í Hafnarfirði árið 1999.  Við fylgjumst með 

Klöru í desembermánuði á meðan foreldrar hennar skreppa í sólarlandaferð og Klara 

dvelur hjá ömmu sinni á meðan.  Þetta er ekki langur tími en margt gerist samt í lífi 

hennar á þessu tímabili.  Klara er í fyrstu ósátt við þetta fyrirkomulag, finnst amman 

óspennandi sambýlingur. Það viðhorf snýst þó snarlega við og fyrr en varir eru þær 

komnar á kaf í að leysa gamlan fjölskylduleyndardóm um föðurbróðurinn Ingimar sem 

batt bagga sína ekki sömu hnútum og samtíminn. Þarna notar höfundur dæmi um 

breyttar aðstæður sem breyta viðhorfum, breyttar aðstæður kalla fram nýjan skilning á 

vanda unglingsins.  Í byrjun bókarinnar er hún kvíðin, neikvæð og leitar vinsælda hjá 

hinum (vinsælu ) krökkunum. Hún þráir viðurkenningu í skólanum og hjá vinsælu 

stelpunum og svo þráir hún Odd, sætasta strákinn í bekknum, í laumi. Klara er einnig í 

sárum eftir kærasta sem hætti með henni á ónærgætinn hátt. Þegar líður á söguna 

breytast viðhorf Klöru á ýmsa vegu. Skúli er strákur sem hún rekst oft á og verður 

fyrirferðarmeiri eftir því sem lengra er lesið. María er færeysk stelpa sem á erfitt 

uppdráttar félagslega í skólanum, en er hörð af sér og klár stelpa.  Í henni finnur Klara 

sanna vinkonu þegar hún þarf á að halda. 

Þroski Klöru felst í því að sættast við sjálfa sig, takast á við tilfinningar sínar bæði í 

ástamálum og félagslega. Hún gerir upp sambandið við fyrrverandi kærastann, kemst yfir 

yfirborðskennda hrifningu sína á Oddi og byrjar dýpra samband við Skúla. Samband sem 

er grundvallað á vinskap, virðingu og því hvað þau eiga sameiginlegt en ekki bara 

útlitsdýrkun. Hún endurskoðar líka vináttutengsl við vinkonur, það er ekki lengur 

eftirsóknarvert að vingast við vinsælu stelpurnar heldur sér hún raunverulega mannkosti í 

Maríu færeysku og kynnist Halldóru vinkonu sinni á nýjan hátt. Þeir sem eiga mestan þátt 

í þroska hennar eru Halldóra vinkona hennar, María Poulsen, Skúli og Ásgeir kennari. 

Halldóra og María opna henni nýja sýn á tilveruna, gildin sem skipta máli og nauðsyn þess 
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að vera trúr sjálfum sér. Ásgeir er mentor og félagi í „glæpum", röksemdir hans hjálpa 

Klöru í uppgjöri hennar vegna Grjóna og hann talar mál hins fullorðna, en er samt flottur 

handboltagaur líka sem spillir ekki fyrir.  
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12 Um bókmenntatexta 

 

Þýski bókmenntafræðingurinn Wolfang Iser segir að hægt sé að tala um tvenns konar 

nálgun að bókmenntatexta: listrænan og fagurfræðilegan (Iser,  2000). Skilningur 

lesandans á verkinu á alltaf drjúgan þátt í að skapa merkingu textans og útkoman er 

sýndarveruleiki, annað hvort vel eða illa heppnaður segir Kristján Jóhann Jónsson í 

kennsluleiðbeiningum sem hann gerði um bókina Draugaslóð eftir Kristínu Helgu 

Gunnarsdóttur (Kristján Jóhann Jónsson, e.d). Þessi samleikur höfundar og lesanda er 

gjörningur og útkoman verður aldrei eins. Túlkun lesandans á textanum er bundin 

persónulegri reynslu. Sú reynsla getur breytt skoðunum lesandans, dýpkað skilning hans á 

aðstæðum eða aukið samkennd. Breytt viðhorfum og víkkað sjóndeildarhring.   

Samkennd er ef til vill sú reynsla sem lesandi græðir mest á við lestur bókmennta. 

Að finna sig deila með öðrum reynslu og tilfinningum sem ollu áhyggjum og óróleika og að 

sjá lausnir og von. Á hinn bóginn getur lestur um illmenni og vondar sögupersónur verið 

allt eins gagnlegur og lærdómsríkur. Að lesa um seinheppnar eða misvitrar persónur getur 

líka kennt okkur margt. Hvað með Bjart í Sumarhúsum eða Gróu á Leiti? Þau voru 

sannarlega engir dýrlingar en ógleymanlegar söguperónur. Eins og Wolfang Iser segir 

einnig er reynsluheimurinn sem bókmenntatexti býður upp á, oft ekki sannur í raun.  En 

táknmál bókmenntanna lýtur þó ákveðnum lögmálum og hermir þannig eftir raunheimum 

(Iser, 2000). Það skapar þann sýndarveruleika sem Kristján Jóhann talar um.   

Hugmyndir Piagets um siðferðisþroska eru löngu þekktar og viðurkenndar. Piaget 

skipti siðferðisþroskaskeiðum barna og unglinga niður í þrjú stig í bók sinni The Moral 

Judgement of the Child. Hann kallar fyrsta stigið framandræði, barninu þykir þá sjálfsagt 

að hinn fullorðni, forsjáraðilinn, ráði ferðinni og hugsar ekki út í hvort því sé mismunað 

með því.  Bækur sem skrifaðar eru fyrir börn á þessu stigi eru bækur fyrir minnstu börnin, 

en einnig stundum unglingabækur sem halda krökkum á lágu siðferðisstigi (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1999). Annað stigið nefnist samvinnu– og jafnaðarstig og þar eru börn 

orðin meðvituð um jafnræðisreglu og gildi þess að deila með öðrum. Margir höfundar 
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skrifa barna– og unglingabækur í því augnamiði að koma börnum á þetta stig eða halda 

þeim á þessu stigi. Þegar börn komast upp á þriðja stig siðferðisþroskans fara þau að 

hugsa um afstæðan rétt, í stað þess að hugsa eingöngu út frá sjálfvirku jafnræði. Þau 

ígrunda nú hvert einstakt atvik og álykta út frá því. Fella sína eigin dóma um rétt og rangt.   

Samkvæmt fullyrðingu í Raddir Barnabókanna var Stefán Jónsson maður Piagets. 

Allar sögupersónur hans eru á þessu þriðja stigi eða á leið þangað (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1981). Að minnsta kosti er gagnlegt að hafa Piaget í huga þegar bækur Stefáns eru lesnar 

og túlkaðar. Hjalti glímir við tilfinningar sínar í garð Elíasar, hann berst gegn því að fyrirlíta 

þennan mann sem er að taka mömmu hans frá honum. Á bls. 47 í Hjalti kemur heim er 

lýsing á atviki, þegar Elías gefur honum grænt púlt sem hann hefur smíðað, í afmælisgjöf. 

Hjalti dáist að gripnum en fyllist síðan viðbjóði þegar Elías kyssir hann í þakkarlaun. Í Hjalta 

togast á löngun í púltið og blygðun yfir að halda einhverju sem Elías hefur gert og gefið 

honum. Hann heyr innri baráttu og ákveður síðan með sjálfum sér að skynsamlegra sé að 

bíða aðeins með að henda púltinu þar sem hann sé i sárri þörf fyrir hirslu. Hann geti alltaf 

hent því seinna. Mörg dæmi eru í bókinni um hvernig Hjalti vegur og metur út stöðu sína 

gagnvart Elíasi út frá eigin tilfinningum en ekki vegna tilsagnar móður sinnar. Hann og 

Sölvi eiga það sameiginlegt að reyna báðir að bera sig mannalega í erfiðum aðstæðum, 

glotta kalt og setja upp brynju svo enginn sjái hvernig þeim líður. Í baráttunni við að verða 

sjálfstæð neytir ungt fólk ýmissa bragða en uppgötvar oft reynsluleysi sitt þegar í 

harðbakka slær. 

Það er haust þegar saga Hjalta hefst, rökkur og þögn, endurskin af horfnum degi. 

Kaldir litir í umhverfinu. Augu Elíasar eru grá og köld en mömmu augu dimmblá og djúp. 

Hjalti mistúlkar oft aðstæður og svipbrigði. Hans ungæðislega reynsla nær ekki að vinna úr 

merkingu augngota og líkamstjáningu hinna eldri. Hann þegir þvermóðskulega þegar hann 

á engin orð. Hann sér móður sína öðrum augum eins og gerist á unglingsárum, foreldrar fá 

nýja ásýnd og það vekur gjarnan óþolinmæði og skömm hjá unglingnum. Hann grunar 

ýmislegt um þau mömmu og Elías, grunur sem fæst staðfestur nokkrum mánuðum seinna, 

er litli bróðir fæðist. Hvernig getur hann brugðist við þessum nýju uppgötvunum? Að 

mamma hans hafi aðrar tilfinningar en móðurlegar og eigi líf sem hann skilur ekki. Hann 

bregst við með háði og brynjar sig. Glottir kaldranalega. Beitir þögn. Hjalta finnst fólkið í 

kringum hann sýna fals, og sjálfur bregst hann oft við með ósanngirni og ásökunum. Hann 
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veit ekki alltaf hvort þær eru réttar en fullorðna fólkið roðnar og verður vandræðalegt. Þá 

finnst Hjalta hann hafa sannað mál sitt.  

Mamma Hjalta talar um að manngildi skuli ekki metið eftir tilfinningum og hvernig 

sjálfstjórn sé ómetanleg og að sambúð manna sé oft erfið.  Hjalti veit að hún segir satt en 

honum finnst samt að allt sé breytt, bernskan er liðin. Þessi þroskaferill Hjalta heldur 

áfram í gegnum bókina, Hjalti sýnir af sér siðferðilegan tvískinnung. Hann er óöruggur, 

uppstökkur, hvatvís og einmana. Í heyskapnum með Elíasi neitar hann að hætta þegar 

Elíasi segir honum og þá má segja að hann sé formlega orðinn unglingur, sem berst fyrir 

sjálfstæði sínu. Elías færir honum svört toginleðurstígvél að gjöf sem eru táknræn fyrir 

þroskann sem Hjalti er að öðlast. Þeir stjúpfeðgar standa saman gegn óréttlætinu og vinna 

saman það sem gera þarf. Í lok bókarinnar er komið vor, kliður lækjarins og græn stráin 

eru komin í stað gráma haustsins í upphafi bókarinnar. 
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13 Breyttar aðstæður aðalpersóna 

 

Breyttar ytri aðstæður breyta viðhorfum hjá öllum aðalpersónum bókanna. Sölvi, Dóra og 

Klara dvelja öll til skamms tíma hjá ömmum sínum. Hjalti lendir einnig í breyttum 

aðstæðum með giftingu móður sinnar og flutningum í Svartagil. Þroski hans verður 

mestur þegar hann er einn með Elíasi þegar móðirin veikist og er flutt suður. Það eru ekki 

endilega nýjar aðstæður unglinganna sem eru betri, heldur atvik og aðrar persónur sem 

hjálpa þeim á þroskabrautinni. Þessi tilfærsla úr hversdagslífinu yfir í annað umhverfi 

skiptir sköpum fyrir þau og fær þau til að líta hlutina öðrum augum. Velta má fyrir sér 

hvort þroskinn hefði ekki átt sér stað hvort sem er, en um það er erfitt að segja. Kannski 

hefði hann verið seinni hjá þeim. Hins vegar má líka spyrja sig hvort menn geti nokkurn 

tímann fullorðnast á þess að aðstæður þeirra breytist? 

Hafnfirðingabrandarinn og Dóra í Álfheimum fjalla báðir um fimmtán ára 

unglingsstelpur. Höfundar þeirra beita báðar þeim stílbrögðum að láta aðalpersónur eiga 

samskipti við óvirka persónu utan sögusviðs í gegn um bréfaskipti, annars vegar sendibréf 

og hins vegar tölvupóst. Báðar dvelja til skamms tíma hjá ömmu sinni, meðan foreldrar 

þeirra eru í hressingardvöl erlendis. Báðar eiga þroskaða foreldra sem eru í öruggu 

hjónabandi. Báðar eru úrræðagóðar og óhræddar við að taka djarfar ákvarðanir þegar 

þeim þykir þurfa. En þar endar samlíkingin; Dóra er sjálftraustið uppmálað, falleg og 

hæfileikarík og veit vel af því. Klara er kvíðin, óörugg og neikvæð. Dóra er miðdepill í sínu 

félagslífi en Klara þráir athygli og vináttu vinsælu krakkanna. Hafnfirðingabrandarinn og 

Sölvasaga unglings deila einnig áherslum á tónlist og áhuga aðalpersóna á henni. Tónlistin 

hjálpar þeim oft í erfiðum aðstæðum og sköpunin brýtur múra.  

Eina sagan sem gerist algjörlega í samtímanum með allri snjalltækninni er 

Sölvasaga unglings. Sjónarsviðið er breytt að því leyti að sagan hverfist um netið og 

símann í byrjun. Það eru hlutir sem eru að sjálfsögðu óhugsandi í fyrri bókunum. Þar er 

einnig tekið á vanda sem fylgir notkun þessara tækja. Stór hluti bókarinnar fjallar um 

vanlíðan Sölva þegar hann er sviptur nútímatækni á borð við símann og netið. Þessi 
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umfjöllunarefni voru að sjálfsögðu óhugsandi í elstu tveimur bókunum og í 

Hafnirðingabrandaranum fer höfundur þá leið að láta söguna gerast rétt fyrir snjalltækja- 

og upplýsingabyltinguna. Í þeirri bók sem gerist 1999 eru aðeins nokkrir unglingar sem 

eiga farsíma. 

Unglingabækur fjalla oft um svipað efni; unglinga í tilvistarkrísu eða 

tilfinningarússíbana og leiðir þeirra út úr því. Um hópþrýsting og vinsældakapphlaup, 

þörfina fyrir að tilheyra hópi og falla inn í einhvers staðar. Þessar bækur fjalla allar á 

einhvern hátt um þetta en það er sérstakt að í þeim eru farnar frumlegar leiðir sem 

heppnast vel. Höfundarnir hér nota öll nýjar og ferskar útfærslur. Eldri höfundarnir nota 

nýstárleg stílbrögð, tala ekki niður til unglinganna í predikunartón, heldur standa með 

þeim. Yngri höfundarnir, Bryndís og Arnar Már, nýta gömul minni úr unglingabókum og 

gera úr þeim eitthvað alveg nýtt og ferskt. Sögusviðið í Hafnfirðingabrandaranum er fært 

aftur um nokkur ár, látið vera í lok 20.aldar og það breytir heilmiklu. Hægt er að sneiða hjá 

öllum snjalltækjum og gera raunverulegum samtölum og augngotum á milli manna, góð 

skil. Í Sölvasögu unglings er gömul söguflétta færð í nýjan búning.  

Það sem greinir Sölvasögu unglings frá hinum bókunum, er helst bersöglin 

varðandi kynferðismál. Klara minnist ekkert á kynlíf eða langanir því tengdar. Sölvi hugsar 

um kynlíf og klám öllum stundum og hittir varla konu sem hann íhugar ekki hvernig sé að 

sofa hjá. En það sem er niðurstaðan eftir skoðun þessara fjögurra bóka er að í nýrri 

bókunum ber meira á opinskárri umræðu um tilfinningaþroska unglinga. Andlegri líðan er 

gefinn gaumur og hlutir eins og kvíði, þunglyndi og einsemd eru umfjöllunarefni. Einnig er 

mikið fjallað um félagslega einangrun og áskoranir sem unglingar nútímans standa frammi 

fyrir í formi eineltis og hópþrýstings. Í eldri bókunum eru líðan og samkiptum unglinganna 

gerð einfaldari skil. Tilfinningar eins og einmanaleiki og afbrýðisemi koma fyrir en hugtök 

eins og einelti og hópþrýstingur eða tilfinningar á borð við þunglyndi og kvíða sjást aldrei. 

Þó að unglingar þessa tíma hafi eflaust fundið fyrir slíkum tilfinningum voru þær ekki 

nefndar. 

 Ef horft er yfir þróun þessara unglinga í bókunum sem eru til skoðunar má sjá 

ákveðið mynstur varðandi persónusköpun. Viðfangsefni Hjalta eru jarðbundin og skýr, þau 

felast í að hjálpa til við búskapinn og sætta sig við hjónaband móður sinnar. Dóra er 
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niðursokkin í samfélagslega aðstoð, hún hjálpar fátækum vinum sínum, Völu og Kára og 

foreldrum þeirra. Hún nær að kveikja lífsvilja hjá Skúla sem er bundinn hjólastól eftir 

lömunarveiki. Hún hjálpar drukknum ógæfumanni um húsaskjól og svona mætti áfram 

telja. Klara er sjálfhverfari, óöruggari með sig og með skerta félagsfærni. Sölvi er illa 

staddur félags- og námslega, og hann er oftast nær einnig óöruggur og niðurdreginn. 

Höfundar virðast beina sjónum æ meira að andlegri líðan unglinga. 
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14 Úr sveit í borg 

 

Bændastéttin sem hafði verið framvarðasveit landsmanna í baráttu fyrir framförum varð 

að hopa við þjóðfélagsbreytingar snemma á 20. öldinni (Silja Aðalsteinsdóttir,1981). 

Sjávarútvegur tók við sem aðalatvinnugrein þjóðarinnar og vinnuafl streymdi úr sveitinni í 

sjávarþorpin (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981). Við stríðslok seinni heimstyrjaldar ríkti mikil 

óvissa um framtíð bókarinnar hér á landi. Silja Aðalsteinsdóttir segir að svarið við lygum 

kaldastríðsáranna hafi komið frá mönnum sem ólust upp við ungmennafélagsandann. Að 

þeir hafi hafist handa við að innræta börnum gömul og góð gildi í gegnum barnabækur. 

Þar var sögusviðið oftar en ekki sveitin og einfalt lífið þar.  

Það má vel vera rétt, á tímum óvissu sló ef til vill hjarta landans enn í sveitinni. 

Margir höfundar reyndu sig við þetta verkefni og nokkrir gerðu vel en stór hluti þessara 

bóka gaf ekki raunsanna mynd af sveitalífinu að öllu leyti. Silja Aðalsteinsdóttir segir að 

eitt helsta einkenni afþreyingabókmennta um sveitalíf hafi verið að þær gerðust í óvissri 

fortíð, þar var engan flótta úr sveitum að finna. Þetta hafi verið flótti frá samtímanum sem 

hafði aðra sögu að geyma (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981). Þó voru höfundar eins og Stefán 

og Ragnheiður sem gerðu þessu tímabili í sögu landsins heiðarleg og djörf skil. Í sögum 

Stefáns má fá afar góða sýn yfir þjóðfélagsbreytingar á fyrri helmingi 20. aldar (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1981).  

Margar bækur Stefáns sýna skarpar andstæður á milli lífsins í sveit annars vegar og 

borginni hins vegar, í bók hans Skóladagar (Stefán Jónsson, 1941) kemur fram að 

söguhetjan, Skúli, er glaðari í sveitinni en í Reykjavík. Hjaltabækur hans gerast fyrir fyrri 

heimsstyrjöld og sýna vel sveitalífið fyrir vélvæðingu. Þess má geta þess að eftir að 

Hjaltabókunum lauk fer að koma meiri vídd í afstöðu hans. Silja segir í bók sinni Íslenskar 

barnabækur að það sé eins og Stefán sjái með tímanum að raunverulegar andstæður 

samfélagsins sé ekki að finna í uppstillingu sveitar gegn borginni, heldur á milli ríkra og 

fátækra (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981). Í Hjalti kemur heim, eru andstæður miklar á milli 

þeirra sem eiga land og þeirra sem eiga ekki. Í bókunum um Dóru hefur sviðið færst inn í 
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borgina en enn eru andstæður skýrar,á milli þeirra sem eiga fyrirtæki og hafa 

mannaforráð og hinna sem eiga ekkert nema eigið afl. Samúð Ragnheiðar og Stefáns, og 

samstaða er með lágstéttinni, fátæktin er aldrei viðurkennd, aldrei fegruð.  

Bæði Ragnheiður og Stefán gera tilraun til að greina samfélag sitt.  Þau vilja fræða 

lesendur um samfélagið sem þeir byggja en einnig samfélagið sem byggði það. Þau 

gagnrýna hiklaust meðferð gamla bændasamfélagsins á börnum og gefa börnunum rödd, 

sem er langt í frá að vera orðræða „hins kúgaða“ (Dagný Kristjánsdóttir, 2015). En slík 

orðræða hafði viðgengist t.d í Oliver Twist þar sem barnið, hinn kúgaði, á allt sitt undir 

velgjörðamanni, að öðrum kosti verður hann grimmum örlögum að bráð. Í meðförum 

Ragnheiðar og Stefáns verður barnið ofan á í viðureigninni. 

Stefán Jónsson og Ragnheiður Jónsdóttir unnu bæði stórvirki við að þróa 

barnabókina áfram úr sveitinni í borgarsamfélagið. Þau töluðu sérstaklega til unglinga og 

má segja að þau hafi verið á undan sinni samtíð með því. Þegar þau skrifðuðu barnabækur 

beittu þau oft svokölluðu tvíþættu ávarpi, en þá dyljast oft skilaboð til eldri innbyggðs 

lesanda (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999). Bækur þeirra Stefáns og Ragnheiðar höfða þar af 

leiðandi bæði til barna og fullorðinna en þessir tveir lesendahópar fylla í listrænar eyður á 

mismunandi hátt eftir aldri og reynslu (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999). 
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15 Breytt kynjahlutverk 

 

Ragnheiður Jónsdóttir vann mikið frumkvöðlastarf með skrifum sínum og ruddi brautina 

fyrir kynsystur sínar. Vala og Dóra voru ekki hefðbundar sögupersónur síns tíma. 

Ragnheiður vissi að hún var að hræra upp í samfélaginu með skrifum sínum. Í bókinni um 

Völu verður systir hennar til dæmis þunguð af völdum hermanns. Það var mjög eldfimt 

umræðuefni á þeim tíma. Kannski þess vegna þurfti hún að þola mikla þöggun, verk 

hennar voru ekki metin að verðleikum sennilega bæði vegna þess að hún var kona og hún 

sagði hitt og þetta sem samfélagið vildi ekki heyra. Vala var sennilega meira eftirlæti 

Ragnheiðar heldur en Dóra. Vala fæðist ekki með silfurskeið í munninum líkt og Dóra 

heldur býr við fátækt og vosbúð. Hún hefur háleita drauma á þessa tíma mælikvarða: Hún 

ætlar að verða jafn menntuð og karlmaður en gleymir því að hún býr í karlaveröld. 

Kvennabaráttan hefur síðan endurmótað stöðu kvenna og breytt hlutskipti bæði 

karla og kvenna. Í flestum barnabókum fyrir þann tíma var sjaldan tæpt á málefnum eins 

og kynþáttafordómum, jafnréttismálum, stéttaskiptingu og þess háttar. Stefán og 

Ragnheiður skáru sig úr og fjölluðu um raunveruleikann eins og hann birtist þeim. 

Móðurhlutverkið var skilgreint sem köllun konunnar og Ragnheiður hæðist, að mínu mati, 

að þeim skilningi þegar Kári segir við Völu að þó hún hafi stórar hugmyndir um menntun, 

þá muni hún giftast og enda sem húsmóðir eins og aðrar konur.  

Það getur verið erfitt fyrir nútímafólk að skilja hversu lítið álit karlar höfðu á 

konum á þessum árum. Þeir sem mest lofuðu gamla tímann og sveitina höfðu yfirleitt 

mestar áhyggjur af því að konur yrðu of aðsópsmiklar. Jóhannes Friðlaugsson, höfundur 

sem gerði óspart út á gyllingu sveitasælunnar á eftirstríðsárum, lét í einni sögu sinni 

togara stranda undan landi. Bóndi var sjúkur og komst ekki en kona hans vildi fara með 

sonum í björgunarleiðangur. Þá segir bóndi: 

Það banna ég algerlega. Eg treysti drengjunum betur einum. Þeir eru hugrakkir og 

hraustir, en þú mundir kannski missa kjarkinn þegar mest á riði (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1981). 



35 

Fram kemur í bókinni að drengirnir voru 10 og 12 ára. 

Konur og stelpur í dag líta ekki á stöðu sína sem sjálfgefna út frá gömlum hugmyndum 

feðraveldisins, en hvað með stráka? Eru þeir vissir um sína stöðu? Sölvi og Hjalti fara ekki 

vel út úr samskiptum sínum við hitt kynið. Sölvi spyr Arndísi hinnar beinskeyttu 

spurningar: „Má ég fara upp á þig?“ sem bindur enda á samband þeirra. Hjalti er teymdur 

á asnaeyrum af Rósu Björgu sem gefur honum þjófstolinn pening. Stelpurnar Dóra og 

Klara eru báðar hrifnar af strákum. Dóra og Kári ná tiltölulega fljótt og vel saman. Klara 

þarf að læra að útlitið er ekki allt. Hún er í byrjun hrifin af strák sem er yfirborðslegur en 

sér þegar á líður kosti Skúla. Hann er fyndinn, næmur og skilningsríkur strákur og 

samband þeirra byggir á vináttu og trausti.  

Í þessum bókum gefast mörg færi á að ræða um samskipti kynjanna, umræðuefni 

sem er enn mjög þarft á unglingsárunum. Strákar í dag bregða oft fyrir sig misheppnuðum 

frösum, svipað og Sölvi með spurninguna til Arndísar. Þeir meina ekkert svo illt en kunna 

oft ekki betur. Silja Aðalsteinsdóttir hefur bent á að stelpur og stráka dreymi ólíka 

dagdrauma en bæði dreymi þau um stráka: stelpur vilja vinna ástir þeirra en strákar vilja 

sigra þá í keppni eða leik (Margrét Tryggvadóttir, 2006). Strákar eiga í tilvistarkreppu á 

unglingsárum en stelpur ekkert síður. Þær sýna það öðruvísi. Mikil notkun samskiptamiðla 

er farin að hafa áhrif á stúlkur, þar eru samskiptamiðlar eins og Facebook og Snapchat 

áhrifamestir.  Ótti við samanburð virðist ráða mestu um kvíða og þunglyndi þeirra sem er 

að aukast mælanlega. Einnig eru uppi vísbendingar um að svefn þeirra sé styttri en áður. 

Líkamsímynd stúlkna tengist mjög útlitsdýrkun og fyrirmyndum í fjölmiðlum (Benedikt 

Bóas Hinriksson, 2016). 
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16 Viðhorf til skólans 

 

Breytt viðhorf til menntakerfisins hafa gjörbreytt aðalpersónum barna- og 

unglingabókmennta. Klara og Sölvi eru bæði á opinskáan hátt neikvæð út í skólann. Í eldri 

bókunum er gagnrýnin mun mildari en hún er til staðar. Sölvasaga unglings leggur erfiðar 

spurningar fyrir samfélag og skóla. Höfum við gætt barna okkar? Höfum við búið 

unglingana undir lífið? Eru væntingar þeirra raunhæfar? Höfum við misst þau inn í 

netheima. Er munur þar á stelpum og strákum?  

Nám og skóli er yfirleitt stór hluti af lífi unglinga. Námsárangur getur haft mikil 

áhrif á sjálfsmynd þeirra. Þeim sem gengur vel í námi hafa oft jákvæða sjálfsmynd og hafa 

trú á eigin getu. Þeim sem gengur verr hafa minni trú á sér og neikvæðari sjálfsmynd. Sölvi 

og Klara líta skólakerfið fremur neikvæðum augum. Þau finna ekki tilgang og líður ekki vel 

í skólanum. Þau hafa bæði frekar neikvæða sjálfsmynd og litla trú á eigin getu. Þó 

félagslegum orsökum sé fyrst og fremst um að kenna, er þó í báðum bókunum að finna 

ádeilu á kennara og kennsluaðferðir.   

Svona, nákvæmlega svona er skólinn. Endalaus misskilningur. Maður reynir að slá á létta 

strengi en kennararnir eru allir eins og rass í framan, allir (Arnar Már Arngrímsson, 2015). 

Sölvi lætur í það skína að skólinn gæti virkað ef hann mætti skilningi þar. Hann nefnir líka 

að hugsanlega vanti karlkyns kennara og þar hefur hann rétt fyrir sér. Kennarastarfið í 

grunnskólum er að mestu leyti orðið kvennastarf og það hlýtur að koma niður á strákum 

að hafa aldrei karlkyns kennarara.  

Ragnheiður gagnrýnir einnig skólakerfið sem mismunar kynjum og veitir stelpum fá 

tækifæri. Í dag hefur dæmið snúist við að mörgu leyti. Strákum gengur á heildina litið verr 

í skóla en stelpum. Samkvæmt PISA könnunum hafa sumir ekki lært að lesa sér til gagns 

þegar þeir ljúka grunnskóla. Mynd Stefáns af skólanum er sömuleiðis óvenju gagnrýninn á 

hans tíma mælikvarða. Kennarar í sögum hans eru oft mjög litríkar persónur. Þessi mikla 

gagnrýni höfunda er áhugaverð í ljósi þess að öll nema Bryndís voru þau kennarar. 
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17 Sjálfsmynd(ir) unglingsins  

 

Sjálfsmynd vísar til þess hvernig við þekkjum okkur sjálf. Hver er ég?  Svarið við þessari 

spurningu gefur okkur hugmynd um hver sjálfsmynd okkar er og ræðst að meira og minna 

leyti af aðstæðum.  

Unglingar glíma við margt þau ár sem skilgreind eru sem unglingsár. Það tímabil 

hefst um þrettán ára aldur og lýkur rétt um tvítugt og hjá sumum hefst mikil 

sjálfstæðisbarátta. Unglingi getur fundist hann lifa í tómarúmi, að hann sé hættur að vera 

barn en þó ekki orðinn fullorðinn. Stundum eiga unglingar að haga sér eins og fullorðið 

fólk en stundum eru þeir meðhöndlaðir sem börn. Í unglingabókunum sem hér eru 

skoðaðar eru þessar áskoranir til umfjöllunar, en á mismunandi tímum. Er Hjalti að verða 

fullorðinn þegar hann neitar að hætta að slá? Fær Sölvi loks að verða fullorðinn í 

sveitinni? Er það kannski málið með sveitina – í stað þess að hún sé eitthvert sæluríki?  

Unglingurinn var fyrr á árum í raun aðeins lítill fullorðinn einstaklingur, sem hafði 

ekki sömu réttindi en svipaðar skyldur til vinnu, að minnsta kosti í sveitum. Yfir bókum 

þessa tímabils ríkti sjónarhorn fullorðinna og þær endurspegluðu lausnir og svör 

fullorðinna við spurningum og vandamálum unglingsins. 

Í Bókabörnum talar Dagný Kristjánsdóttir um „einmanaleika allra barna“. Hún vísar 

þar til Harold Bloom, sem skrifaði um bókina Robinson Crusoe eftir Daniel Defoe. En hann 

segir að kannski sé hinn ótrúlegi styrkur sem Cruseo sýnir í því að halda út nærri 

aldarfjórðungs einsemd, svar við einmanaleika allra barna (Dagný Kristjánsdóttir, 2015). 

Þessi einmanaleiki birtist í þeim bókum sem hér eru til umfjöllunar. Sárastur og 

auðsjáanlegastur kannski í sögunni um Hjalta. Þar er einmanaleikinn á köflum nístandi. 

Hjalti hefur engan til að tala við og einsemd hans er algjör. En Sölvi er líka afar einmana, 

honum finnst hann hvergi passa inn í og gengur illa að fóta sig í tilverunni. Þessi 

einmanaleiki sækir á hann til dæmis í minningu um skólaferðalag þar sem hann fer einn 

inn í rútu eftir höfnun félaganna. Þar leggst hann aftast og „það er ekkert að honum nema 

einsemd“.  
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Þegar persónurnar eru bornar saman sjáum við bæði andstæður og sameiginlega 

þætti. Hjalti og Dóra eru miklar andstæður. Réttara væri að bera Hjalta og Völu saman, 

þau tilheyra bæði lágstéttinni og þurfa að glíma við erfiðar ytri aðstæður strax í æsku og 

þau sýna bæði að þau hafa kjark og þor til að takast á við vandamálin. Klara og Sölvi eru 

bæði með kvíðaraskanir. Klara er heldur neikvæð en fyndin og fróðleiksfús, hefur mikið 

dálæti á tónlist og mun líklegast, þegar aldurinn færist yfir, greinast með annaðhvort 

þunglyndi eða kvíðaröskun – en einkenni  þessara sjúkdóma má lesa milli línanna í 

persónulýsingu Klöru, þó aldrei sé minnst á þá berum orðum (Bryndís Björgvinsdóttir, 

2014). Sölvi er um margt hliðstæð persóna, þó heldur dekkri persónuleiki. Hann er einnig 

kvíðinn og er að þróa með sér þunglyndi ef ekkert verður að gert. Tónlistin er á einhvern 

hátt kjölfestan hans, hann hlustar mikið á tónlist og uppgötvar meðal annars tónlist frá 9. 

áratugnum í sveitinni. Reiðir rapptextar höfða mest til hans í byrjun en melódíur 9. 

áratugarins fara að ná til hans þegar á líður.  Sölva er mikil fróun í að yrkja ljóð og skrifa 

hugrenningar sínar niður. Hægt er að sjá vissa samlíkingu í skrifum Dóru og Klöru, sem 

báðar skrifast á við einhvern sem er ekki virk persóna í bókunum. En þær gera báðar 

tilraun til að skilja hugsanir sínar og tilfinningar í gegn um skrifin. 

Sölvi er góður strákur inni við beinið en óskaplega ráðvilltur. Hann elst upp í 

aðdraganda hrunsins árið 2007 og fjölskyldan er að glíma við afleiðingar þess í bókinni. 

Húsið er undir hamrinum, mamman farin að vinna í Noregi og pabbinn á sjó. Sölvi er 

sendur í sveitina til ömmu sinnar. Þetta er örugglega svipað aðstæðum margra annarra á 

þessum tíma. Margir þurftu að endurskilgreina lífsgæðin og taka til í garðinum hjá sér. Í 

grein í Fréttatímanum í janúar 2017 kemur fram að íslenskum ungmennum líður enn illa 

samkvæmt skýrslu Norrænu heilbrigðistölfræðinefndarinnar. Þar er dregin upp dökk 

mynd af líðan íslenskra unglinga: stúlkur frá 15 ára aldri taka meira af kvíða—og 

þunglyndislyfjum en jafnöldrur þeirra á Norðurlöndum og sjálfsmorðstíðni er hærri meðal 

íslenskra stráka (Hjálmar Friðriksson, 2017).  
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18 Bókmenntakennsla á unglingastigi  

 

Hlutverk bókmennta er alltaf að sýna mynd af veruleikanum, hvort sem það er í 

raunsæisbókmenntum eða fantasíum. En það getur reynst erfitt að gefa raunsanna mynd í 

nútímasamfélagi, skrifar Silja Aðalsteinsdóttir í bók sinni Íslenskar Barnabækur árið 1981. 

Við getum gefið okkur að þau orð séu enn sannari í dag. Einnig getur verið afar erfitt að 

vita hvaða mynd er „raunsönn“ og hver ekki. Þau hlutverk sem maðurinn þarf að takast á 

við á lífsleiðinni, þegar hann leitast við að skapa eigin sögu, eru á einhvern hátt 

umfjöllunarefni flestra bókmenntaverka, segir Bryndís Björgvinsdóttir í grein sinni Allar 

góðar bækur fjalla um það hvílíkur bömmer það er að vera manneskja ( Bryndís 

Björgvinsdóttir, 2014). Það er sannleikur í þeirri fyrirsögn. Allar góðar bækur hafa sögu að 

segja okkur, nýja  innsýn í mannlega vídd eða einhverja samlíðan eða reynslu að bjóða 

okkur.  

Stefán Jónsson segir í grein í tímaritinu Melkorku árið 1957 að fólk verði að sjá og 

skilja hvílikt siðleysi það er að ætla börnum ekki annað til skemmtilesturs en yfirspennt 

atburðaþvaður og æsikjaftæði (Dagný Kristjánsdóttir, 2011). Hér ræðst hann gegn 

fjöldaframleiddum, illa þýddum reyfurum sem nýríkir og menningarsnauðir Íslendingar 

fóðra börnin sín á (Dagný Kristjánsdóttir, 2011). Hann segir einnig að höfundar verði að 

gæta þess að sýna börnum ekki þá vanvirðingu að tala niður til þeirra. 

Stefán var ekki einn um þessa skoðun. Á hernámsárunum deildu flestir skólamenn 

þessum áhyggjum hans. Í Evrópu ólgaði andúð og mótspyrna gegn bandarískri menningu 

sem fylgdi hernum. Á meðan lönd Evrópu voru í rústum eftir seinni heimsstyrjöldina 

flæddi bandarísk afþreyingarmenning yfir þjóðina, kvikmyndir, tónlist og bókmenntir. 

Stefán skrifaði ekki afþreyingarefni fyrir börn, heldur vildi hann kynna þeim bókmenntir. 

Stefán sá fyrir þá deyfð og þann sljóleika sem afþreyingarbókum fylgdi. Hann hafði þetta 

að segja í greininni Fáein orð um barnabækur í Melkorku, 1957: 

En sá, sem vaninn er við lestur á Bennabókum, Siggubókum og hvað það heitir allt þetta 

siðlausa kjaftæði, hann á langa leið fyrir höndum til að komast þaðan burtu.  
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Í bókmenntum finna ungir lesendur fyrirmyndir og geta sett sig í spor persóna. Þannig 

getur bókmenntakennsla í skólum eflt sjálfsmynd og stuðlað að skilningi á aðstæðum 

annarra (Stefán Jónsson, 1957).  

Bókmenntir sem ætlaðar eru krökkum á unglingastigi þurfa að mæta þörfum og 

kröfum unglinganna. Andleg líðan þeirra er aldrei viðkvæmari. Spurningar eru krefjandi og 

stórar. Þar geta bókmenntir komið til sögunnar. Þar finna unglingar samhljóm, tengsl og 

innlifun sem þau finna sennilega ekki annarsstaðar. Það er ólík upplifun að horfa á 

kvikmynd eða spila tölvuleik, spegla sig á samfélagsmiðlum eða annars staðar. Þessa 

reynslu ber að nýta í kennslu. Lestur samtímabókmennta um unglinga er liður í því. 

Bókmenntir geta hjálpað með svo margt. Þær kenna okkur um samlíðan og 

samkennd og kannski er það eitt af því mikilvægasta sem við fáum út úr lestri. Í hugtakinu 

„samlíðan“ felst að við finnum til á sama hátt og það er hugmyndafræðileg undirstaða 

samneyslu og sömu drauma (Dagný Kristjánsdóttir, 2015). Það er líka mikilvægt að lesa 

um það sem okkur geðjast ekki að. Við þurfum að vita hverjum við erum hlynnt og hverju 

við erum andsnúin. Einungis þannig getum við svarað því hver við erum. Ef við getum til 

dæmis sagt: ég er andsnúin/n ofbeldi og félagslegu ranglæti en hlynnt/ur umhverfisvernd 

og menningu, - höfum við fengið öfluga hornsteina fyrir sjálfsmynd okkar. Sama gildir 

reyndar ef við snúum þessu við þó að sú sjálfsmynd sé ógeðfelldari. 

Í harðnandi samkeppni um athygli unglinga er enn mikilvægara en áður að vanda 

vel til lesefnis. Unglingar í dag hafa mörg önnur tækifæri til dægrastyttingar. Bókin verður 

að hafa eitthvað sem fangar athygli þeirra. Ævar Þór Benediktsson hefur farið frumlegar 

slóðir í barnabókum sem líkja eftir tölvuheimum þannig að lesandi hefur valmöguleika á 

því hvernig söguþræðinum vindur fram.  

Góðar unglingabókmenntir eru vannýttar við kennslu. Þær gefa unglingnum tækifæri 

til að víkka sjóndeildarhringinn og skapa skilning á framandi aðstæðum. Í þeim getur hann 

mátað sig við raunveruleikann og áttað sig á ýmiss konar samhengi. Byrjað að skilja að 

væntingar og vonbrigði eru hluti af lífinu. Að eftirsóknarverðir hlutir eru fyrirhafnar virði. 

Eins og til dæmis útivera í náttúrunni, samvera í góðra vina hópi eða sátt í eigin skinni. Allt 

eru þetta hlutir sem við lærum með tímanum en við þurfum að líta upp (af skjánum) og 

sjá það. Við sjáum dæmi um viðhorfsbreytingar hjá Sölva, hann tekst á við líkamlega 
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áreynslu, fjallgöngu og göngur að hausti og lýkur þessum verkefnum án þess að verða sér 

til skammar eins og hann óttaðist og  þó hann hafi aldrei á ævinni verið jafn þreyttur þá 

hafði hann heldur aldrei verið jafn ánægður. Hann uppgötvar gleðina yfir að sjá 

tignarlegan fugl í návígi, upplifun sem hann hafði ekki áður kynnst. Sölvi kynnist 

ánægjunni sem felst í því að glíma við líkamlegt erfiði og njóta hvíldar að göngu lokinni. 

Hjalti sest niður í lok bókar og nýtur þess að vera kominn heim. Hann ákveður með 

sjálfum sér að sætta sig við breytingar. Sölvi, hins vegar ákveður að gera breytingar á lífi 

sínu. Þessar bækur eru kjörnar til að fjalla um slíka fleti með unglingum. Í þeim eru mörg 

tækifæri til að íhuga einsemd, depurð, kvíða og fleiri tilfinningar sem fylgja þessu 

æviskeiði. En í þeim er líka fullt af fyndni og háði sem hitta í mark hjá lesendum. 
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19 Nokkur orð um þróun unglingabókmennta  

 

Á unglingsárum er vitund um eigin dauðleika yfirleitt fjarlæg. Í bókunum er vísað í 

fortíðina og fortíðin notuð til að dýpka skilning á samtímanum og vandamálum hans.  

Amma Sölva spyr hann hvort honum finnist 50 ár, sem er tíminn frá því að hún hóf búskap 

með afa Sölva, langur tími.  

             - Auðvitað, svarar Sölvi.   

- Nei, drengur minn, það var í gær. Í gær kom vinnuflokkur hér í kvöldkaffi eftir að hlaðan 

var risin. Í gær hljóp Kolur á eftir bílnum sem flutti pabba þinn suður í skólann. Í gær sast 

þú í drullupolli og fylltir gul stígvél af vatni.                                                              

(Arnar Már Arngrímsson, 2015) 

Í heimsstyrjöldinni fyrri komu brestir í bjartsýna framtíðartrú borgarastéttarinnar og þeir 

brestir dýpkuðu í síðari heimsstyrjöldinni (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981). Afleiðingin varð í 

stórum dráttum sú að lesefni fyrir börn og unglinga tók u–beygju til fortíðar, fortíðar sem 

var reyndar aldrei til. Sveitasælu sem var máluð rósrauðum litum í meðförum margra 

höfunda. Ekki allra, það hefur komið fram hér að Stefán og Ragnheiður stóðu sig vel. Síðan 

tóku við tímar þar sem félagslegt raunsæi varð vinsælt. Of „raunsætt“, segja sumir í dag 

og stynja við. Þar varð umfjöllunarefnið hversdagsleikinn og höfundar reyndu að fjalla eins 

„raunsætt“ um hann eins og hægt var. Allir hafa samt tilhneigingu til þess að kalla sína 

heimsmynd raunsæja.  

Í dag hefur unglingabókin öðlast sjálfstætt líf og er ekki lengur spyrt saman við 

barnabókina. Og annar flokkur er að ryðja sér til rúms: „Young adult fiction“, eða 

ungmennabækur eins og þær hafa verið kallaðar. Þeim er ætlað að höfða til breiðari hóps 

lesenda. Þær bækur sem hér eru til umfjöllunar leitast við að vera raunsæjar. Þær fjalla 

um unglinga í daglegu lífi, með sín daglegu vandamál og gleði. Slíkar bækur eru 

nauðsynlegar að mínu mati. Fantasíubókmenntir hafa verið að yfirtaka bókamarkaðinn 

undanfarin ár, en raunsæjar bækur verða líka að eiga sitt pláss. Saga unglingabókmennta 

er nátengd þróun samfélagsins. Þegar þróun samfélagsins hefur verið hæg, hafa 
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bókmenntir sýnt merki stöðnunar (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981). Firring markaðssamfélags 

nútímans kemur glöggt fram í bókum. Í Sölvasögu unglings hafa foreldrar hans farið flatt í 

lífgæðakapphlaupinu og þurfa að vinna sig út úr skuldum. Það endar með skilnaði og 

upplausn heimilisins. Skuggi, besti vinur Sölva, lendir á geðdeild í kjölfar mikillar 

tölvunotkunar. Annað dæmi sem er vandamál í dag, er þegar strákur sendir nektarmyndir 

af Arndísi og þær fara víða á svipstundu. Samkvæmt þeim bókum sem hér hafa verið 

skoðaðar eru tiltæk ráð fólgin í iðjusemi, að láta unglinginn hafa eitthvað fyrir stafni. 
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20 Lokaorð 

 

Tungumálið er valdatæki. Það er elsta og eðlilegasta leið manneskjunnar til að tjá 

tilfinningar sínar og langanir (Davíð A. Stefánsson, 2008). „Hinn íslenski bókmenntaarfur 

er að verulegu leyti bundinn bókum og þess vegna kynnast nemendur honum best með 

lestri ýmiss konar bókmennta“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Með breyttum áherslum í 

þjóðfélaginu skapaðist þörf fyrir sérstakar unglingabókmenntir til að kenna unglingum á 

samfélagið. Unglingabækur brúa bilið frá barnabókum yfir í fullorðinsbókmenntir og gefa 

unglingnum færi á að máta sig við hlutverk tilverunnar. Ég hef þá bjargföstu trú að 

unglingabókmenntir hjálpi lesendum sínum. Með lestrinum geta þau tengt tilfinningalega 

við sögupersónu, öðlast samkennd, speglað tilfinningar sínar og séð hluti frá öðru 

sjónarhorni. Með lestri myndast samband á milli textans og lesandans og úr verður 

gjörningur sem svipar til sýndarveruleika. Sá veruleiki getur verið afar þroskandi og 

gefandi. 

Niðurstaða þessa verkefnis er að í nýrri bókunum er meiri áhersla en áður lögð á 

umfjöllun um tilfinninga- og félagsþroska unglinga. Unglingum hættir til að lifa í tómarúmi 

og afþreyingarþörfin virðist aukast stöðugt á kostnað tilfinningaþroskans. Erfitt er hér að 

sjá hvort kemur á undan, eggið eða hænan. Ef nútímasamfélagið býður unglingum engin 

sjáanleg eða skiljanleg markmið, kann það að koma í veg fyrir tilfinningaþroska og skapa 

afþreyingarþörf sem á að koma í staðinn fyrir merkingarlaust líf en gerir það ekki. 

Unglingabækur geta gegnt þarna stóru hlutverki. Þar fá unglingar hvers tíma tækifæri á að 

spegla tilfinningar sínar og leita eftir samsvörun. Góðir höfundar, hvort sem þeir kallast 

barna- og unglingabókahöfundar eða einfaldlega rithöfundar, vita þetta. Þeir nýta þennan 

miðil til að koma til móts við einstaklinga á viðkvæmu æviskeiði og hjálpa þeim á 

þroskabrautinni. 
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