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Útdráttur 
 

Þegar litið er til íslenskrar bókaútgáfu, sem er mjög fjölbreytt á heildina litið, má sjá að 

hún er ekki jafn öflug á öllum sviðum. Þar má helst nefna að takmarkað magn 

ungmennabókmennta er gefið út á íslensku. Það sést best þegar litið er á Bókatíðindi 2017 

en aðeins 14 bækur ætlaðar ungmennum komu út það árið og er stór hluti þeirra nær því 

að vera unglingabækur heldur en ungmennabækur. Ungmenni eru kölluð „young adults“ 

á ensku og skilgreind sem fólk á seinni táningsárum fram á þrítugsaldur; u.þ.b. 15-25 ára. 

Tilfinning höfundar er sú að takmörkuð útgáfa á efni fyrir þennan tiltekna aldurshóp eigi 

rætur sínar að rekja til skorts á fyrirliggjandi upplýsingum um það hvers konar 

umfjöllunarefni höfði hvað mest til þeirra. Sumarið 2018 rannsakaði höfundur hvað 

ungmenni langar til að lesa svo hægt sé að auðga útgáfu á bókmenntaverkum sem höfða 

til þessa aldurshóps. Auk þess var athugað hvort þau hefðu skoðun á framsetningu 

bókmennta, til dæmis hvort bækur fyrir þeirra aldurshóp ættu að koma út á hinu 

hefðbundna prentaða formi, sem hljóðbækur eða sem rafbækur. Tekin voru viðtöl við hóp 

ungmenna og lesa má viðtölin í heild sinni í viðauka ritgerðarinnar. Jafnframt er velt 

vöngum yfir því hve illa unglinga og/eða ungmennabækur hitta í mark hjá 

viðtökuhópnum. Þar má nefna ástæður líkt og menningarmun milli þeirra sem skrifa og 

gefa út bækur, sem er í lang flestum tilfella fullorðið fólk, og ungmenna en notuð var 

kenning Edwin Ardener um þaggaða hópa samfélagsins til að útskýra þennan tiltekna, 

nánast ósýnilega, menningarmun ungmenna og fullorðinna.  
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Formáli 
 

„Sjaldan er góð vísa of oft kveðin“ eru orð sem ófáir kannast við. Lengi vel hafa eldri 

kynslóðir býsnast og skammast yfir unga fólkinu. Það er latt, langar bara að skemmta sér 

og ber enga ábyrgð. „Þetta unga fólk nú til dags“ getur maður tautað með sjálfum sér. Ég 

get reyndar ekki sagt mikið sjálf, kornung konan, tæplega 25 ára gömul. Ég tel mig enn 

ekki vera orðna of gamla til að geta sett mig í spor framhaldsskólanema árið 2018. 

Hugmyndin að þessari ritgerð hefur lengi blundað í mér, fyrst sem flokkstjóri í 

sumarvinnu þar sem undirmenn mínir, ungmenni á menntaskólaaldri, býsnuðust yfir 

bókaáhuga mínum og gátu ekki ímyndað sér að bókmenntafræði væri skemmtilegt fag. 

Að maður skyldi sjálfviljugur fara í háskólanám í bókmenntum ... óhugsandi. Neikvætt 

viðhorf þeirra til bóklesturs kom mér ekki á óvart. Ég var meðvituð um að það væri ekki 

endilega mikið í boði fyrir lesendur á þessum aldri og líklega væri annað uppeldi að baki 

heldur en mitt eigið. Alltaf þegar bókmenntir komu til tals gat ég ekki á mér setið og 

spurðist fyrir um skoðanir fólks á lestri. Ung kona sem klippti mig á hárgreiðslustofu var 

heldur neikvæð gagnvart lestri en þó jákvæðari í garð hljóðbóka. Lengi á eftir velti ég því 

fyrir mér hvort slíkt útgáfuform væri aðgengilegra ungu fólki, hvort tæknikynslóðinni 

þætti í raun og veru leiðinlegt að lesa.  Kannski væri lesefnið ekki sett fram á réttan hátt?  

 Í jólabæklingi Bókatíðinda var einnig dapurt um að litast undir flokknum 

„ungmennabækur“, en hann er fremur smár; tekur aðeins eina opnu í Bókatíðindum 2017. 

Ungmennabókmenntir, betur þekktar sem „Young-adult literature“ á ensku, er sívaxandi 

bókmenntategund, m.a. í Evrópu. Mig grunaði að ástæða þessa væri hreinlega sú að lítil 

sem engin vitneskja væri til um hvað ungt fólk langar til að lesa og útgefendur því hikandi 

að einbeita sér sérstaklega að þessum hópi lesenda. Þess vegna boðaði ég til mín 10 

einstaklinga á aldrinum 16-20 ára í viðtöl og reyndi að komast að því hvað þau myndu 

vilja lesa, ásamt öðrum praktískum atriðum.  

Vonin er sú að með þessari rannsókn og vangaveltum um útgáfu bókmennta fyrir 

ungmenni verði hægt að finna leið til að höfða til þessa aldurshóps og gera efnið sýnilegra 

fyrir þau og aðgengilegra. Ég spurði þau líka hvað þau væru tilbúin til að borga fyrir bók, 

svo að hægt yrði að nota það sem viðmið fyrir útgefendur, hvort heldur  sem bókin yrði 

gefin út sem rafbók, hljóðbók eða prentuð bók.   
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1 Inngangur 
PISA kannanir hafa leitt í ljós að lesskilningi 10. bekkinga hefur farið hrakandi. Árið 2015 

kom í ljós að íslenskir nemendur eiga bæði í vandræðum með lesskilning sem og að lesa 

sér til gagns. Íslenskir nemendur eru neðstir á meðal Norðurlandanna en því til 

samanburðar voru þeir um miðbikið árið 20001. Eins hefur íslenskum nemendum hrakað 

í stærðfræði og náttúruvísindum. Að mati Menntamálastofnunar er einn þáttur hrakandi 

lesskilnings nema í 10. bekk á Íslandi sú staðreynd að síðastliðin 15 ár hefur nemendum 

af erlendum uppruna fjölgað til muna í íslenskum grunnskólum2.  Eins er sjáanlegur 

munur á lesskilningi drengja og stúlkna. Upplýsingar sem þessar geta m.a. gefið til kynna 

að drengir lesi ekki jafn mikið og stúlkur, en gætu líka bent til þess að íslenskir unglingar 

lesi ekki jafn mikið og áður fyrr. Árið 2017 kom út skýrsla á vegum Menntamálastofnunar 

um PISA könnunina sem lögð var fyrir nemendur í 10. bekk árið 2015. Þar er kynnt 

rannsókn sem Freyja Birgisdóttir framkvæmdi á íslenskum nemendum en hún reyndi að 

leita skýringa á lélegri frammistöðu nemenda sem tóku þátt í PISA 2012. Þar kannaði hún 

meðal annars ánægju nemenda af lestri, lestrartíðni og námsaðferðir í lesskilningi.  

Freyja Birgisdóttir (2016) leitaði skýringa á slakri frammistöðu íslenskra 
nemenda á PISA 2012 og beindi athyglinni sérstaklega að lægsta 
hæfniþrepinu (þrepi 1a og 1b) þar sem íslenskum nemendum hafði fjölgað 
mest. Þátttakendur voru 280 nemendur af landinu öllu. Lögð voru fyrir próf 
sem meta orðaforða (Orðalykill sem mælir færni í að útskýra merkingu orða) 
(Eyrún Kristína Gunnarsdóttir, Daníel Þór Ólason og Jörgen L. Pind, 2004), 
sjónrænan lestur (nemendur aðgreina eins mörg orð og þeir geta í 
stafastrengjum), sjálfstjórn í námi, ánægju af lestri, lestrartíðni og 
námsaðferðir í lesskilningi. Það síðastnefnda byggði á spurningalista sem 
lagður var fyrir þátttakendur og var metinn á fjögurra punkta kvarða: hversu 
oft þeir notuðu aðferðir til þess að draga saman texta, leggja atriði á minni, 
draga út aðalatriði út frá tilgangi lestursins, fylgjast með eigin skilningi og 
tengja efnið við reynslu sína og bakgrunnsþekkingu. Meginniðurstöður voru 
þær að orðaforði veitti langsterkustu forspána um þá nemendur sem lentu 
undir hæfniþrepi 2, jafnvel eftir að tekið hafði verið tillit til annarra 
áhrifsbreyta. Grunnjafna sem innihélt mat á lestrarvenjum og viðhorfum, auk 
lesskilningsaðferða og sjálfstjórnar í námi, spáði fyrir um 13% þeirra 
nemenda sem lentu undir hæfniþrepi 2. Þegar orðaforða var bætt við jöfnuna 
hækkaði hlutfallið upp í 51%3.  

Freyja sýnir fram á það að lestraráhugi unglinga er ekki mikill og orðaforði nemenda helst 

sterkt í hendur við árangur í lestri. Orðaforða má efla með aðferðum líkt og lestri og 

                                                
1 Menntamálastofnun, 3. 
2 Ibid, 78. 
3 Ibid, 82. 
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annarri þjálfun í tungumálum, en sé lesturinn lítill er orðaforði lítill. Því langaði mig að 

vita hvernig á því stæði að lesturinn væri jafn lítill og raun ber vitni. Hvort þeim þætti til 

að mynda ekki nægt efni í boði eða hvort það efni sem væri aðgengilegt höfðaði 

einfaldlega ekki til þeirra? Ég ræddi við íslensk ungmenni sem sum eiga erlent foreldri 

eða hafa búið erlendis lengi. Þau sem hafa erlendar rætur gætu gefið innsýn í hvernig 

úrval ungmennabókmennta er annars staðar í Evrópu. Tilgangurinn var ekki að kanna á 

hvaða tungumáli ungmennin kjósa að lesa, heldur fyrst og fremst komast að því um hvað 

þau vilja lesa. Ég vildi einnig kanna hvernig þau vilja lesa. Skiptir það máli hvort lesefnið 

birtist sem prentuð bók, rafbók, hljóðbók eða hvort það skipti þau engu máli? Von mín er 

sú að hægt verði að vekja áhuga þeirra á lestri með auknu framboði á lesefni sem höfðar 

til þeirra og myndi leiða til aukins lesskilnings. Þeim yrði auðveldara um vik að beita 

eigin tungumáli og lesa sér til gagns og gamans.  

 Þegar flett er upp vinsælustu bókatitlunum eftir aldurshópum hjá landskerfi 

bókasafna má finna vísbendingu þess efnis að úrvali bókmennta fyrir ungt fólk er 

ábatavant. Þann 17. ágúst 2018 fletti ég því upp hjá landskerfi bókasafna hvaða titlar voru 

vinsælastir, greint eftir aldri. Aldursflokkarnir eru börn 0-13 ára, unglingar 13-18 ára og 

loks fullorðnir, 18 ára og eldri. Enginn flokkur er fyrir ungmenni. 

 Vinsælasta útlánsbók ársins 2017 hjá unglingum 13-18 ára var Harry Potter og 

viskusteinninn, aðrar Harry Potter bækur fylgja svo í humátt á eftir í vinsældum. Alls voru 

úttektir á 10 vinsælustu bókunum það árið 14.690 talsins en það er fækkun frá árinu 2013 

en þá var listi sem þessi fyrst gefinn út. Þá (árið 2013) voru Hungurleikarnir í fyrsta sæti 

með 2.157 útlán en heildarfjöldi úttekta það árið voru 16.3044. Þetta er töluverð fækkun 

á 5 ára tímabili. Hér á eftir getur að líta hvaða 10 bækur voru oftast teknar að láni árið 

2017 í flokknum „unglingabækur“. Sá flokkur var skoðaður því hann skarast við sama 

aldursbil og ungmenni og getur því líka gefið vísbendingu um hvað höfði til ungmenna. 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Landskerfi, Vinsælustu titlarnir (2013).  
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Tafla 1 Útlán unglingabóka árið 20175 

Titill Útlán 

(1) Harry Potter og viskusteinninn / J.K. Rowling (1999) 1,951 

(2) Harry Potter og leyniklefinn / J.K. Rowling (2000) 1,772 

(3) Harry Potter og fanginn frá Azkaban / J.K. Rowling (2000) 1,528 

(4) Rústirnar / Birgitta Elín Hassel (2011) 1,493 

(5) 15 grimmustu risaeðlurnar / [texti Illugi Jökulsson (2015) 1,377 

(6) Harry Potter og bölvun barnsins : fyrri og seinni hluti / byggt á nýrri 

sögu eftir J.K. Rowling, (2016) 1,338 

(7) Drottnari hafsins - Krabbi / Adam Blade (2016) 1,328 

(8) Neymar: hinn nýi Pele / [texti Illugi Jökulsson]. (2014) 1,318 

(9) Doddi: bók sannleikans! / Hildur Knútsdóttir og Þórdís Gísladóttir 

(2016) 1,306 

(10) 30 dýr í útrýmingarhættu / [texti Illugi Jökulsson]. (2015) 1,279 

  

Athyglisvert var að líta til þess hve mun færri útlán eru á unglingabókum heldur en á 

barnabókum og „fullorðins“-bókum en árið 2017 voru úttektir á 10 vinsælustu 

barnabókum alls 63.530 talsins og 10 vinsælustu fullorðinsbókum 28.858 talsins. Þó skal 

hafa í huga að unglingar 13-18 ára eru töluvert minni hópur heldur en börn 0-13 ára og 

loks allir fullorðnir. Tölurnar endurspegla því ekki hve margir á ákveðnu aldursbili fá 

lánaðar bækur, heldur sýna fremur hvaða bækur eru vinsælastar fyrir hvern aldurshóp. 

Eins skal hafa í huga að árið 2012 kom út kvikmynd sem byggð var á fyrstu 

Hungurleikabókinni og öðlaðist miklar vinsældir og hefur því að öllum líkindum haft 

áhrif á fjölda þeirra sem langaði að lesa bækurnar. Hungurleika-þríleikurinn var eins og 

áður segir í fyrsta sæti útlánsbóka árið 2013, með samtals 5870 úttektir, og því er ljóst að 

einhver tengsl eru á milli þess að kvikmynd kemur út byggð á ritverki og lestraráhuga á 

viðkomandi verki.  

                                                
5 Landskerfi bókasafnanna, Vinsælustu titlarnir. 17. ágúst 2018 
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 Harry Potter kom fyrst út á ensku árið 1997 og árið 1999 á íslensku; bækurnar eru 

því u.þ.b. 20 ára gamlar. Er ekkert athugavert við það að langvinsælasta lesefnið hjá 

unglingum til útláns á bókasöfnum séu 20 ára gamlar bókmenntir? Annars vegar bendir 

það til þess að vinsældir bókaflokksins hafi ekki farið dvínandi; Harry Potter er sígildur, 

og hins vegar gæti það verið vísbending um að annað nýrra efni njóti ekki jafn mikilla 

vinsælda, eða hitti ekki í mark hjá viðtökuhópnum. Eins má sjá á töflu 1 að aðrar bækur 

sem voru vinsælar á síðasta ári eru íþróttatengt efni og fræðsluefni. Fletti einstaklingur 

upp í Landskerfi bókasafna er leikur einn að sjá hvað unglingar, börn og fullorðnir vilja 

lesa. En hvað vilja ungmennin lesa?  
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2 Um rannsóknina 
Til þess að fá innsýn í sjónarmið íslenskra ungmenna til bóklesturs voru, eins og áður 

segir, 10 einstaklingar á aldrinum 16-20 ára boðaðir í viðtöl þar sem lestraráhugi þeirra 

og viðhorf þeirra til lesturs almennt voru könnuð. Engin ástæða var að undirbúa sig 

sérstaklega fyrir viðtalið, þátttakendur fengu engar upplýsingar um það hvers konar 

spurninga mætti vænta. Þetta var gert af tveimur ástæðum. Rannsakanda grunaði að ef 

hún hefði útskýrt eða sagt frá efni viðtalsins fyrirfram gæti það haft áhrif á svör 

þátttakenda. Óttinn var sá að ef þau kæmu of undirbúin í viðtalið fengjust ekki hjartanleg 

svör heldur svör af því tagi sem þátttakendur gætu hafa haldið að rannsakandi sæktist 

eftir; að þau reyndu að uppfylla einhverjar ímyndaðar kröfur af hálfu rannsakanda. Þó 

verður að taka með í reikninginn að flest þeirra sem tóku þátt í rannsókninni og sýndu 

henni áhuga af fyrra bragði er fólk sem almennt hefur áhuga á bókmenntum og lestri. 

Viðtölin eru öll einstök, settar voru fram nokkrar staðlaðar spurningar en framvinda 

viðtalanna fór að öllu leyti eftir því hvernig svör þátttakenda voru. Þetta var gert til að fá 

sem fjölbreyttastar upplýsingar en einnig til að gefa þátttakendum tækifæri til að koma 

einhverju á framfæri sem rannsakanda hafði ef til vill ekki dottið í hug að bera upp í 

viðtölunum.  

 Hvað varðar aldurshópinn var sóst eftir fólki á framhaldsskólaaldri, en eins og 

glöggt má sjá var einn einstaklingur ári á eftir í skóla miðað við nýtt skipulag 

framhaldskólanáms. Þetta er ekki tilviljun heldur langaði undirritaða að fá sem breiðastan 

hóp þátttakenda og eina skilyrðið var að þau hefðu lokið einu ári í framhaldsskóla. Það er 

vegna þess að skrefið frá 10. bekk yfir á fyrsta menntaskólaárið er töluvert og rannsakandi 

telur, án þess þó að hafa haldbærar sannanir fyrir því, að þau sem lokið hafa a.m.k. einu 

ári í framhaldsskóla séu örlítið víðsýnni hvað varðar akademíska hugsun heldur en þau 

sem yngri eru; hafa til dæmis tekið þyngri áfanga í íslensku en áður og lesið viðameiri 

bókmenntaverk. Til að gæta trúnaðar við þátttakendur hafa þeim verið gefin dulnefni í 

samræmi við kyn þeirra.  

 Árið 2015 var ákveðið að stytta hið hefðbundna framhaldskólanám úr fjórum 

árum niður í þrjú ár. Einhverjir skólar líkt og Kvennaskólinn í Reykjavík höfðu boðið upp 

á slíkt áður og eins bauð Menntaskólinn Hraðbraut upp á eins konar hrað-stúdentspróf á 

aðeins 2 árum. Slíkt var þó allt valfrjálst og engum gert skylt að klára á styttri tíma heldur 

en á hinum hefðbundnu fjórum árum. Aftur á móti eiga nemendur í dag að standa skil á 

jafn miklu námsefni og einingum á styttri tíma heldur en áður. Vitanlega er kerfið 
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sveigjanlegt en skólar sem til að mynda byggja einvörðungu á bekkjarkerfi gera nemum 

aðeins kleift að klára á 3 árum, miðað við að þeir klári hvert ár án þess að falla. Skólar 

sem bjóða einvörðungu upp á áfangakerfi eru sveigjanlegri. En með styttra námi í 

árafjölda þýðir það aukið námsálag nema. Margir nemendur vinna einnig hlutastarf 

samhliða náminu (sbr. „Danni“ hér að neðan) og ljóst er að lítill tími gefst til tómstunda 

þegar svo er. 

  Það kom til dæmis í ljós þegar „Hjálmar“ var spurður hvort hann héldi að hann 

læsi meira eða minna heldur en jafnaldrar sínir6: 

V: ...en, ég... ég myndi segja að ég er örugglega undir meðaltali. 

S: Ókei, og hvers vegna heldurðu að það sé? 

V: (Dæsir) Aðallega af því að ég hef ekki tíma fyrir það, eða þú veist... af því 
að ég er svo, eða þú veist, upptekinn af því að lesa alls konar, annað, og svona. 

S: Mhm... en þú myndir kannski gera það meira... 

V: Ég myndi gera það meira, örugglega, ég hugsa þú veist að ég fari örugglega 
að lesa helling sko... þú veist, eftir menntaskóla eða þú veist sumarið eða 
eitthvað svona.7 

„Danni“ hafði svipað viðhorf:                                

V: Ég hef einhvern veginn ekki komið mér í það að finna bækur sem að höfða 
til mín og svo bara hérna einhvern veginn les maður svo mikið í skólanum og 
svo bara er maður í öðru. Maður þarf einhvern veginn að koma sér í það að 
finna sér bækur og lesa.8  

og síðar í viðtalinu sagði hann:  

V: .... það er efni og afþreying sem er einhvern veginn auðveldari bara 
eða...t.d. þegar maður kemur heim úr skólanum kl. fjögur eða eitthvað, er svo 
kannski að fara að gera eitthvað annað, vinna eða what ever, er þreyttur, og 
maður bara setur á sjónvarpið eða eitthvað svona sem maður þarf ekkert að 
hafa fyrir.9 

Í viðtölum kom skýrt fram að ungmenni telja sig einfaldlega ekki hafa tíma til að setjast 

niður og njóta áhugamála sinna í góðu rými. „Hjálmar“ talar meira að segja um að „eftir 

menntaskóla“ haldi hann að hann hafi meiri tíma til lesturs. Svo virðist sem mörgum 

                                                
6 Hér ber að geta þess að framvegis verður alltaf vísað til rannsakanda sem „S“ (Sigríður) og viðmælanda 
hverju sinni sem „V“.  
7 Sjá viðauka 8. 
8 Sjá viðauka 4. 
9 Ibid. 
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hverjum finnist það ákveðin athöfn að setjast niður með bók í hönd og hefja lestur. Þau 

sem lesa gefa sér þó tíma til þess, stundum á kvöldin, í staðinn fyrir að horfa á þáttaseríu 

á myndveitum eða kvikmyndir. Önnur segja að þeim finnist þau vera of þreytt eftir 

heimanám og setu í kennslustundum til að geta einbeitt sér að bókalestri. Einn þátttakandi 

sagði meðal annars að hún héldi að það væri auðveldara að horfa á kvikmynd heldur en 

að lesa bók, og eins að sér fyndist eins og það krefðist æfingar að þjálfa sig í lestri. „Stína“ 

er ung kona sem les, og hefur mikinn áhuga á lestri en telur sig ekki lesa jafn mikið og 

hana langar til. Hún viðurkenndi einnig að kvikmyndaáhorf væri almennt auðveldara en 

bókalestur en hafði líka ákveðna hugmynd um hvers vegna það væri auðveldara. 

S: En heldurðu að það sé auðveldara fyrir heilann að horfa á kvikmynd 
heldur en að lesa bók?   

V: [Hugsar sig um]. Sko. Kannski þú veist, þegar maður er óvanur lestri, þá 
er það klárlega auðveldara að horfa á myndir eða þætti.   

S: Þannig þér finnst þetta meira vera partur af æfingu, að lesa?   

V: Já, af því að þú veist, mér finnst, mér hefur alveg oft fundist erfitt að lesa. 
Sérstaklega, þú veist, mögulega þegar það er fyrir skólann, ef það er ekki beint 
skemmtilegasta bók sem ég hef lesið, þá svona dotta ég mjög oft og á erfitt 
með að komast inn í hana. En þarna, ég held alveg að það komi með 
æfingunni. Ef maður er mjög vanur því að lesa þá verður það örugglega léttara 
að komast inn í bók.10   

Spyrja má hvort fátækleg útgáfa á efni á íslensku fyrir ungmenni stafi af áhugaleysi 

viðtökuhópsins eða hvort eitthvað annað standi í vegi  útgefanda til að gefa út efni sem 

vekur áhuga þessa hóps. Yfirlitið yfir vinsælustu lánsbækur árins 2017 hér á undan gefur 

vísbendingu um hvaða efni höfðar hvað mest til unglinganna, Harry Potter er vinsæll en 

mjótt er á munum á þeirri sem situr í fyrsta sæti og þeirri sem situr í 10. sæti. Það er einnig 

vísbending um að ekki sé nógu fjölbreytt úrval í boði; ef til vill er úrvalið ekki helsta 

vandamálið, heldur framsetningin. Engu að síður virðist vera á reiki hvað það er sem 

ungmenni langar til að lesa, lágar útlánatölur benda til þess. Sumir myndu segja fantasíur, 

einhverjir ástarsögur. Það virðist ekki liggja í augum uppi. Þau eru svo fjölbreytt, rétt eins 

og við öll, með mismunandi áhugamál. Eins kom í ljós í viðtölum að sumt ungt fólk hefur 

aldrei klárað að lesa heila bók á ævinni, þetta má glögglega sjá á samræðum við „Einar“ 

16 ára ungan mann: 
 

                                                
10 Sjá viðauka 3. 
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S: Heldurðu að þú lesir meira eða minna heldur en jafnaldrar þínir? 

V: Örugglega minna.  

S: OK, af hverju heldurðu það? 

V: Ehhh ... ég hef örugglega aldrei klárað bók á ævinni.11 

Þessi tiltekni þátttakandi á þó önnur áhugamál en að lesa og eru þau alveg jafn mikilvæg 

og hvert annað áhugamál. En þegar reynt er að höfða til ungs fólks er mikilvægt að hafa 

í huga að þau eru jafn ólík og þau eru mörg. „Einar“ var sömuleiðis jákvæður í garð 

vangaveltna um einföldun á bókaútgáfu fyrir ungmenni, sem bendir til að bókalesturinn 

stafi ekki endilega af áhugaleysi heldur uppgjöf gagnvart viðamiklu verkefni. Það að hann 

segi „heila bók“ bendir til þess að „heil bók“ gæti verið umfangsmikið verkefni. Eins 

bendir það til þess að hann hafi lesið í bók á ævinni en einfaldlega ekki klárað hana. 

Samtalið hélt áfram og ég reyndi að komast að því hvort hægt væri að láta verkefnið „að 

lesa bók“ virðast viðaminna og einfaldara ef henni væri skipt niður í minni búta.  

S: Heldurðu að það væri auðveldara að klára bók ef hún væri bara með 
stuttum, mörgum sögum í? 

V: Já áreiðanlega 

S: Gætir bara lesið eina litla sögu á dag eða eitthvað svoleiðis? 

V: Mhm, já. 

S: Myndi það vekja áhuga þinn? 

V: Það væri miklu léttara, já.12 

Vegna þess hve jákvæður „Einar“ var í garð hugmyndarinnar er líklegt að hjá honum og 

fleiri jafnöldrum hans, sem lesa lítið sem ekkert, gæti vaknað einhver áhugi og ennfremur, 

kjarkur, til að lesa „heila bók“.  

 Hjá þeim þátttakendum sem hér hefur verið vísað til er ýmislegt sem bendir til 

þess að það efni sem til er sé ekki nægilega aðgengilegt. Ljóst er að það þykir ekki 

leiðinlegt að lesa en í hugum þeirra virðist lestur vera viðamikið verkefni sem þurfi að 

glíma við.  

 Eins og áður segir virðist þessi hópur einmitt vera sá sem hefur hvað minnstan 

frítíma og ígrundar val sitt á frístundum á annan hátt heldur en annað fólk. Til dæmis 

                                                
11 Sjá viðauka 5. 
12 Ibid.  
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grunar mig að þau sem hafi virkilegan áhuga á lestri velji að verja frítíma sínum í lestur 

en hin sem ekki hafi jafn mikinn áhuga á lestri (og þá á ég alls ekki við að enginn áhugi 

sé til staðar) kjósi að verja frítíma sínum á annan hátt, meðal annars vegna áðurnefndra 

ástæðna í tengslum við nám. Aðrir þættir líkt og umfjöllunarefni og framsetning (hvort 

bókmenntaverk er raf- hljóð- eða prentuð bók) eru einnig þættir í menginu „lestur 

ungmenna“ og verður allt þetta reifað hér í þessari ritgerð. 
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3 Lestur ungmenna 

3.1 Framboð lesefnis 
Á hverju ári bíða eflaust margir spenntir eftir bæklingi hins svokallaða jólabókaflóðs, 

Bókatíðindum. Þau eru gefin út af Fíbút, Félagi Íslenskra Bókaútgefenda, og þar má sjá 

hvaða bækur hafa komið út um haustið og væru vænlegar jólagjafir. Jólin 2017 beið 

undirrituð jafn spennt eftir bæklingnum góða og fyrir 15 árum síðan, hann hlyti að geyma 

eitthvað safaríkt til að lesa í jólafríinu. Bæklingurinn var þykkur og efnisríkur, fallega 

skreyttur að venju og efnisyfirlitið fjölbreytt og margt í boði. Nema fyrir ungmenni.  

 Þegar flett er upp eftir efnisyfirliti í Bókatíðindum 2017 í leit að flokki 

ungmennabókmennta er grátlegt að sjá hve lítið er í boði, aðeins ein opna. Aðallega 

unglingabækur sem höfða til lesenda á aldrinum u.þ.b. 11/12 ára til 15/16 ára. Næsti 

aldursflokkur er „fullorðnir“. Höfundi blöskraði hve lítið var í boði fyrir ungt fólk að lesa, 

í þykkasta bókabæklingi ársins. Í jólabókaflóðinu sjálfu þar sem upplög klárast og 

bókabúðirnar fyllast af viðskiptavinum. En það sem kom mest á óvart var hve illa þessar 

bækur höfða til ungmenna sem oft eru kölluð „young adults“ á ensku. „Young adults“, 

eða ungmenni eins og þessi aldurshópur verður kallaður framvegis, er fólk á aldrinum 

„late teens or early twenties“13. Þetta er ansi vítt aldursbil en hér eftir verður þessum hópur 

sagður vera á aldrinum 15-23 ára, það er að segja frá menntaskólaaldri upp í grunnnám á 

háskólastigi. Þó ber að hafa í huga að „ungmennabækur“ er tiltölulega nýtt hugtak. Áður 

fyrr voru t.d. í  Bókatíðindum aðeins flokkar barna- og unglingabóka og loks 

fullorðinsbóka. Því er ákveðin framför falin í því að ungmennabókmenntum hafi verið 

gefinn sérstakur sess hjá bókaútgefendum en flokkurinn „ungmennabækur“ birtist fyrst í 

Bókatíðindum árið 2014.  

 

                                                
13 Cambridge Dictionary 
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Mynd 1 Opna úr Bókatíðindum 2017 

  

 Hér að ofan má líta ungmennaopnu Bókatíðinda 201714. Þar eru nokkrar 

áhugaverðar bækur, til að mynda er bókaserían Rökkurhæðir (á mynd 1 má sjá síðustu 

bók seríunnar, Endalokin: Gjörningaveður) ákaflega skemmtileg lesning en persónurnar 

eru krakkar á unglingastigi í grunnskóla. Þessar bækur höfða vel til þess aldurshóps, þ.e. 

lesenda á grunnskólaaldri en því miður tengja ungmenni á menntaskólaaldri ekki jafn vel 

við 14 ára gamla krakka og þær persónur sem kynnu að vera eldri.   

 Í stuttu máli sagt eru Rökkurhæðir nokkurs konar bland af furðusögum og 

hrollvekjum ætlaðar unglingum þar sem inn í sögurnar fléttast yfirnáttúrulegir atburðir og 

persónurnar lenda í óhugnanlegum ævintýrum. Líklegra er að Rökkurhæðir höfði frekar 

til krakka yngri en þau sem komin eru á unglingastig því vandamál þeirra eru 

ævintýratengd en líka töluvert sakleysislegri heldur en þau vandamál sem einstaklingar á 

menntaskólaaldri glíma við. Önnur áhugaverð bók á opnunni er bókin: Nei, nú ertu að 

spauga, Kolfinna (sjá mynd 1, hægri síða, neðsti dálkur til vinstri). Aðalpersónan er 18 

ára gömul stelpa og við fyrstu sýn og lestur á kynningartexta virðist bókin vel geta höfðað 

til ungmenna, helsti ókostur bókarinnar er titill hennar. Titillinn er þannig orðaður að hann 

                                                
14 Mynd 1. Félag íslenskra bókaútgefenda, Fíbút.  



 

 17 
 
 

höfðar ekki sérstaklega til viðtökuhópsins. Erfitt er að gera sér í hugarlund að 18 ára 

gamlir einstaklingar noti orð líkt og „spaug“ í almennu tali. Til að vera nær þeirra 

málnotkun mætti spyrja sig hvort betra hefði verið að nefna bókina: Nei, nú ertu að 

grínast, Kolfinna. Mörg ungmenni nota líklega orðfærið „að djóka“ þegar þau grínast með 

eitthvað, þó væri ekki hægt að kalla bókina Nei, nú ertu að djóka, Kolfinna. En einmitt 

með því að nota frekar „grínast“ heldur en „djóka“ er textinn komin nær íslenskunni, enda 

er „djók“ dregið af enska orðinu „joke“ (ísl. brandari) og því myndi slíkur titill (Nei, nú 

ertu að grínast, [...]) stuðla að íslenskunotkun lesenda í stað þess að hvetja til 

enskuslettna. Orðið „spaug“ er einnig nokkuð eldra orð og er fjarri málfæri ungmenna í 

dag. Með því að nota góða íslensku sem höfðar til ungs fólks og máltilfinningar þeirra 

gætu þau verið líklegri til að lesa bókina. Titill og útlit kápu hafa nefnilega oft áhrif á það 

hvort fólk ákveður að lesa bók eða ekki. Flestir þátttakendur mínir sögðust ákveða hvort 

þau langaði að lesa bók með því að lesa kynningartexta aftan á bók, útlitið skipti líka máli. 

Bækurnar eiga hvorki að vera barnalegar né tilgerðarlegar. Vegna titilsins tapar 

Kolfinna hugsanlega vænlegum lesendum. Þeir þátttakendur rannsóknarinnar sem lesa 

skáldsögur reglulega velja sér bækur eftir titlum, höfundum og kynningartexta sem er 

aftan á bók. Ef einhver áhugi eða forvitni vaknar gagnvart bókinni sögðust mörg lesa 

fyrstu blaðsíðuna áður en þau ákveða hvort þau langi raunverulega til að lesa bókina. Allir 

þessir þættir þurfa að hitta í mark til að laða að sér lesendur, „Inga“ tók sérstaklega fram 

að sér þætti mikilvægt að líka vel við það hvernig aðalpersónan er kynnt:  

S: og eins og þegar þú ert að velja þér bók að lesa, hvað notarðu til að velja 
þér bók? 

V: Hmm ég les oftast aftan á og svo les ég fyrstu blaðsíðurnar hvernig kemur 
aðal karakterinn, ef mér líkar ekki hvernig aðal karakterinn kemur inn, 
hvernig hann hugsar, les ég hana ekki15.  

En höfund langaði líka til að vita hvort einhverjir hefðu skoðanir á myndskreyttum 

bókum, hvort það þætti heillandi hugmynd en „Bjarni“ var ekki hrifinn af hugmyndinni: 

S: Ókei... myndirðu vilja hafa myndir í bókinni?  

V: [Löng þögn]. Neinei. Ekkert endilega. Ef það... ég meina, ef sagan... snýst 
ekki málið um að gera myndirnar sjálfur?  

S: Einmitt, úr orðunum?  

                                                
15 Sjá viðauka 9. 
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V: [hlær] Já, ég hélt það. Jah smá (óskiljanlegt) og fallegt eitthvað svona en 
ég meina... nei bók er... þá verður þetta svona að einhvern veginn... „kind of“ 
skólabók eða eitthvað svona. Smá texti, smá eitthvað grafík og svona og smá 
myndir og svona... já nei nei.  

S: já, hún á ekki að vera eins og skólabók... 

V: Nei, það má bara vera texti sko. Það er bara fínt16. 

 

„Bjarni“ segir að myndskreytingar gætu gert bækur svolítið skólabókalegar, sem er 

hreinlega ekki aðlaðandi tilhugsun þegar lesa á sér til skemmtunar, og ef til vill gæti það 

gefið ungmennabókum örlítið barnalegra yfirbragð en ella. Þau vilja lesa þess konar efni 

sem samþykkir þau sem ungmenni og aðskilur þau frá barna- og unglingabókunum. 

   

3.2 Hvað eru „young adult“ bókmenntir?  
„Young adult“, eða ungmenni upp á íslensku, eru skilgreind af Íslenskri 

nútímamálsorðabók: „ungmenni: nafnorð, hvorugkyn. Ung manneskja, á unglingsaldri 

og fram yfir tvítugt: hópur ungmenna kom saman til að fagna útskriftinni“17  

 Yfirleitt er miðað við aldurinn 15-25 ára svo ljóst er að þetta er ansi breiður 

aldurshópur. Bókmenntir og annað afþreyingarefni fyrir þennan aldurshóp geta höfðað til 

fólks á öllum aldri rétt eins og aðrar bókmenntir; þær eru ekki bara fyrir einn ákveðinn 

hóp. Það sem einkennir afþreyingarefni ungmenna hvað helst eru ævintýri; fantastískar 

frásagnir, líkt og sögurnar um Harry Potter og Hungurleikarnir og eru sögupersónur 

yfirleitt á sama aldri og viðtökuhópurinn. Þannig er gert ljóst að efnið er ætlaði ákveðnum 

aldurshópi. Sögupersónurnar glíma oft við svipuð vandamál og viðtökuhópurinn og í því 

samhengi má nefna norsku drama-þættina SKAM sem urðu gríðarlega vinsælir á meðal 

ungs fólks. Persónur SKAM glíma við mjög svipuð vandamál og jafnaldrar þeirra í 

raunveruleikanum, líkt og samskipti kynjanna, sjálfsmynd og kynferði. Fjallað verður 

ítarlegar um SKAM síðar en vinsældir þessa þáttar gefa vísbendingar um að ungt fólk 

hafi áhuga á að lesa um eða horfa á jafnaldra sína í skáldskap, enda á mikil persónumótun 

sér stað á þessum árum.   

 

                                                
16 Sjá viðauka 2.  
17 Málið.is, ungmenni.  
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3.3 Unglingar og ungmenni 
Hvers vegna telur höfundur að „unglingabækur“ (líkt og þær sem líta má í Bókatíðindum 

2017) höfði ekki til ungmenna? Fyrst og fremst er hugmyndin sú að ungmenni séu ekki 

yfir sig spennt að lesa um vandamál og ævintýri þeirra sem eru þeim yngri. „Fríða“ hafði 

neikvæða upplifun af stimplinum „unglingabækur“: „Mér finnst eins og þegar maður 

gengur inn í Eymundson þá er unglingabækur fælandi merkimiði  fyrir minn 

aldurshóp.“18. Hún talar sérstaklega um sinn aldurshóp („Fríða“ er 18 ára) vegna þess að 

þau eru ekki unglingar lengur, þau eru ungmenni, upplifa sig ekki sem unglinga og þá er 

stimpillinn „unglingabækur“ fráhrindandi.  

 Sömuleiðis eru persónur í unglingabókum ekki í framhaldsskólum og oft eiga 

aðalpersónur í unglingabókum við önnur hversdagsvandamál að stríða heldur en 

ungmenni í framhaldsskólum. Til að mynda eru ungmenni farin að huga meira að 

ástarsamböndum og á alvarlegri hátt heldur en skot hér og þar. Sömuleiðis vinna mörg 

íslensk ungmenni samhliða námi og eru mörg hver í fullu starfi á sumrin. Vinasamböndin 

eru önnur, mörg hver glæný og samskiptin við hitt kynið eru flóknari heldur en áður. 

Einhver uppgötva áfengisneyslu og aðra vímugjafa á þessum aldri. Þetta eru ekki 

vandamál sem fjallað er um í hefðbundnum unglingabókmenntum (til dæmis í 

Rökkurhæðum), hvað þá kynlíf. Og þar að auki telur undirrituð að ungu fólki þyki meira 

spennandi að lesa um persónur sem eru lífsreyndari en þau sjálf, til að fá einskonar sýn  

til eigin framtíðar. Til dæmis, sé maður 10-12 ára, þá finnst honum unglingarnir í 

skólanum kannski svolítið töff og lítur upp til þeirra. Þá er hægt að svala þorstanum um 

líf hinna eldri með því að lesa bók sem fjallar um strák eða stelpu sem er orðin 14-15 ára 

og þarf að hugsa um að velja sér menntaskóla og kynnast nýjum vinum þar. Sé maður 

nýkominn í menntaskóla er töff að líta upp til þeirra sem tæknilega séð eru orðin fullorðin, 

mega kjósa, klára stúdentspróf, mega fara á djammið og fara í háskóla. Þá væri þeirri 

forvitni svalað með því að lesa um persónur sem ganga í háskóla. En menntskælingar eru 

líka forvitnir um hina krakkana í menntaskólanum, hvað þau eru að gera, hvort vandamál 

annarra séu svipuð þeirra eigin? Þau myndu ef til vill helst vilja lesa um hversdagsleika 

jafnaldra sinna, það kom glöggt í ljós í samræðum við „Danna“ sem er 17 ára ungur 

maður.  

S: En eins og ef það yrði bara núna gefin út bók, þetta er allt svona 
hypoþetíkal, á íslensku fyrir fólk á þínum aldri. Hvernig sögur myndir þú vilja 

                                                
18 Sjá viðauka 6. 
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hafa í henni? Eða sögu, skáldsögu eða smásögur? Og um hvað myndirðu vilja 
hafa þær? 

V: Sko ég veit ekki hvort að mín svona upplifun sé það sem að fólki finnst 
almennt í mínum aldurshópi. En ég held ... persónulega er ekkert sem ég vildi 
sko ... það er ekkert nákvæmlega sem ég get sagt „já þetta er það sem ég vil 
sjá“. En ég held klárlega að krakkar sem ég umgengst vilji klárlega bara svona 
venjulegar sögur eins og t.d. SKAM er búið að vera mjög vinsælt, þar er farið 
inn í hversdagsleikann og svoleiðis, og ég held að slíkar bækur gætu orðið 
vinsælar.19 

Að lesa um hversdagsleika jafnaldra sinna getur bæði svalað ákveðinni forvitni um líf 

annarra en líka gefið ungu fólki einhverja innsýn til þess sem bíður þeirra á ferðalaginu 

til fullorðinsáranna. En sé hinn póllinn tekinn eru ungmenni ekki heldur yfir sig spennt 

að lesa um líf hinna fullorðnu, „Önnu“ þótti hún eiga lítið sameiginlegt með Erlendi úr 

sögum Arnaldar Indriðasonar, hún hafði gaman af spennubókum en fannst einnig skorta 

kvenkyns söguhetjur: 

 

V: Jaaá. En það er samt til slatti af því, bara það er ekkert sem höfðar til ungra 
lesenda, ungs fólks. „Thrillerarnir“, sem eru svona meira eins og Arnaldur 
Indriðason. Það höfðar ekki beint til mín sko.  

S: Hvers vegna ekki?  

V: Vegna þess að þetta er lang oftast um einhverja karla. Og ég tengi mjög 
lítið við miðaldra karla sem eru í löggunni í Reykjavík. Það vantar, mér finnst 
langoftast vanta kvenkyns karaktera í íslenskar bækur. Allvegana „thriller“ 
bækur. Það mætti bæta úr því. 20 

Án nokkurs vafa má fullyrða að heimur ungra kvenna er mjög ólíkur heimi miðaldra 

karlmanna og því er hreint ekki furða að „Anna“ eigi í erfiðleikum með að tengja við 

Erlend. Hér á eftir er umfjöllun sem tekur á þessu marglaga vandamáli en þar fléttast 

meðal annars inn í kenningar Edwin Ardener um ólíka heima kvenna og karla og 

sömuleiðis verður skoðað hvers vegna það er mikilvægt að geta tengt við sögupersónur 

bókmennta. 

 

 

                                                
19 Sjá viðauka 4. 
20 Sjá viðauka 1. 
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3.4 Að geta tengt við persónur 
Lestur yngri barna, til dæmis á grunnskólaaldri, hefur verið rannsakaður mun meira 

heldur en lestur ungmenna. Þar eru þættir eins og samfélagsstaða og heimilisaðstæður 

teknir með í reikninginn. Það kom ekki á óvart að þau sem tóku þátt í þessari rannsókn, 

og lásu hvað mest eða reglulega, eiga foreldra sem lesa mikið og koma því úr umhverfi 

sem hvetur til lestrar eins og „Gunna“ nefnir.: „Oftast bara að mamma vill að ég lesi 

þannig að hún er alltaf að koma með eitthvað af bókasafninu fyrir mig“.21 En ljóst er að 

hægt er að yfirfæra ýmislegt úr þessum rannsóknum yfir á ungmennin.  

 Maria Nikolajeva hefur rannsakað lestur barna og segir í bók sinni Reading for 

Learning: Cognitive approaches to children's literature að aðal aðdráttarafl skáldskapar 

sé möguleikinn á því að læra um og skilja annað fólk á þann hátt sem ómögulegt er að 

nálgast í hinu raunverulega lífi22 og styður það með orðum Dorrit Cohn sem segir: 

„Skáldsagan er eina grein bókmennta, ásamt því að vera eina 
frásagnaraðferðin, þar sem hægt er að lýsa ósögðum hugsunum, tilfinningum 
og upplifun persóna annarra en sögumanns.23 

Eins og áður kom fram sagði „Anna “ að hún ætti erfitt með að tengja við persónu sem er 

miðaldra lögreglumaður. Konur og karlar eru tveir hópar innan sömu menningar. 

Mannfræðingurinn Edwin Ardener setti fram áhugaverða kenningu um átök menninga 

þar sem önnur menningin er þögguð en hin ríkjandi, yfirleitt er þetta sett myndrænt fram 

með tveimur hringjum sem skarast (samanber mynd 2 sem sjá má á næstu síðu). Helga 

Kress útskýrir kenninguna á þennan máta í Máttugum meyjum: „Hringirnir sýna mörk 

menninganna og utan þeirra er óbundið eða „villt“ svæði sem ekki er bundið í neitt kerfi 

eða menningu. Hluti af kvennamenningunni, sá sem er skyggður á myndinni, er utan 

ríkjandi karlamenningar og því á vissan hátt úti á villta svæðinu. Það sem í honum felst 

verður ekki bundið í tungumál og kemur einungis fram í helgiathöfnum, goðsögnum, 

látbragði og list.“24 Kenningin útskýrir hvernig hópar virka innan menningarinnar, hin 

ríkjandi menning hefur tungumálið á valdi sínu og stjórnar því hvernig hugsanir og 

hugmyndir fá tjáningarform í orðum. Þess vegna verður þaggaði hópurinn að tjá sig með 

                                                
21 Sjá viðauka 7.  
22 Sjá Nikolajeva, 75. To scholars, writers, and readers, the main attraction of fiction is the possibility of 
learning and understanding other people in a way unattainable in real life (þýðing og umritun höfundar) 
23 Cohn, 7. “Narrative fiction is the only literary genre, as well as the only kind of narrative, in which the 
unspoken thoughts, feelings, perceptions of a person other than the speaker can be portrayed” (þýðing 
höfundar) 
24 Helga Kress, 14. 
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þeim formum og eftir þeim brautum sem ríkjandi hópurinn hefur mótað og lagt. Helga 

útskýrir einnig að hugtakið þöggun feli ekki í sér bókstaflega þögn hins þaggaða hóps 

heldur á við að það heyrist í ríkjandi hópnum sem í framhaldinu er hlustað á. Þöggunina 

má skilgreina sem heyrnarleysi ríkjandi hópsins. Vilji þaggaði hópurinn láta í sér heyra 

verður hann að nota það tungumál sem ríkjandi hópurinn notar og heyrir. Þaggaði 

hópurinn hefur því ekki haft rými til að þróa eigið sjálfsstæða tungumál né táknkerfi. 25 

 

 
Mynd 2 Hringir Ardeners, sjá Helgu Kress 

  

Ímyndum okkur nú að hóparnir séu ekki konur og karlar, heldur fullorðnir og ungmenni, 

þar sem ungmenni eru hinn þaggaði hópur, sem birtist innan brotna hringsins. Hinir 

fullorðnu (ríkjandi hópurinn) hafa lagt grunn að ákveðinni hugmyndafræði um hvernig 

hugsanir og hugmyndir birtast, til dæmis í bókmenntum og öðru afþreyingarefni. Hinn 

þaggaði hópur hefur aðrar hugmyndir og hugsanir en þær birtast ekki nema á öðrum 

miðlum líkt og samfélagsmiðlum og í gegnum popp-kúltúr sem er fjarlægur heimi hinna 

fullorðnu. Líf og samfélag ungmenna er inn í brotna hringnum en þau allra jaðarsettustu 

eru á skyggða svæði hringsins, sá hluti hópsins sem er í skugganum eða eins og Helga 

útskýrir: það er þaggaði hópurinn sem ráðandi hópur hefur heyrnarleysi gagnvart. 

Hugmyndir og skoðanir þessa jaðarsetta hóps er hulinn hinum eldri og þau hafa ekki 

aðgang að hugmyndum eða skoðunum jaðarsetta hópsins. Í dag mætti líkja íslenskri rapp-

menningu ungmenna við hugmynda- og táknfræði sem er staðsett á skyggða svæði 

hringsins. Rappið er notað hér vegna þess að það er sú tónlistarstefna sem notar tungumál 

hvað mest til að skapa og notar tungumálið oft á annan hátt heldur en fullorðnir eru vanir, 

                                                
25 Sjá Helgu Kress, 14. Sjá einnig Showalter.  



 

 23 
 
 

til dæmis með því að gefa orðum nýja merkingu sem dulin er þeim sem heyra ekki í, eða 

sjá ekki, skyggða svæði hringjanna. 

 Þessir tveir hópar samfélagsins (ungmenni og fullorðnir) hafa alist upp í ólíku 

umhverfi og hafa þá að einhverju leyti ólíka sýn á samfélagið í kringum sig. Saman hafa 

þó ungmenni og fullorðnir svipaðan skilning á því sem er á sameiginlega svæði 

hringjanna (sjá mynd 2). Þar teljast inn menningarlegir þættir sem allir innan sama 

samfélags hafa aðgang að, í grunninn tala þau sama tungumál og tilheyra sömu siðum og 

venjum.  

 Þegar talað er um að þessir hópar hafi alist upp í ólíku umhverfi er átt við að 

samfélagið í dag hefur tekið miklum breytingum frá því sem áður var, líkt og venjan er á 

milli kynslóða. Sem dæmi er vert að taka fram að LGBTQ+ hreyfingar eru mun sýnilegri 

og aðgengilegri ungu fólki í dag heldur en fyrir aldamót. Sömuleiðis hefur druslu-væðing 

á síðastliðnum árum komið sterkt inn og haft mikil áhrif á ungt fólk og hvernig það tekst 

á við kynferðislega áreitni og ofbeldi. Slagorð druslu-væðingarinnar er „skilum 

skömminni heim“ og kennir ungu fólki að það er ekki þeim sjálfum að kenna verði þau 

fyrir kynferðislegu ofbeldi af einhverju tagi.  

 Eins hafa orðið gríðarlegar tækniframfarir á síðustu árum og valda því að 

ungmenni hafa alist upp í allsendis ólíku umhverfi en foreldrar þeirra ólust upp í. Þau hafa 

mun meiri aðgang að afþreyingarefni í gegnum internet og tölvuleiki, sjónvarp og 

snjallsíma. Þannig eru uppvaxtarárin og samfélagsleg mótun hvors hóps fyrir sig dulin 

hinum, ekki ósvipað því hvernig Ardener útskýrir aðskilda heima kvenna og karla.  

 „Anna“ sem við töluðum um fyrr í þesum kafla getur vitanlega skilið þau 

vandamál sem Erlendur úr bókum Arnaldar Indriðasonar glímir við, en þetta eru ekki 

vandamál sem hún sjálf glímir við að svo stöddu. Því næst ekki jafn sterk tenging við 

persónuna, en rétt eins og Aristóteles sagði: „Skáldin fást við að líkja eftir mönnum í 

virku lífi“26 þá er mikilvægt að skáldin fáist ekki einvörðungu við að líkja eftir einhverjum 

mönnum heldur þeim sem bókin er ætluð. Rétt eins og heimur kvenna og karla er ólíkur, 

þá er heimur ungmenna ólíkur heimi fullorðinna. Af þessum sökum getur virst sem svo 

að unglinga- og ungmennabækur, skrifaðar af fólki sem ólst upp í öðru umhverfi heldur 

en hugsanlegir lesendur, séu kjánalegar og hitti hreinlega ekki í mark. Sömuleiðis er 

málnotkun ungmenna ólík hinna fullorðnu. Því er mikilvægt að þeim finnist ekki sem að 

talað sé niður til þeirra, með því að reyna að „fara niður á þeirra plan“ með því að gera 

                                                
26 Aristóteles, Um skáldskaparlistina, 47.  
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tilraun til þess að nota sama orðfæri og þau, án þess í raun að hafa gert það að sínu í 

almennu tali. Ungmenni vilja ekki láta koma fram við sig eins og þau séu minni máttar 

eða ekki nógu greind til að skilja eðlilegt, gott mál. Þess vegna verða þeir sem gefa út 

efni, ætlað ungum fullorðnum, að átta sig á bæði þeim samfélagslegu þáttum sem það 

felur í sér að vera ungmenni í nútímanum og laga sig að þeirra málfari án þess að einfalda 

mál sitt um of né gera tilraunir til að nota slanguryrði sem ungmenni kynnu að nota. Hér 

á undan er sagt „ungir fullorðnir“ til að gefa meiri tilfinningu fyrir því að viðeigandi 

aldurshópur er hvorki börn né unglingar, heldur ungt fólk sem er að mörgu leyti fært um 

að lifa svipuðu lífi og „fullorðið fólk“ en eru enn að ganga í gegnum ákveðið þroskaferli: 

að fullorðnast. Þau eru að flestu leyti nokkuð sjálfstæð, fær um að taka mikilvægar 

ákvarðanir hvað varðar eigið líf og finna að þau eru frjálsari í ákvarðanatöku sinni hvað 

varðar skoðanir og þau verkefni sem þau taka að sér af fúsum og frjálsum vilja og hafa 

fengið aðgang að ýmsu sem er bannað börnum. Því eiga ritstjórar og höfundar ekki að 

gefa sér tilbúnar hugmyndir um það hvernig málfari ungmenna er háttað heldur frekar 

gefa út efni á vönduðu og góðu máli sem eðlilegt væri fyrir fullorðið fólk að skrifa. Þó 

má alltaf fara fram úr sér og þótti „Önnu“ ekki mikið til koma háfleygra setninga í 

skáldskap, en hún lýsti því mjög nákvæmlega hvers konar málfar henni fannst 

fráhrindandi, en líka hvað henni þætti betra.  

S: Er eitthvað sem hefur áhrif á það, ef þú opnar bók, byrjar að lesa og 
ákveður að hætta? 

V: Það getur verið ef það er of fólkið orðalag. Ef einhver skrifar, og það er 
eins og einhver hafi ætlað sér að flækja textann, „nú ætla ég sko að sýna hvað 
ég kann mörg orð“ þá fæ ég svona „ugh/oj“ og nenni ekki að halda áfram. 
Aðallega það sko. Eða einmitt, stundum er það bara eitthvað hvernig höfundar 
skrifa sem höfðar ekki til mín. Ef það er ekki orðað eins og ég orða, ef það er 
ekki eins og ég orða mitt mál, þá einhvern veginn passar það ekki. [Spyrjandi 
spyr ef átt er við orðalag sem er ólíkt hennar eigin]. Já, og það tekur kannski 
langan tíma að venjast og þá gefst maður upp. Og einmitt ef sagan er ekki 
nógu mikið „dragandi“, þetta tvennt saman, þá dett ég út. 

 S: Þú þarft þá að hafa smá svona „fútt“ í þessu, svolítið áfram.  

V: Já. 

 S: Og finnst þér þá betra ef kaflar eru styttri eða lengri? 

V: Styttri kaflar eru aðeins betri, þá er maður ekki alveg svona „Ohh nú þarf 
ég að klára allan þennan kafla áður en ég get farið að gera eitthvað annað“ 
heldur það er svona aðeins meira frjálsara en annars hefur það ekki beint mikil 
áhrif á mig. Ég les alveg bækur sem eru mjög langdregnar í byrjun, komin 
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alveg 300 blaðsíður inn og það gerist ekkert en ég klára hana samt.  
 
S: Og hefur það áhrif á þig hvort setningar eru stuttar og hnitmiðaðar eða 
langar og rosalega myndrænar til dæmis?  
 
V: Mér finnst þægilegra að hafa þær styttri. Langar setningar geta alveg 
komið hlutunum vel til skila, ef það er eitthvað flókið sem þarf að lýsa. En 
stundum er þetta bara eitthvað orðafyllerí. Að hafa einhverja setningu sem er 
alveg sjö línur þegar hægt væri að hafa hana bara tvær línur. Það eru takmörk. 
Reisubók Ólafs Egilssonar er gott dæmi um allt of langar setningar. 27 

„Anna“ er vel máli farin og með ríkan orðaforða og þrátt fyrir það þótti henni ekki gott 

að lesa texta með miklum málalengingum, og nefnir meðal annars Reisubók Ólafs 

Egilssonar en nefnir einnig svokallað „orðafyllerí“. Einhverjir kannast eflaust við það að 

hafa lesið bók þar sem höfundur gerir sitt besta til að nota ríkulegt og fjölbreytt orðalag, 

stundum er því ofgert. Ungmennum þykir það ef til vill þreytandi vegna þess hve háfleygt 

og tilgerðarlegt slíkt getur orkað á lesendur, og sömuleiðis er ef til vill ekki alltaf 

áhugavert eða spennandi að lesa texta sem fer í taugarnar á manni, samanber ummæli 

„Önnu“ hér á undan: „Ef einhver skrifar, og það er eins og einhver hafi ætlað sér að flækja 

textann, „nú ætla ég sko að sýna hvað ég kann mörg orð“ þá fæ ég svona „ugh/oj“ og 

nenni ekki að halda áfram“. Sú staðreynd að „Anna“ leiki viðbjóð sinn í viðtalinu bendir 

til þess hve frústrerandi það er að ætla sér að lesa texta, sem lesanda þykir í grunninn 

áhugaverður, en stílbragðið fer í taugarnar á honum. Einnig bendir „Anna“ á að oft er 

óþarft að vera með málalengingar þegar hægt er að koma merkingunni til skila í stuttu og 

hnitmiðuðu máli. Lesandi þarf að geta lagt merkingu í orðin og ætli höfundur sér að höfða 

sérstaklega til ungmenna þarf hann að nota tungumálið á sama hátt og hinir vænlegu 

lesendur. Roman Jakobsson fjallar um tvær hliðar tungumálsins í greininni Tvær hliðar 

tungumálsins: myndhvörf og nafnskipti, Gunnar Harðarson þýddi úr frönsku. Þar segir 

eftirfarandi:  

Hvort sem um boðskipti er að ræða eða einhliða miðlun frá sendanda til 
viðtakanda þá verður að vera einhvers konar samfella milli þátttakenda í 
hverjum málatburði til að flutningur boðanna sé tryggður. Aðskilnaður 
tveggja einstaklinga, sendanda og viðtakanda, í rúmi og oft í tíma, er brúaður 
af innri venslum: það verður að vera visst jafngildi milli táknanna sem 
sendandi notar og þeirra sem viðtakandi þekkir og túlkar. Án slíks jafngildis 
bera boðin engan ávöxt - þegar þau ná til móttakanda hafa þau í rauninni engin 
áhrif á hann.28   

                                                
27 Sjá viðauka 1. 
28 Jakobsson, 85 



 

 26 
 
 

Jakobsson útskýrir mikilvægi þess að sendandi (í okkar tilfelli höfundur eða ritstjóri) þurfi 

að tala sama mál og viðtakandi (í okkar tilfelli lesandi), því þarf að skapa sameiginlegt 

rými. Hér ber þó að hafa í huga að ekki er átt við að ungmenni og fullorðnir tali ekki sama 

mál, heldur er málnotkun þeirra og orðaforði að mörgu leyti sá sami með smávægilegum 

breytum á orðanotkun. Því er deginum ljósara að sendandi og viðtakandi verði að hafa 

sama skilning og notkun á tungumálinu svo viðtakandi fái einhverja merkingu í textann.   

Nálgun á skáldaðar persónur hefur síðan á tímum Aristótelesar sveiflast á 
milli tveggja öfga; eftirlíkingar (e. mimetic) og táknfræðilegrar (e. semiotic), 
þ.e.a.s. skilningur á persónum sem raunverulegu fólki eða sem hreinn texti. 
Fyrri nálgunin byggir á því að við ljáum skálduðum persónum, okkar eigin 
líkamlegu og huglægu einkenni. Við gerum ráð fyrir því að slíkar persónur 
eigi tilveru utan textans þar sem þær eiga fortíð og framtíð, að þær eigi 
hugsanir og tilfinningar sem hvetja aðgerðir þeirra og þar af leiðandi, að þær 
hafi siðferðiskennd sem og frjálsan vilja. Táknfræðilega viðhorfið hafnar 
öllum möguleikum sem gætu verið utan textans, persónur eru mótaðar í 
ákveðnum tilgangi; knýi söguþráðinn áfram, sem hugmyndafræðilegar 
málpípur eða einfaldlega sem fagurfræðileg tjáning.29  

Til að geta lagt ungri persónu orð í munn þarf höfundur að átta sig á málnotkun 

viðkomandi aldurshóps, viðhorfum hans og hafa skilning á þeim vandamálum sem 

lesandinn gæti þurft að glíma við. Þó verður að hafa í huga að ekki má gefa sér að 

málnotkun viðkomandi viðtökuhóps sé á einn ákveðinn hátt, samanber grein Roman 

Jakobsson um tvær hliðar tungumálsins. En það er ekki einvörðungu málnotkun sem þarf 

að höfða til lesenda, þeir þurfa líka að geta tengt við persónur. Rétt eins og Nikolajeva 

bendir á í tilvitnuninni hér á undan þá eru til a.m.k. tvær nálganir á persónusköpun. 

Höfundar sem og útgefendur þurfa að hafa tilgang slíkra nálgana í huga þegar höfða á til 

ungmenna.   

 

                                                
29 Nikolajeva, Maria, 85. Approaches to fictional characters have since Aristotle oscillated between two 
extremes, mimetic and semiotic, that is, understanding of characters as credible representations of real 
people or as purely textual constructions. With the former approach, we ascribe fictional characters 
with physical traits and states of mind that would be plausible from our own real-life experience.We 
assume that characters have an existence outside the text; that they have a past and a future; that they 
have thoughts and feelings that motivate their actions; and consequently, that they have ethical 
dimensions, including a free will. The semiotic view denies characters any qualities beyond textual 
functions; characters are deliberately constructed for any number of purposes, such as plot engines, 
ideological mouthpieces, or aesthetic expressions. (Þýðing höfundar). 
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3.5 SKAM  
Áður var lauslega minnst á norska unglingadramaþáttinn SKAM. Hér verður farið yfir 

efni þáttanna en vegna mikilla vinsælda má gefa sér að slíkt afþreyingarefni höfði vel til 

ungmenna. Höfundur ímyndar sér að bókmenntir með svipuðu móti og SKAM þættirnir 

gætu öðlast vinsældir meðal ungmenna í dag en langaði fyrst og fremst að vita hvort 

þátttakendum þætti raunverulegur skortur á efni fyrir ungmenni. Gefum „Fríðu“ orðið:  

S: Ef þú hugsar um fólk á menntaskólaaldri, finnst þér vanta bókmenntir á 
íslensku sem höfða sérstaklega til þessa aldurshóps? 

V: Já ég myndi segja það 

S: Hvernig þá? 

V: Mér finnst framboðið bara ekki nægilegt. Mér finnst vanta þennan young 
adult flokk. Það eru bara unglingabókmenntir sem eiga að höfða til 13, 14 ára 
svo kemur bara eitthvað gat fyrir 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22....svo ég veit ekki. 

S: Svo koma bara „fullorðinsbækurnar“ innan gæsalappa?  

V: Já.  

S: Heldur þú að jafnöldrum þínum finnist það sama. 

V: Já ég held það. Já ég veit ekki, reyndar eins og núna held ég að fólk á 
mínum aldri vilji lesa bækur eftir ungt fólk. 

S:...eftir ungt fólk? Eftir unga höfunda? 

V: Já 30 

Og:  

S:  En ef það yrði gefin út bók á íslensku sérstaklega fyrir þinn aldurshóp 
hvers konar efni væri í henni? 

V: Ég myndi halda að það væri saga um íslenskt hversdags líf 

S: Hvernig væru persónurnar? 

V: Ehm.. 

S: Fólk á þínum aldri til dæmis? 

V: Jaá... 

                                                
30 Sjá viðauka 6. 
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S:  Kannski pínulítið eldra? 

V: Já kannski pínulítið eldra, gæti verið31 

Nú til dags er ungt fólk mun meðvitaðara um kynþáttamismunun og stöðu kynjanna 

gagnvart hvort öðru. Með gríðarlegum tækniframförum er til að mynda auðveldara að 

verða skotspónn eineltis eða annarra vandamála sem geta farið fram á internetinu. Upp 

koma mál sem tengjast svokölluðu hefndarklámi á netinu; skilaboð eru send, það er til 

dæmis hægt að taka skjáskot af persónulegum samræðum í spjalli á Facebook eða 

Snapchat og senda á aðra, það er hægt að taka vandræðalegar myndir og senda á alla í 

bekknum eða skólanum án þess að viðkomandi geti nokkuð gert í því. Í dag eru samræður 

um kynferði, líkamsímynd og kynáttunarvanda mun sýnilegri heldur en áður fyrr og því 

eru þetta sömuleiðis ákveðin samfélagsleg vandamál sem ungt fólk í dag er meðvitað um. 

Norska ríkissjónvarpið nýtti sér samfélagsmiðla og notkun ungmenna á þeim til að skrifa 

hina geysivinsælu SKAM þætti, eins og segir á vef NRK: 

Handritin eru meira og minna skrifuð í rauntíma, aðeins nokkrum dögum áður 
en næsti þáttur er tekinn upp. Handritshöfundur notar raunverulega endurgjöf 
frá aðdáendum sem birtist á vefnum en einnig frá leikurum þáttanna. Fyrir 
vikið virðist þáttaserían í augum norskra og annarra erlendra ungmenna vera 
afar raunveruleg og ekta.32 

SKAM eru í stuttu máli sagt norskir þættir sem urðu gríðarlega vinsælir og eignuðust 

stóran aðdáendahóp meðal ungmenna. Þeir voru upphaflega ætlaðir 16 ára stúlkum en 

slógu í gegn hjá báðum kynjum víðsvegar um heiminn.33 Þættirnir taka á vandamálum 

sem tengjast meðal annars sjálfsmynd, samböndum, kynferði, kynferðislegu ofbeldi, 

sálrænum kvillum og trúarbrögðum. Leikararnir eru á sama aldri og viðtökuhópurinn en 

höfundur seríanna, Julie Andem er fædd árið 1982, 36 ára gömul. Á meðan sýningu hvers 

þáttar stóð birtist færsla af samfélagsmiðli á heimasíðu NRK, norska ríkissjónvarpsins, 

sem tengdist efni þáttarins. Þannig var enn auðveldara að ná til viðtökuhópsins, og þau 

áttu hugsanlega auðveldara með að tengjast efni þáttanna, enda á vettvangi sem þau 

þekkja vel. Með því að gefa hverri persónu þáttanna raunverulegan prófíl á 

samfélagsmiðlum, líkt og Instagram, var auðveldara að samtvinna efni þáttanna við 

                                                
31 Sjá viðauka 6.  
32 Norska ríkissjónvarpið, Everything you need to know about SKAM. The script is also more or less 
written in real time, only a few days before the next episode is recorded, and the scriptwriter uses the 
feedback comments from the fans online and from the actors when she writes. The result is a series that 
is perceived by both Norwegian and foreign teenagers to be very authentic. (þýðing höfundar). 
33 Norska ríkissjónvarpið, Everything you need to know about SKAM 
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raunveruleika viðtökuhópsins. Maria Nikolajeva útskýrir hvers vegna það er mikilvægt 

að finna raunverulega tengingu við skáldaðar persónur í Reading for Learning: Cognitive 

approaches to children's literature:  

 
Ef persónur eru byggðar á einhverju sem hefur litla tengingu við raunverulegt 
líf er fátt sem hægt er að læra af þeim um raunverulegt líf. Ef persónur er um 
það bil eins og raunverulegt fólk er möguleikinn á dýrmætri þekkingu dreginn 
fram í sjónarsviðið. Skilningur á hugsunum annars fólks er eitt 
grundvallaratriði félagsfærni. Ef skáldskapur getur hjálpað ungum lesendum 
að þróa þann hæfileika er það stór þáttur í þjálfun á félagsfærni. 34  
 

„Gunna“ sagðist ekki lesa mikið, henni fannst hún í rauninni lesa of lítið en fannst einnig 

of lítið framboð af efni sem höfðaði til hennar. Þegar hún kom í viðtal hafði rannsakandi 

átt samskipti við jafnaldra hennar sem hafði minnst á SKAM og spurðist fyrir um áhuga 

hennar á því ef bók sem svipaði til SKAM í umfjöllun höfðaði til hennar.  

 

S: En hvað um eitthvað eins og SKAM, það er náttúrulega rosalega vinsælt? 

V: Uhm já 

S: Eitthvað um krakka á þínum aldri er það eitthvað sem...? 

V: Já ég held að það myndi alveg virka mjög vel, ég held að það sé ekki mikið 
til af því 

S: Nei (flissar) það er ekki mikið til af því því miður 

V: Það væri alveg hægt að bæta á það sko. 

S: Uhm, og er eitthvað sérstakt sem myndi vekja þinn áhuga á lestri, þannig 
að þú myndir hugsa: „Vá ég ætla að setjast niður og lesa þessa bók?“ 

V: Eins og þú segir bara, ef það væri eitthvað svona SKAM, þá held ég að 
það myndi bara virka mjög vel.35 

 

Hún var mjög jákvæð gagnvart hugmyndinni sem bendir til þess að fleiri gætu verið 

                                                
34 Nikolajeva, Maria, 77. If characters are constructions that have little to do with real life, there is not 
much we can learn from them about real life. If they at least approximate real people, there is 
potentially valuable knowledge to be extracted. The understanding of other people’s minds is an 
essential social skill, and if fiction can help novice readers to develop this skill, it would be a major tool 
for socialisation (þýðing höfundar). 
35 Sjá viðauka 7. 
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sammála henni, ef til vill heldur hún líka að það virki vel vegna þess hve auðvelt er að 

finna sameiginlega þætti með sjálfum sér sem áhorfanda og persónum SKAM, því 

persónur SKAM eru þrátt fyrir allt eftirlíkingar (e. semiotic) raunverulegra ungmenna en 

ekki táknfræðilegar (e. mimetic) málpípur höfunda sem kynnu að hafa einhverja óljósa 

hugmyndafræði um það hvernig það er, að vera ungmenni. Þó verður því ekki haldið fram 

að efni sem svipar mjög til SKAM þáttana muni leysa vandann en geti þó verið ágætis 

búbót í íslenska bókaflóru, þá sérstaklega í flokki ungmennabókmennta. 

 

3.6 Náð til unga fólksins  
Æskilegast væri að fá unga, nýja höfunda til að skrifa sögur, fyrir ungt fólk. Þannig er 

bæði hægt að höfða til yngri aldurshóps og um leið gefa ungum og upprennandi höfundum 

tækifæri til að koma sér fram á sjónarsviðið. Vitanlega er erfitt að höfða til allra en miðað 

við niðurstöður viðtalanna er ekki endilega heppilegast að gefa út stuttar bækur. Þau sem 

hafa áhuga á lestri vilja gjarnan lesa lengri bækur en bókin þarf að hitta nánast strax í 

mark. Það er vitanlega ansi flókið að hitta alltaf strax í mark en fyrst og fremst þarf að ýta 

bók fram á sjónarsviðið með því að kynna hana. Svo hvernig auglýsir maður bók sem á 

að ná til unga fólksins? Þegar þátttakendur voru spurðir um það hvar þau myndu helst 

vilja sjá bækur auglýstar fengust mjög fjölbreytt svör, allt frá fréttablöðum, 

útvarpsstöðvum og til samfélagsmiðla. Það sem kom mest á óvart var að fæst vildu fá 

„frekar“ auglýsingar, til dæmis eins og myndbandsauglýsingar sem byrja að spilast 

sjálfkrafa þegar rennt er framhjá þeim á heimasíðum eða samfélagsmiðlum. „Bjarni“ 

benti einnig á að það þarf að hafa í huga hvar ungmenni halda sig, þegar kemur að 

auglýsingum: 

 
S: Nei, já en myndirðu til dæmis auglýsa á samfélagsmiðlum [Svarar Jájá] 
eða myndirðu frekar auglýsa í Mogganum?  

V: Eee.. sko... hvar eru ungmenni frekar? Í Mogganum eða á 
samfélagsmiðlum?  

S: Einmitt.  

V: Ég held sko samfélagsmiðlum sko.  

S: Þú heldur á samfélagsmiðlum, einhverjir sérstakir umfram aðra?  

V: Samfélagsmiðlar? Ömm.. Ee ég veit ekki samt. Mig persónulega pirra 
alltaf svona auglýsingar á samfélagsmiðlum. Eee ég myndi frekar vilja hafa 
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það einhvern veginn í byrjun á einhverju YouTube vídeói eða bara á vefnum. 
Ekki sem eitthvað... ef þú ert að horfa á Instagram Stories og þá kemur einhver 
auglýsing fyrir „nýja bókina hennar Guðrúnar bla bla“ (leikur þetta með 
spennuauglýsinga-rödd)... Það myndi bögga mig eitthvað.  

S: Þá er svolítið verið að troða því upp á þig?  

V: Já. En það er ekkert varðandi bækur, það er bara mér finnst allt sem kemur, 
svona poppar upp, ég er mjög einhvern veginn svona, Instagram á ekki að 
vera að... Jáh. En Facebook mætti alveg sko. Eða... [dæsir] Jaá. Bara einhvern 
veginn á svona síðum eins og Vísir eða Rúv.is... eða ég veit ekki. Bara 
eitthvað svona stórar síður sem maður fer oft á.36 

Það að „Bjarni“ leiki eftir auglýsingu á Instagram bendir til þess að slíkar auglýsingar séu 

ekki eitthvað sem margir taki mark á, og gefur sömuleiðis vísbendingu um það að slíkar 

auglýsingar þykji ekki jafn áreiðanlegar og aðrar auglýsingar. En honum fannst að stærri 

miðlar líkt og þekktir fréttamiðlar gætu auglýst bækur. Það sýnir að sjónarmið ungs fólks 

sé að það sé frekar hægt að treysta þeim auglýsingum sem birtast á fréttamiðlum, enda 

eru þeir oft á tíðum ritstýrðir miðlar. YouTube er til að mynda mjög stór miðill og þar 

geta auglýsendur keypt sér stutta auglýsingu á undan myndbandi. Þá tengjast slíkar 

auglýsingar oft efni myndbandsins eða eru ætlaðar svipuðum áhorfendahóp og 

myndbandið á YouTube.  

 Opinberar persónur á samfélagsmiðlum, svo sem Snapchat og Instagram, hafa 

gerst sekar um svokallaðar duldar auglýsingar, það er, áhorfendur vita ekki að um keypta 

auglýsingu sé að ræða. Slíkar auglýsingar þykja ekki áreiðanlegar og verða til þess að 

vantraust myndast gagnvart auglýsingum á samfélagsmiðlum. Það gefur vísbendingar um 

að samfélagsmiðlar séu ef til vill ekki hentugur staður til auglýsinga, þrátt fyrir að ná vel 

til ungs fólks. Þess má geta í þessu samhengi að ný útvarpsstöð hefur hafið göngu sína, 

RÚV Núll, þar sem ungt fólk heldur úti menningarþáttum og öðru efni á útvarpsstöð sem 

ætluð er ungu fólki. Einn þátttakandi benti á að ungt fólk (a.m.k. í hennar vinahóp) 

hlustaði á útvarp og því gæti það verið hentugur staður til auglýsinga. En í viðtalinu hér 

á undan við „Bjarna“ sýndi hann meiri áhuga á auglýsingum á YouTube heldur en annars 

staðar. Þegar rætt var við „Fríðu“, sem er ung kona, kom annað í ljós: 

 
S: Hvernig myndir þú reyna að ná til þeirra? 

V: Twitter? Nei veit ekki, já mér dettur í hug Twitter 

                                                
36 Sjá viðauka 2. 



 

 32 
 
 

S: Twitter? Samfélagsmiðlar? 

V: Já ætli það ekki 

S: Krakkarnir eru að nota það, unga fólkið? 

V: Já ég hugsa það. Já ég held að það muni hjálpa til. Fólk á mínum aldri  vill 
lesa eftir unga höfunda það er spennandi og svona... já Twitter og 
samfélagsmiðlarnir 

S: Olræt! 

V: Og útvarpið líka! 

S: Útvarp? Hlustar fólk á útvarp ennþá? 

V: Já 

S: Ég er ekki alveg með í því greinilega ha ha... 

V: Nei ég myndi segja..alla vega í mínum vinahóp, útvarpið er mjög í sókn 
núna sko 

S: Ókei og á hvaða stöð eru þau eiginlega að hlusta? 

V: Rás 1 

S: Rás 1? Ókei, auglýsing á Rás 1.  

V: Já eða viðtalsþáttur á Rás 1, það gæti virkað, myndi ná til ákveðins hóps37 

 

Hér má sjá augljósan mun á því hvar ungir menn halda sig á netinu og hvar ungar konur 

halda sig. En unga fólkið er ekki einu kaupendur bóka, fullorðna gæti langað að kaupa 

bók handa syni, dóttur, barnabarni, frænku ... best er að hafa í huga að ungmenni eru ekki 

einu kaupendur bóka.   

 

 

3.7 Raf og hljóðbókavæðing nútímans  
Á tímum tækninnar hefur aðgengi að afþreyingarefni aukist til muna. Til að mynda má 

nefna mynd- og hljóðveitur eins og Netflix og Spotify sem notið hafa gríðarlegra 

vinsælda. Í bókabransanum eru það rafbækur sem eru hið nýjasta tækniform bókmennta 

en hljóðbækur eru eldra fyrirbæri sem hafa öðlast auknar vinsældir á síðustu árum. Með 

                                                
37 Sjá viðauka 6. 
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tilurð Audible og Storytel er aðgengi almennings að hljóðbókum gert auðveldara, og þá 

sérstaklega hjá Storytel sem nýverið opnaði útibú á Íslandi þar sem hljóðbækur eru lesnar 

af færum leikurum og gefnar út á íslensku. Einhverjir myndu telja að slík tæknivæðing 

hefði áhrif á útgáfuform bóka en um aldamótin héldu menn að rafbækur myndu taka 

stóran sess í bókaútgáfu. Til að mynda taldi Hrafnhildur Hreinsdóttir árið 2001 að 

rafbækur myndu eignast ákveðinn sess í framtíðinni, til dæmis sem afþreyingarefni, 

skýrslur og handbækur svo fátt eitt sé nefnt. Hún taldi þó að skáldskapurinn yrði enn á 

hinu prentaða formi:  

Mín skoðun er sú að hin hefðbundna bók muni halda velli en rafbókin er samt 
óðum að festast í sessi. Ég tel líklegt að þróunin verði sú að rafbókin verði 
frekar notuð fyrir afþreyingarefni, ýmiss konar handbækur, skýrslur svo og 
tæknilegt, fræðilegt og faglegt efni, en fagurbókmenntir verði áfram gefnar út 
á prenti. Ég tel líka að útgefendur skjábóka séu á réttri leið með því að líkja 
eftir bókum eins og þær eru í dag, þ.e. afsprengi 6000 ára þróunar.38 

Hrafnhildur hafði rétt fyrir sér, margt er einvörðungu gefið út á rafrænu formi í dag en 

líka skáldskapur. Tæki líkt og Kindle og iPad gefa fólki tækifæri á að hafa margar bækur 

með sér á einu tæki. Sömuleiðis er hægt að hlaða bókum niður á snjallsíma. Hljóðbækur, 

aftur á móti, eiga sér lengri og eldri sögu en allt frá því að hljóðupptaka var gerð möguleg, 

árið 1877, hafa menn nýtt sér þá tækni að mestu til tónlistarupptöku en einnig nýtt hana 

til að taka upp mælt mál39. Með tíð og tíma þróaðist tæknin og nú má með auðveldum 

hætti gerast áskrifandi hjá hljóðbókaveitum eins og Audible og Storytel. Eins býður 

Amazon upp á að hlaða niður Kindle-forriti á bæði tölvur og farsíma til lestrar á 

rafbókum, svo er auðvitað líka hægt að kaupa Kindle-töflu til að lesa af. Neytendur í dag 

ættu að eiga auðvelt með aðgengi að bókum á rafrænu formi en ætli tæknivæðing 

bókaútgáfunnar hafi í raun og veru áhrif á það hvað neytendur kjósa að velja? Einhverjir 

gætu talið að tæknivæðingin hefði þau áhrif að nútímafólk kysi rafbókaformin fram yfir 

hið prentaða form. Ætli það skipti einhverju máli fyrir lesturinn hvort bók sé rafbók eða 

prentuð?  

 Bandaríski sálfræðingurinn Daniel T. Willingham hefur rannsakað heilann og 

lestur en árið 2017 gaf hann út bókina The reading mind: A cognitive approach to 

understanding how the mind reads. Willingham útskýrir hvernig við höldum að við lesum 

í beinni línu frá vinstri til hægri, að augun renni mjúklega frá vinstri til hægri eftir 

                                                
38 Hrafnhildur Hreinsdóttir, 14. 
39 Cyberbee, Edison Cylinder Recordings. 
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stöfunum. Það er þó ekki rétt ályktað hjá fólki, vegna þess að fylgist maður með 

manneskju sem er að lesa fylgja augun alls ekki beinni línu heldur virðast hoppa yfir 

síðuna eða skjáinn sem lesið er af. Þetta er vegna þess að við lesum ekki bókstaf frá 

bókstaf, heldur horfum við einvörðungu á orðin sem birtast okkur á blaðsíðunni sem eina 

heild. Willingham hefur ekki einungis rannsakað hvernig heilinn les, heldur líka hvaða 

áhrifaþættir koma að lestri og enn fremur - lesskilningi: hvort það hafi til dæmis einhver 

áhrif á minnið hvort bók sé á rafrænu formi eða prentuðu. 

 Rannsakanda langaði líka að vita hvort þátttakendum þætti einhverju máli skipta 

á hvaða formi bók kæmi út, þ.e. sem prentuð bók, rafbók eða hljóðbók. Og hvort það hafi 

einhver áhrif á lestrarupplifunina hvaða form bókar er notað til lesturs. 

 Willingham rannsakar hvort það hafi í raun og veru áhrif á lestur og lesskilninginn 

að lesa af skjá (til dæmis Kindle), af blaði eða hlusta á hljóðbók eða upplestur. Hann tekur 

mið af mörgum öðrum rannsóknum sem sýna mjög ólíkar niðurstöður, „[...] sumar 

rannsóknir sýna að rafbókalestur hefur yfirburði fram yfir lestur á pappír, aðrar sýna 

slíkan lestur óæðri og enn aðrar benda til þess að enginn munur sé á þessu tvennu [...]“40. 

En sömuleiðis bendir Willingham á að það er í raun og veru munur á að lesa af blaði og 

af skjá. Til að mynda eru fleiri truflanir til staðar þegar lesið er af skjá, til dæmis birtast 

oft smellanlegir tenglar (e. clickable links / hyperlinks) á „síðum“ skjásins. (Hér er talað 

um síður því að rafbækur herma oft eftir útliti prentaðra bóka og sýna blaðsíður fremur 

en áframhaldandi texta). Án þess að ætla sér að smella á slíkan tengil þarf lesandi samt 

sem áður að taka ákvörðun um það hvort eigi að smella eða ekki, og sömuleiðis sést oftar 

en ekki hvað tengilinn heitir, slóðin gefur það til kynna og gefur þá um leið vísbendingu 

um innihald tengilsins. Þegar lesandi sér slíkan tengil fer einbeitingin ómeðvitað annað 

en á innihald textans og getur það því haft bein áhrif á lesskilning og erfiðara verður að 

muna hvað stóð í textanum41.   

 Viðmælendur mínir höfðu margir sömu sögu að segja hvað varðar lestur á skjám, 

það er truflandi að lesa af skjá, þá sérstaklega símaskjá, því óvæntar tilkynningar birtast 

og leiða hugann að öðru en því sem lesa skal. Sömuleiðis er bláleit birtan oft erfið 

viðureignar, og ennfremur þykir mörgum glampinn af skjánum vondur eins og „Gunna“ 

lýsir:   

                                                
40 Willingham, 162 Some studies show that e-readers are superior to paper, some show them as inferior, 
and some show no difference (þýðing höfundar). 
41 Ibid, 163 



 

 35 
 
 

V: Ja, já eða nei mér finnst reyndar ekki þægilegt að lesa svona af skjá.. 

S: Nei þú myndir bara vilja geta keypt bók...? 

V: Já ég held það sé einhvern vegin...eða mér finnst óþægilega að horfa 
svona...lesa af skjá 

S: Bláa ljósið...? 

V: Já, einmitt.42  
 

Og „Bjarni“ hafði þetta að segja um rafbækur: 

 V: Og ég meina, svo er líka þetta E-book og svona... 

S:..jaá rafbækur?... 

V: Já, ég var svona að pæla í því hvort að ég mundi ekki kaupa mér Kindle 
eða eitthvað svoleiðis afþví að þá þarf maður ekki að taka þessa bók með og 
svona... Ég samt elska að hafa bók í hendinni. Það er svona... [í viðtalinu sýndi 
þátttakandi með látbragði það að halda á bók] 

S: Heldurðu að þú myndir lesa meira ef þú gætir bara verið með bók í 
símanum til dæmis?  

V: Nei, ekki á símanum. Það er of lítið sko. Og það er líka ekki þetta „paper-
white“ ee „display“ [hikar] það notar bara orku ef maður flettir til dæmis. Og 
ef það er bara „ON“ þá bara notarðu enga orku. Það er svona eins og pappír. 
Emm.. Ég veit ekki. Ég hef pælt í því og ég hef einmitt ekki keypt mér svona 
af því að ég held að ég mundi kannski byrja á því í tvær vikur og svo bara 
myndi enda einhversstaðar í [flissar]... það er bara sóun.43 

Það sem stendur sérlega út úr þessu viðtali er að þátttakandi lék með látbragði þá athöfn 

að halda á bók og talar þannig að það sé betra að hafa efnislega bók í höndunum heldur 

en á rafrænu formi. Aðrir þátttakendur sýndu einnig að það þykir betra að halda á 

raunverulegri bók í höndunum, enda er það nokkurs konar athöfn. Velja bók úr hillunni, 

fletta blaðsíðunum og lesa í rólegheitum eins og „Danni“ lýsir: 

S: Ókei, myndir þú velja hljóðbók fram yfir prentaða bók? 

V: Sko ég veit það ekki, nei ég held ég myndi frekar vilja lesa bók. 

S: Mhm hvers vegna? 

V: Það bara, bæði upp á sko athyglina, ef maður missir af einhverju í 
hljóðbók...þá getur maður flett til baka, það náttúrulega eitthvað meira vesen 

                                                
42 Sjá viðauka 7. 
43 Sjá viðauka 2. 
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að spóla til baka, og líka það er eitthvað við það að halda á bók vera með hana 
í höndum og finna fyrir pappírnum  

S: Svona smá athöfn? 

V: Já, nefnilega svona smá ritual sko.44 

 

Hér á „Danni“ við það að hlusti einstaklingur á hljóðbók geti verið erfiðara að spóla til 

baka ef hann missir einbeitinguna við hlustunina og að því leytinu til er þægilegra að geta 

lesið beint af blaði. Honum þótti einnig efnislegt viðmót bókarinnar meira aðlaðandi og 

gefur í skyn að það sé betri upplifun að halda á raunverulegri bók heldur en ella.   

 En líkt og Willingham bendir einnig á, þá getur verið að efnislegt viðmót 

prentaðrar bókar sé einn þáttur lesskilnings og minnis.  

Jafnvel þótt það hafi ekki verið að fullu rannsakað, þá leikur grunur á að hin 
þrívíða efniskennda bók úr pappír skipti máli – það er auðveldara að muna 
atburð sem á sér stað við lok bókarinnar með rýmistilfinningunni fyrir því því 
að hann átti sér stað á blaðsíðu nálægt bakhlið bókarinnar.45  

Stundum er maður búinn að renna í gegnum fréttaveitur eða samfélagsmiðla, nokkurn 

veginn hugsunarlaust, og áttar sig skyndilega á því að hann er kominn marga daga aftur í 

tímann. Með bók í hönd finnur maður raunverulega fyrir því hvernig bókin þyngist í 

vinstri hendi eftir því sem maður kemst lengra í sögunni. Eins finnur ritari sjálf við lestur 

á PDF og öðrum rafrænum skjölum að hún á erfitt með að átta sig á því hversu langt hún 

er komin eða hversu viðamikill lesturinn gæti orðið.  

 Þrátt fyrir að möguleikinn á rafbókum sé til staðar getur verið að það sé ekki 

endilega besti útgáfukosturinn, þó eru alltaf einhverjir sem vilja lesa af Kindle eða öðrum 

skjátækjum. Sömuleiðis talar „Bjarni“ um að það sé svolítið spennandi og sniðugt að eiga 

Kindle-tæki en heldur þó að hann muni á endanum hætta að nota það, líklega þegar 

nýjabrumið er horfið. Hér er þó þvert á móti ekki reynt að tala niður til raftækjanotkunar 

til lesturs, enda frábær kostur í flóru bókaútgáfu og eykur aðgengi fólks, þá sérstaklega 

þeirra sem til að mynda glíma við les- eða sjónörðugleika eða aðra kvilla sem valda því 

að hefðbundin bók er óhentug í neyslumynstur þeirra.  

                                                
44 Sjá viðauka 4. 
45 Willingham, 163. Although it has not been fully investigated yet, researchers suspect that the three-
dimensionality of paper books may be important - it's easier to remember an event as occurring at the 
end of a book with the spatial cue that it happened on a page near the back of the book. (þýðing 
höfundar) 
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 Þegar þátttakendur mættu í viðtölin var oft gefinn kostur á því að ímynda sér bók 

sem væri sérstaklega gefin út fyrir viðkomandi aldurshóp og þátttakendur spurðir m.a. 

um það hvers konar bók hún yrði, verð, útgáfuform og ýmislegt annað. Margir virtust 

áhugasamir um að gefa hana út á öllum mögulegum formum, til að höfða til sem flestra 

eins og „Bjarni“ nefndi:  

V: Ég held að það sé best ef að bók sé til sem bók, rafbók og líka kannski sem 
hljóðbók.  

S: Já... þannig að það myndi koma út á öllum formunum? Þá getur fólk bara 
valið það sem höfðar mest til þeirra?  

V: Já einmitt! Og bara stoppað kannski, hætta að hlusta á hljóðbókina í bílnum 
og koma svo heim og lesa þar áfram bara í bók eða eitthvað. Eitthvað 
svoleiðis.46 

„Danni“ sagði um þetta:  

V: Já ég myndi segja allt sko, af því að náttúrulega það er... sumir fíla að lesa, 
vera með bókina í höndunum og allt það, sumum finnst þægilegt að vera með 
hana í símanum og geta bara hvenær sem er lesið blaðsíður tvær ??? (óskýrt, 
túlkun ritara) og sumir eru kannski lesblindir eða fíla bara ekki að þurfa að 
lesa heldur vilja hafa þetta aðeins auðveldara...eða aðgengilegra kannski með 
að hafa þetta sem hljóðbók.47 

Greinilegt er að ungt fólk í dag er meðvitað um mismunandi þarfir annarra og er jákvætt 

og opið gagnvart þeim möguleikum sem bókaútgáfa hefur upp á að bjóða. Almennt telur 

höfundur að ungt fólk í dag sé óhrætt við nýjungar og muni nýta sér þá kosti sem í boði 

eru, hvernig sem þeim hentar.  

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Sjá viðauka 2. 
47 Sjá viðauka 4. 
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4 Samantekt á niðurstöðum  
Ungmennabækur eiga ekki að hafa barnalegt yfirbragð, heldur vera smekklegar og 

fallegar. Til dæmis ekki of litríkar og helst ekki myndskreyttar. Kápa má vera falleg, 

jafnvel gamaldags, en ekki of skrípaleg. Myndskreytingar á innsíðum bóka þykja ekki 

viðeigandi í ungmennabókmenntum. 

 Eins er mikilvægt að hafa í huga að margir kjósa að hafa möguleikann á því að 

eignast bók á öllum mögulegum útgáfuformum, líkt og einn þátttakandi benti á að gaman 

væri ef til vill að hlusta á bók í útvarpstæki í bílnum, koma heim og klára kaflann eða 

bókina í rólegheitum með efnislega bók í höndunum (slíkt gæti sömuleiðis virkað á 

rafbók).   

 Kynningartexti aftan á kápu verður að segja nógu mikið um innihaldið án þess að 

gefa of mikið upp um fléttuna. Flest ungmennanna ákveða hvort þau hafi áhuga á bók 

með því að lesa kynningartexta. Ef hann hittir í mark lesa þau stundum fyrstu blaðsíðurnar 

og ákveða svo í framhaldinu hvort þau ætli að lesa bókina. Þá er mikilvægt að stemningin 

komi skýrt fram strax í upphafi bókar, ef þær eru of lengi að byrja, of lengi að koma sér 

að „aðal-málinu“ missa margir lesendur áhugann og hætta að lesa.   

 Ungmennabækur ættu að vera um ungt fólk („young adults“) svo lesendur geti 

tengt við persónurnar og þau vandamál sem persónur bókanna glíma við. Þau langar ekki 

að lesa um vandamál sér yngra fólks eða hinna fullorðnu, samanber rannsóknir Mariu 

Nikolajeva og kenningar Edwin Ardener.   

 Best væri þá að ungmennabækur séu skrifaðar af ungu fólki sem sjálft er ekki of 

langt frá viðtökuhópi í aldri. Hugmyndasmiður SKAM er gott dæmi um ungan höfund 

sem er ekki of langt frá viðtökuhópi í aldri en næglega fjarlæg þeim til að geta litið þau 

öðrum og þroskaðri augum. Slíkir höfundar hafa betri innsýn í heim ungs fólks heldur en 

þau sem eldri eru, og eru í svipaðri samfélagslegri stöðu, sbr. hringi Ardeners.   

 Málnotkun þarf því að vera í samræmi við notkun ungmenna á tungumálinu. Það 

þarf að passa að nota ekki of „gamaldags“ orð en heldur ekki tala niður til þeirra, þetta 

má sömuleiðis yfirfæra á unglingabókmenntir. Þó er fjarri því að forðast eigi að nota gott 

mál sem væri fullorðnu fólki eðlislægt að nota, þau hafa meiri skilning en svo að þurfi að 

einfalda hlutina, samanber grein Roman Jakobson um tvær hliðar tungumálsins.  

 Þýddar ungmennabækur eru alls ekki eitthvað sem ætti að líta framhjá. Til að finna 

bækur sem vænlegar eru til þýðinga er gott að kanna hvað er vinsælt í upprunalandinu og 

þýða það. Þýðingarnar verða þó að vera vandaðar og sömuleiðis skal málnotkun vera í 
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samræmi við málnotkun viðtökuhóps. Þýðandi og ritstjóri þurfa að hafa þekkingu á 

málnotkun ungmenna. Hafa skal í huga að málnotkun ungmenna er ekki svo fjarri því 

sem fullorðið fólk notar. Það þarf einfaldlega að skerpa á því að samtöl persóna verði ekki 

tilgerðarleg né heldur lýsingar. Enn síður sé reynt að forðast það að nota gott og vandað 

mál og um leið leyfa sér að nota hnitmiðaðar setningar án nokkurra málalenginga.  

 Til að auglýsa ungmennabækur er líklega heppilegast að auglýsa þær á þeim 

samfélagsmiðlum sem aldurshópurinn notar hvað mest, til dæmis Twitter eða Instagram. 

Þetta er þó kynjaskipt, líklega væri best að auglýsa bækur sem væru frekar fyrir unga 

menn á YouTube og fyrir ungar konur á Instagram eða öðrum vinsælum samfélagsmiðli. 

Rúv Núll er nýtt fyrirbæri sem vel gæti nýst sem staður til auglýsinga á nýjum 

ungmennabókum, bæði fyrir unga karla og konur, og um leið opnað umræður um 

ungmennabækur, þar má hlýða á þætti í umsjón ungmenna, fyrir ungmenni. Í framhaldi 

af því má vonandi líka nýta sér hljóðvörp til umfjöllunar og auglýsinga. 

Þátttakendur voru ekki alveg samhljóða hvað varðaði ásættanlegt verð á bókum en 

mörg nefndu verð í kringum 3000 íslenskar krónur. „Stína“ hafði unnið í bókabúð og 

hafði mjög góða tilfinningu fyrir því hvað bækur kosta á Íslandi. Hún bendir samt á að 

það hafa ekki öll ungmenni fjárráð til að borga á bilinu sex til sjö þúsund krónur fyrir bók. 

Hún var sjálf til í að borga í kringum þrjú þúsund krónur fyrir bók, þó meira ef hún vissi 

að bókin væri vönduð og eiguleg48.  

 En sömuleiðis hafa einhver þeirra ekki gleymt bókasöfnunum og þóttu þau 

ákaflega góður kostur, til dæmis til að spara fé eða þurfa ekki að skuldbinda sig jafn mikið 

við val á lestrarefni. Einn stakk upp á að auglýsa bókasöfn en höfundi þykir ekki ástæða 

til þess, annar stakk upp á að gera kvikmyndir eftir íslenskum bókum og vildi sjá kitlur 

um bækur, rétt eins og kitlum er dreift þegar von er á nýrri kvikmynd í kvikmyndahúsum. 

Allt eru þetta verðugar hugmyndir sem einhverjum gæti dottið í hug að grípa á lofti og 

nýta. Þátttakendur voru gríðarlega frjóir hvað varðar möguleika á úrbótum sem sýnir líka 

hvað þessi hópur er áhugaverður og skapandi í hugsun. 

 „Jói“ talaði einnig um bókmenntir sem hafa nánast gleymst, hann minntist á 

bókina Svalasta sjöan eftir Þorgrím Þráinsson og tjáði hvernig honum fannst sú bók hitta 

sig alveg í hjartastað þegar hann var 15 ára49. 

                                                
48 Sjá viðauka 3. 
49 Sjá viðauka 10. 
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4.1 Lokaorð 
Þegar ég var rétt rúmlega hálfnuð með þau viðtöl sem ég hugðist taka var mig strax farið 

að gruna að ég hafði haft rétt fyrir mér varðandi lestraráhuga. Þau sem lesa finna sér tíma 

til þess og hin ekki. Lestraráhugi er yfirleitt til staðar hjá ungu fólki en mörg hver bera 

fyrir sig tímaleysi. Þeim þykir skólinn taka mikinn tíma og finnst auðveldara að gleyma 

sér í „auðveldara“ afþreyingarefni, svo sem eins og sjónvarpsþáttum. Enn önnur höfðu 

sagt að þau ættu erfitt með að finna efni sem þeim líkaði við; og studdi það við grun minn 

að þeim þykji „unglingabókmenntir“ svolítið barnalegar og að „fullorðnis“-bækur höfði 

síður til þeirra, enda sagðist „Anna“ ekki geta tengt neitt sérstaklega við miðaldra 

lögreglumann í tilvistarkrísu. Það er ekki þannig að enginn áhugi sé á bókalestri, 

framboðið er einfaldlega þannig að þau finna fátt sem þeim þykir höfða til sín. Og jafnvel 

vita ekki af spennandi lesefni því þau vita ekki hvar það væri að finna, þar af leiðandi er 

lítið auglýst og ef það er auglýst er það ef til vill ekki á réttum vettvangi.  

 Sérstaka athygli vekur hversu mörgum þóttu þau ekki nógu dugleg að lesa. Margir 

sögðust ætla sér að lesa meira eða þá langaði til að lesa meira, sérstaklega talaði „Stína“ 

um að henni fyndist innra með sér eins og hún ætti að lesa meira; það væri ekki félagslegur 

þrýstingur eða frá foreldrum, þrátt fyrir að eiga foreldri sem hvatti hana eindregið til 

lesturs á merkilegum bókmenntaverkum. Það er eins og eitthvert afl vanti til að hrinda 

þeim af stað í lesturinn. En eins og „Stína“ benti á, hélt hún að það krefðist æfingar í lestri 

til að eiga auðveldara með hann. Afþreyingarefni á borð við myndveitur líkt og Netflix 

eða Podcast sem hægt er að hlusta á í streymi á netinu virðist ekki koma í stað bókalesturs, 

heldur eru dropar í hafsjó afþreyingarefnis. Líklegt er að ungmennin sæki frekar í slíkt 

afþreyingarefni vegna þess að þar má finna jafnaldra þeirra glíma við hversdagsleg 

vandamál, líkt og í SKAM, eða einfaldlega hlusta á jafnaldra sína spjalla um daginn og 

veginn. Það sem vantar í bókaútgáfu fyrir íslensk ungmenni er hversdagsleiki ungmenna.  

 Það er vel við hæfi að ljúka þessari umfjöllun á orðum Aristótelesar: „Skáldin fást 

við að líkja eftir mönnum í virku lífi“50. 

 

 

 

                                                
50 Aristóteles, Um skáldskaparlistina, 47 
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Viðauki 1 
 

 

„Anna“ 19 ára, 31. maí 2018. 
 
S: Hvert er þitt viðhorf til lesturs, það er afþreyingarlesturs? 
V: Mér finnst það mjög mikilvægt. Það bætir orðaforða fólks og ef þú lest alltaf á einu 
tungumáli í bók þá minnka slettur og svoleiðis. Mjög mikið. Og ég les rosalega mikið, 
eða, reyni að lesa rosalega mikið á sænsku. Vegna þess að það hefur viðhaldið 
tungumálinu „basically“ [hjá henni]. Og hérna, segi ég svo „basically“ um leið og ég er 
búin að tala um slettur. En líka bara það hjálpar mér við nám að geta lesið mér til 
afþreyingar.  
S: Já. Þannig að þú lest almennt þér til afþreyingar?  
V: Já.  
S: Og á hvaða tungumáli lestu helst?  
V: Sko það fer allt eftir því hvaða bókmenntir ég vil lesa en núna er ég aðallega að lesa 
á sænsku.  
S: Ok. Hvers vegna?  
V: Út af því að ég vil auka sænska orðaforðann minn og viðhalda honum líka og 
svoleiðis.  
S: Þannig að, það er vegna þess að þú ert af sænskum uppruna ekki satt?  
V: Jú.  
S: Hvað viltu lesa helst? (Hvaða tegund af bókum?) 
V: Akkúrat núna þá les ég helst svona „thrillera“ og eitthvað svoleiðis, það verður að 
vera svolítið spennandi og svona mikið að gerast. En ég tek alveg líka svona tímabil þar 
sem ég les svo bara líka ástarbækur og eitthvað svoleiðis sko.  
S:. Og ertu þá að lesa þessa „thrillera“ á sænsku eða íslensku? 
V: Sænsku.  
S: Hvers vegna lestu þetta ekki á íslensku?  
V: Út af því að þetta er oftast eftir sænska höfunda og mér finnst betra að lesa það ef 
það er óþýtt. Og íslenskar bækur les ég náttúrulega á íslensku. En ég les mest sænskar 
bækur, svo enskar og svo íslenskar. Hún fellur svolítið svona aftur úr.  
S: Þannig þú ert sjaldan að lesa þýðingar og meira að lesa á frummálinu?  
V:  Já. Það truflar mig eitthvað við þýðingar.  
S: Finnst þér þær ekki góðar? 
V: Nei, eða þú veist, það mætti vera lagt meira í þær.  
S: Hlustar þú á hljóðbækur?  
V: Nei ég get ekki sagt að ég hlusti á hljóðbækur.  
S: Af hverju ekki?  
V: Bara út af því að ég dett bara út ef ég er að hlusta sko, ég hlusta samt á Podcast, og 
þá sko, heyri ég aldrei allt sem fólk talar um. Og ef ég myndi hlusta á sögu, þá sem 
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hljóðbók, þá held ég að ég myndi missa af, mjög stórum hluta. Ég þarf að geta lesið 
sjálf til að ná að einbeita mér algjörlega.  
S: En lestu eða skoðar myndasögur?  
V: Mjög takmarkað... Ég gerði það mjög mikið, ég las t.d. öll Andrésar Andar blöðin en 
svo svona...datt það út.  
S: Afhverju heldur þú að þú hafir dottið út úr myndasögunum?  
V: Bara kannski af því að það höfðaði meira til yngri krakka, og ég hef ekkert fundið 
neinar myndasögur í dag, sem eru fyrir minn aldurshóp og svona..áhuga.  
S: Heldur þú að þú lesir meira, eða minna, heldur en jafnaldrar þínir?  
V: [Hugsar sig svolítið um]. Sko ég held ég geri það ekkert mikið meira, en kannski 
aðeins ofar í [hærra í kúrvunni bætir spyrill við].  
S: Af hverju heldur þú að það sé þannig?  
V: [Hugsar sig um]. Útaf því að mamma mín kenndi mér að það væri mikilvægt að lesa 
þegar ég var lítil og ég hef bara haldið því þar [hlær]. Þannig það er svolítið henni að 
þakka. Og svo er það líka bara gaman.  
S: Ókei, þannig að fjölskyldan þín kannski les mikið?  
V: Ekki pabbi minn. Bara mamma.  
S: Finnst þér vanta bókmenntir sem höfða til þíns aldurshóps? Á íslensku.  
V: Algjörlega. Jájájájájá. Annað hvort þá mætti skrifa meira á íslensku eða einmitt 
leggja meira í þýðingarnar, ekki bara svona drita þeim út.  
S: Og hvernig þýðingar myndirðu vilja sjá? Hvernig bækur myndirðu vilja sjá þýddar? 
V: Það mætti þýða meira kannski svona klassísk verk. Þau eru öll á ensku, og þú veist, 
mjög margir leggja ekki í það að til dæmis lesa Jane Austin á ensku. Og það mættu líka 
vera vandaðri þýðingar, það liggur ekki beint á. Það mætti gera góðar þýðingar á því og 
líka allar svona mögulegar „thriller“ bækur. Þær eru oftast ekki vel þýddar útaf því að 
þetta eru líka oftast svona þunnar kiljur.  
S: En ef íslenskur höfundur myndi skrifa bók, á íslensku, hvernig bók myndirðu vilja að 
það væri? Svona „thriller“ eða spennubók? 
V: Jaaá. En það er samt til slatti af því, bara það er ekkert sem höfðar til ungra lesenda, 
ungs fólks. „Thrillerarnir“, sem eru svona meira eins og Arnaldur Indriðason. Það 
höfðar ekki beint til mín sko.  
S:. Hvers vegna ekki?  
V: Vegna þess að þetta er lang oftast um einhverja karla. Og ég tengi mjög lítið við 
miðaldra karla sem eru í löggunni í Reykjavík. Það vantar, mér finnst langoftast vanta 
kvenkyns karaktera í íslenskar bækur. Allvegana „thriller“ bækur. Það mætti bæta úr 
því.  
S: Heldur þú að það format sem að bók kemur út á, það er hljóð eða raf eða prent hafi 
áhrif á lestur jafnaldra þinna? Ef bók kæmi frekar út á raf eða hljóðbókaformi sem þú 
gætir haft með þér, til dæmis í snjallsíma 
V: Sko. Ég held ekki að það hafi það mikil áhrif, eitthvað kannski. Ef það væri hægt að 
ráða hvort maður myndi eiga. Eins og til dæmis rafbókasafnið, það er náttúrulega mjög 
sniðugt. Ég hef tekið bók af því, það myndu kannski sumir frekar vilja það. En þeir sem 
eru latir að lesa, þeir eru bara latir að lesa. Þeir eru aldrei að fara að lesa meira  
S: Ef það væri sérstaklega gefin út bók á íslensku, fyrir ungmenni, hvernig myndirðu 
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vilja hafa hana? Myndirðu t.d. vilja hafa eina stóra skáldsögu í henni, eða 
framhaldssögu, eða nokkrar stuttar sögur eða ljóð, safn, kæmi út í svoleiðis bók? 
Hefurðu einhverjar skoðanir á því? Ef bókin yrði sérstaklega hönnuð að ykkar þörfum?  
V: Ég myndi vilja eina stóra skáldsögu, mér finnst þær bestar. 
S: Og ef hún kæmi út nokkrum sinnum? Í bókaröð, ef hún kæmi út einu sinni á ári, eða 
tvisvar á ári. Myndi það hafa einhver áhrif?  
V: Ég veit það ekki.  
S: Hvað myndirðu borga fyrir svona bók, sem væri fyrir þinn aldurshóp?  
V: Mér fyndist ódýrt að borga 3000 kall og alveg upp í 6000 kall. Ef þetta er bók sem 
mann langaði virkilega að lesa, þá myndi ég alveg borga sex, sjö þúsund kall fyrir hana.  
S: Þó hún sé þýdd, eða skrifuð á íslensku?  
V: Já, meina ef maður veit að það er góð þýðing, þá er maður til í að borga meira.  
S: Hvernig veistu að þýðingin er góð?  
V: Stundum getur maður séð það aftan á kápunni, ef það er vandað og ég les oft líka 
fyrstu blaðsíðuna í bókinni áður en ég ákveð að kaupa hana, svona til að vita hvort þetta 
sé málfar sem hentar mér og svoleiðis.    
S: Þú ert þá ekkert að leita sérstaklega eftir ákveðnum þýðendum?  
V: Nei, ég veit mjög lítið um þýðendur.  
S: Viltu bæta einhverju við? Um lestur ungmenna?  
V: Það mætti leggja meiri áherslu á það að lesa. Það er lögð mikil áhersla á þetta þegar 
þú ert lítill og er að læra að lesa en svo dettur það algjörlega út. Eins og í menntaskóla, 
þá er maður bara að lesa fræðibækur og eitthvað svoleiðis. Og fólk hættir algjörlega að 
lesa. Eiginlega enginn af vinum mínum les bækur. Vegna þess að það eru alltaf allir á 
fullu að læra sko.  
S: Þannig þér finnst skólinn standa svolítið í vegi fyrir? 
V: Já. Það vantar svolítið eins og aðeins meiri örvun, einhverja hvatningu. Þarf ekkert 
að vera neitt rosalega mikið.  
S: Myndirðu þá vilja hafa eitthvað inni í kennslustundum eða í skólakerfinu sem myndi 
hvetja til lesturs?  
V: Já. Það mætti vera meira til dæmis í íslenskunámi. Þar mættu bókmenntir vera miklu 
stærri hluti heldur en þú veist, eins og að læra bragarhættina.  
S:. Ertu með fleiri tillögur að úrbótum?  
V:  Nei, ég myndi nú ekki segja það.  
 
Spyrill áttaði sig á því að hún gleymdi einni spurningu, tilkynnir viðmælanda það og 
þær halda áfram: 

 
S: Svona almennt, hvers konar afþreyingarefni höfðar mest til þín?  
V: Svolítið mikið allt, mér finnst allt mögulegt vera skemmtilegt, en það er svona 
þannig að mér finnast til dæmis kvenkynshöfundar skemmtilegri heldur en karlkyns. Út 
af því að það höfðar meira til mín, og aðalpersónan, ef hún er aðeins meira kvenkyns 
eða þú veist, annað hvort ung eða einhver kona. Þá finnst mér það bara höfða meira til 
mín. Og ef þetta er eitthvað sem ég tengi ekki við, þá nenni ég ekki að lesa.  
S: Er eitthvað sem hefur áhrif á það, ef þú opnar bók, byrjar að lesa og ákveður að 
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hætta?  
V: Það getur verið ef það er of fólkið orðalag. Ef einhver skrifar, og það er eins og 
einhver hafi ætlað sér að flækja textann, „nú ætla ég sko að sýna hvað ég kann mörg 
orð“ þá fæ ég svona „ugh/oj“ og nenni ekki að halda áfram. Aðallega það sko. Eða 
einmitt, stundum er það bara eitthvað hvernig höfundar skrifa sem höfðar ekki til mín. 
Ef það er ekki orðað eins og ég orða, ef það er ekki eins og ég orða mitt mál, þá 
einhvern veginn passar það ekki. [Spyrjandi spyr ef átt er við orðalag sem er ólíkt 
hennar eigin]. Já, og það tekur kannski langan tíma að venjast og þá gefst maður upp. 
Og einmitt ef sagan er ekki nógu mikið „dragandi“, þetta tvennt saman, þá dett ég út.  
S: Þú þarft þá að hafa smá svona „fútt“ í þessu, svolítið áfram.  
V: Já.  
S: Og finnst þér þá betra ef kaflar eru styttri eða lengri?  
V: Styttri kaflar eru aðeins betri, þá er maður ekki alveg svona „Ohh nú þarf ég að klára 
allan þennan kafla áður en ég get farið að gera eitthvað annað“ heldur það er svona 
aðeins meira frjálsara en annars hefur það ekki beint mikil áhrif á mig. Ég les alveg 
bækur sem eru mjög langdregnar í byrjun, komin alveg 300 blaðsíður inn og það gerist 
ekkert en ég klára hana samt.  
S: Og hefur það áhrif á þig hvort setningar eru stuttar og hnitmiðaðar eða langar og 
rosalega myndrænar til dæmis?  
V: Mér finnst þægilegra að hafa þær styttri. Langar setningar geta alveg komið 
hlutunum vel til skila, ef það er eitthvað flókið sem þarf að lýsa. En stundum er þetta 
bara eitthvað orðafyllerí sko. Að hafa einhverja setningu sem er alveg sjö línur þegar 
hægt væri að hafa hana bara tvær línur. Það eru takmörk sko. Reisubók Ólafs Egilssona 
er gott dæmi um allt of langar setningar.  
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Viðauki 2 
 

„Bjarni“ 18 ára, uppalinn í Þýskalandi, 20. júlí 2018. 
 
S: Lest þú bækur þér til afþreyingar? 
V: Emm... Hvað þýðir „til afþreyingar“? 
S: Svona, „for fun“ 
V: Jaá. Emm. Ekki lengur eins mikið og ég gerði á tímabili. 
S: Ok. 
V: Ég las mjög mikið á tímabili svona [hik] eiginlega þangað til ég var svonaaa ehh.. 
Þrettán, fjórtán ára gamall. Það var, þá var meiri tíminn meðfram skólanum sko og þess 
vegna [hik] já, ég var mjög sko, með mjög mikinn áhuga á bækum - bókum. En sko, 
[ræskir sig] einhvernveginn. En já, svo þar á eftir las ég bara í sumarfríinu. Af því að 
það var nógu langt einhvern veginn fyrir mig til að dýpka mig ofan í eitthvað svona því 
það tekur... það er ekki eins og að horfa á mynd; þú ert búinn eftir klukkutíma eða tvo. 
Þú þarf virkilega að setjast niður af því að... svona finna þig í þessa sögu 
einhvernveginn eða hvað sem það er. Og þess vegna...[andvarpar] ég veit ekki hvað það 
er langt síðan ég las síðastu bókina mína. Það er örugglega svona [flissar] tvö, þrjú ár 
síðan sko.  
S: Ókei! Þannig að þú hefur ekkert lesið síðan þá? 
V: Ekki mikið allavegna, ég sko hef... nei.. ég hef bara lesið [hik] síðan ég kom í eins og 
það er í Þýskalandi „Oberstufe“ er það kallað, það er eins og menntaskólinn hér.  
S: Já.  
V: Nema bara tvö ár, allt sem þú gerir á þessum tveimur árum - fer í stúdentsprófið. 
Síðan ég byrjaði þar þá bara einhvern veginn hætti ég, ég var ekki með neinn tíma sko.  
S: Þannig að þegar þú varst í „menntaskóla“ hafðirðu ekki tíma til þess að lesa?  
V: Neibb. Eða jahh... jú örugglega sko en ég... Já svona. 80% vegna þess að ég var ekki 
með neinn tíma og 20% ég nennti því ekki.  
S: Hehe já ókei ókei. En á hvaða tungumáli lestu helst?  
V: Þýsku.  
S: Ókei, en eins og í dag: hlustarðu á hljóðbækur eða podcast?  
V: Öö. Ekki margar hljóðbækur reyndar, af og til svona en ekki mjög margar. Ömm.. 
Frekar á podcast.  
S: Frekar á podcast?  
V: Já. En líka bara ef ég hef tíma, afþví bara, ég hlustaði meira þegar ég var úti í [borg í 
Þýskalandi] því það er alltaf svo langt hérna... á milli. Ég er í lestinni og svona en hérna 
er ég 5 mínútur á hjóli og þá er ég kominn. Þannig það tekur því eiginlega ekki. Og ég 
sest ekki niður heima og hlusta á podcast. 
S: Nei, einmitt, maður er alltaf að gera það á ferðinni.  
V: Jaaá, svona helst, ég samt gerði það í gær heima [hlær]. En það er ekki algengt.  
S: En skoðarðu myndasögur?  
V: Ömm. Svona „comic“?  
S: Mhm, já.  
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V: Ööö... ekki lengur. Mjög mikið sko... Ja, jú eða heima stundum bara afþví að það er á 
klóstinu [hlær]. Það er ekkert annað til. En ekki, ég sest ekki niður og segi „já ég ætla að 
lesa myndasögu núna“  
S: Nei, einmitt.  
V: En sem krakki auðvitað mjög mikið.  
S: Andrés Önd og þannig?  
V: Andrés Önd, „Mickey Mouse“, Mikki Mús, og svonaa.  
S: Ókei, en svona eins og þegar þú varst að lesa sem unglingur, áður en þú fórst í 
menntaskóla, hvað varstu helst að lesa? [Viðmælandi hikar við spurninguna]. Hvernig 
bækur varstu að lesa? 
V: [Hugsar sig um]. Mjög mismunandi. Ég var mikið í „fantasie“ ég tók í gegn Harry 
Potter alveg auðvitað en það var þegar ég var svona 9, 10, 11 eða eitthvað.  
S: Þetta var auðvitað mjög vinsælt þá. 
V: Já, einmitt. Og það var einmitt á því tímabili sem var, voru, myndirnar, myndirnar 
voru ekki allar til. Þannig ég byrjaði á bókunum og horfði svo á myndirnar, sem var 
mjög gott. [hlær]. Ee... svo var það frekar svona, já eins og ég segi, mikið svona 
„fantasie“ og smá líka. Ohh jú! Það var ein svona röð sem hét Fear Street, ég veit ekki 
hvort þú kannast við þetta. Ég man ekkert eftir hvern sko. En heita bara Fear Street og 
það eru svona, það eru stundum stórar... mjög langar bækur en stundum bara svona 
bækur með svona stuttum „horror“ sögum. Svona, bara svona mjög stuttar en samt 
góðar. Ég var mjög mikið í því. Svo var ég [hugsar sig um]. Ég held að síðasta bókin 
hafi verið Blackout hét hún. Hún fjallaði um... Þetta var svona æjh... ég veit ekki 
hvernig ég á að segja það. Þetta var ekki „fantasie“ en það sem gerðist í bókinni hefði 
getað gerst í alvöru sko.  
S: Svona dystópía, útópía eitthvað svoleiðis?  
V: Já! Ekki útópía; [heldur] dystópía! Þetta var mjög neikvætt sko. Þetta var um að 
Evrópa væri... að það væri ekkert rafmagn lengur og hvað mundi gerast sko, eins og 
„apocolypse“ sko. Samt líka [hugsar sig um]. Já, það var samt mjög vel svona [hikar] 
tekið saman svona hvernig... Já, mér finnst þetta mjög svona eðlilegt hvernig þetta allt 
gerðist. Æj ég veit ekki. Þetta var mjög mikil dystópía já.  
S: Ókei, en eins og í dag. Ef þú ættir að velja þér bók, núna í dag, til að lesa. Hvernig 
bók væri það.  
V: [Hugsar sig vel um]. Það er mjög góð spurning. [Hlær lágt, flissar]. Ég þurfti að... já. 
Ég... Já eins og ég segi... Ég verð að fá tíma, ef ég er með tíma og ef ég er 
einhversstaðar sem ég líður vel ef það er ekkert sem svona svífur yfir manni 
einhvernveginn svona „ ahh ég þarf að gera þetta og þetta og þetta“ þá er ég mjög mikið 
til í svona.  
S: En þú veist, myndirðu velja fantasíu eða eitthvað svoleiðis?  
V: Eh já ég veit. Emm. [Hugsar sig um].  
S: Eða drama eða...?  
V: Jahh... [Hugsar sig meira um í svolitla stund]. Jaá. Ég myndi bara eitthvað... eitthvað 
„fantasie“, drama. Eða.. Eða sko bara svona [hugsar sig um] hvernig kallar maður svona 
bækur sem geta alveg gerst en þetta er samt ekki alveg ó-realistic að...  
S: Bara svona almennan skáldskap?  
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V: Já! Eitthvað svoleiðis. Það fer mjög eftir bókum. Þetta er eins og með tónlist, ég segi 
ekki „ég hlusta bara á Jazz og popp“. Maður hlustar bara á það sem maður... ég les alltaf 
á bakvið sko.  
S: ALLTAF á bakvið?  
V: Já fyrst sko. Um hvað, eða já, auðvitað fyrst horfi ég á bókina en já, það er mjög 
mismunandi hvað stendur mikið á bakvið.  
S: Já, það er ekki alltaf mjög mikið.  
V: Ég er með eina bók, sem ég átti reyndar að lesa í skólanum og skrifa eitthvað próf 
um, eða, yfir hana. Ég las hana aldrei, ég horfði á eitthvað svona samantekta-eitthvað 
Wikipedia-dót. Sem var ekki alveg nógu gott... En bara líka afþví að ég fílaði ekki 
kennarann. En þessa bók, ég væri mjög til í að lesa hana núna. Hún heitir, hún er frá 
Franz Kafka,  
S: Aaah, ég var í Kafka-áfanga!  
V: [Hlær]. Hún heitir Der Process á þýsku. Ég veit ekki hvað hún heitir á ensku eða á 
íslensku Ég veit það ekki.  
 
(Smá spjall um Der Process, sem heitir Réttarhöldin á Íslensku)  
 
S: En hérna...já..[hugsa mig um]... Finna næstu spurningar.  
V: Já, allt í góðu.  
S: [Þögn]. Heldur þú. Að þú lesir minna, eða meira heldur en jafnaldrar þínir? [Þögn]. 
Ef þú berð þig saman við aðra krakka á  þínum aldri. 
V: Afþví að ég les nú eiginlega næstum því ekkert, mundi ég segja minna. En ég myndi 
samt segja, því miður, einhvernveginn, að það sé mjög algengt að vera svona eins og ég. 
Að lesa mjög lítið. Sem mér finnst eiginlega synd, afþví að einhvernveginn. Ég veit ekki 
afhverju, en ég held að ef að svona fjölm....sam...samfélagsmiðlarnir og fjölmiðlarnir 
væru ekki svona... [hugsar sig um]. Að „push“-a svona einhvernveginn, alltaf að ýta á 
þig svona: „heyrðu ef þú gerir eitthvað þá geturðu farið á Facebook...þá ferðu á 
eitthvað... “ 
S: Já þannig að það svona togar í þig?  
V: Já! Internetið og svona! Ég einhvernveginn af því að það er svo einfalt að horfa á 
einhver vídeó eða lesa eitthvað þar. 
S: Já, og maður fær það líka strax í hendurnar.  
V: Einmitt, og maður velur. Það er ekki bókin... af því að bók er svona á vissan hátt eins 
og einhver sjónvarps... eða sjónvarp. Af því að þú ræður ekki hvernig bókin heldur 
áfram... 
S: Nei 
V: ... það bara kemur í ljós. Þannig að þú getur ekki valið svona „ööh mér finnst þetta 
áhugavert en þetta ekki...“. Það er svo fljótt svona... Þetta er bara eins og Tinder, 
„swipe“-ar bara í burtu svona „æji neii...“. [hlæjum] „...hef engan áhuga á því...“. Og 
það gerist ekki í bók! Og ég held að margir, það er kannski það sem truflar marga 
og...tekur líka svo langan tíma. Ég held að margir séu svo óþolinmóðir.  
S: Jaá, það tekur langan tíma að lesa bók.  
V: Og bara fókus líka!  
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S: Og mikinn fókus!  
V: Og bara að einbeita sér... ég held að það geti ekki margir. Bara í langan tíma að 
setjast niður og vera rólegur bara einhvernveginn hljótt og bara lesa fyrir sig...  
S: Einmitt, og svo líka eins og þú sagðir, það er ekki tími þegar maður er í menntaskóla.  
V: Neihh! 
S: Þú ert bara upptekinn að læra og gera bara það...?  
V: Hinsvegar finnst mér einmitt þetta vera alltaf..eða svona.. að lesa er auðvitað að 
mennta sig og svona sem er bara fínt. En... Maður er... Maður er svolítið einn. Ég get 
ímyndað mér svona fólk sem er mikið einn, eða svona, alein, það les held... ef ég væri 
einn þá myndi ég lesa örugglega meira.  
S: Já, þannig þú værir kannski ekki jafn mikið með vinum (Já!) og ekki jafn mikið á 
samfélagsmiðlum... 
V: Já! Nei... ég er ekki það mikið á samfélagsmiðlum... ef ég hefði núna..segjum að ég 
hefði... Ég hef núna 5 tíma. Hvað geri ég við þessa 5 tíma? Þá fer ég að hugsa um „ókei. 
A: fer ég heim og bara horfi á Netflix eða geri mér eitthvað gott að borða eða eitthvað 
svoleiðis bara „alone“ eða B: ég geri eitthvað með öðrum. Þannig að ef ég geri eitthvað 
einn, þá fer ég ekki að hugsa um að lesa bók. Eða byrja á bók.  
S: Já, og finnst þér vanta bókmenntir kannski sem myndu höfða til þíns aldurshóps? 
[Þögn]. Er það kannski líka áhugaleysi, að það sé til efni... Heldurðu það?  
V: [Hugsar sig um]. Það er örugglega til nóg efni sko. Og ég meina, hvað er minn 
aldurshópur... það er bara ungir... fullorðnir?  
S: Já. „Young adult“.... 
V: ..það er örugglega nóg til.... 
S: ...svona 15-22 ára circabout... 
V: Jaá..neinei... Og ég meina, svo er líka þetta E-book og svona.. 
S: ..jaá rafbækur?... 
V: Já, ég var svona að pæla í því hvort að ég mundi ekki kaupa mér Kindle eða eitthvað 
svoleiðis afþví að þá þarf maður ekki að taka þessa bók með og svona... Ég samt elska 
að hafa bók í hendinni. Það er svona... [í viðtalinu sýndi þátttakandi með látbragði það 
að halda á bók] 
S: Heldurðu að þú myndir lesa meira ef þú gætir bara verið með bók í símanum til 
dæmis?  
V: Nei, ekki á símanum. Það er of lítið sko. Og það er líka ekki þetta „paper-white“ ee 
„display“ [hikar] það notar bara orku ef maður flettir til dæmis. Og ef það er bara „ON“ 
þá bara notarðu enga orku. Það er svona eins og pappír. Emm.. Ég veit ekki. Ég hef pælt 
í því og ég hef einmitt ekki keypt mér svona af því að ég held að ég mundi kannski 
byrja á því í tvær vikur og svo bara myndi enda einhversstaðar í [flissar]... það er bara 
sóun.  
S: Einmitt, en hvers konar annað afþreyingarefni höfðar mest til þín?  
V: [Hikar, hugsar sig um]. Hvað er afþreyingarefni?  
S: Afþreyingarefni er svona.... „hobby“... [hugsa mig um]. Eitthvað sem maður gerir... 
eins og að horfa á sjónvarpið, hlusta á tónlist, lesa bók. Það getur líka verið svona 
afþreyingarefni að stunda íþróttir... 
V: ...Já svona eins og „passion“ hvað maður gerir í frítíma sínum?  
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S: Já akkúrat, það sem maður gerir í frítíma sínum.  
V: Emm... [hugsar sig um, flissar]. Í vinnunni er ég mikið að klippa og vinna vídeó og 
svona og það er... ég er reyndar líka mikið að því í frítíma mínum. Ég er oft bara... Ég 
fer oft út og bara fer að hugsa um svona... annað hvort einhverja svona einhverjar sögur 
eða eitthvað hvað... hvaða... hvað... svona efni sem maður getur pakkað í kvikmynda... 
eitthvað svoleiðis... Eða ég fer út að labba og hugsa um svona: „Vá..! Þarna er 
eitthvað...“ Eða sé eitthvað og þá er ég farinn að hugsa „ohh hvernig... hvernig væri 
spennandi að fanga þetta og hvaðan mundi ég vera með cameruna... skilurðu eitthvað 
svona nörda...  
S: Búa til kvikmyndir...?  
V: Búa til kvikmyndir í hausnum! [flissar] 
S: En hvernig kvikmyndir finnast þér skemmtilegastar?  
V: [hugsar sig um] Ömm...Það er eins og með tónlistina... 
S: Bara hvað sem er?  
V: Það já, eiginlega sko. Ég er ekki mikið í svona „trash“-myndum öö... eða svona 
„splatter“. Emm..  
S: Æjá, þær eru svolítið ógeðslegar... 
V: Já... Horror? Thriller, drama, comedy er MJÖG erfitt finnst mér! Af því að allt svona 
amerískt er bara... ég fer ekki að hlæja.. Sorrý! Mér finnst þetta bara ekki fyndið Og allt 
sem að á að vera fyndið, þá sit ég bara svona: „ehh ókei...“. Það er mjög erfitt að finna 
einhvern svona... Ég elska samt breskan húmor! [flissar] og svona... svona..emm.. 
„black-humour“ líka. Pínu... 
S: Myndirðu þá lesa svona comic-book? Sem að væri svona grínbók?  
V: [Hugsar sig um vandlega]. Það er erfitt að segja. Ég mundi frekar lesa allt hitt sko...  
S: Allt hitt? Horror og thriller... 
V: ... já og drama... Jáh ég myndi... Jáh... Eða svona „love“-eitthvað... 
S: ... já... þá drama eitthvað?  
V: Já ekki bara sko, en samt líka með einhverju...eða svona.. allt... einhver góð combo. 
En það er svo... þetta er eitthvað svo... Ef listaverkið stendur sjálft einhvern veginn vel... 
eða stendur sig vel sem mynd þá æj... Það er svo mikið sem skiptir máli.  
S: Já einmitt, það eru svo margir þættir... 
V: Já ég get ekki sagt sko: bara drama, bara thriller...  
S: Einmitt. Þannig að eins og format...  
V: Sagan, sagan skiptir máli skilurðu.  
S: Já einmitt. En heldur þú að format, semsagt hvort að bók sé prentuð, eða hvort hún sé 
rafbók, eða hljóðbók, heldurðu að það myndi hafa áhrif á það hvort þú myndir lesa? 
V: [Hugsar sig vel um]. Andar inn, Kannski ekkert endilega á mig en örugglega á mjög 
marga sko.  
S: Ókei, jafnaldra þína þá?  
V: Eee.... jájá. Örugglega. Ég held að það sé líklegast að fólk mundi hlusta á hljóðbækur 
ef það er kannski í bíl eða eitthvað. Að bíða... og þá já... það er einhvernveginn. Það er 
líka miklu auðveldara, það er eins og að ef einhver myndi lesa fyrir þig. Það er ekki 
sama eins og að setjast niður og lesa bók bara sjálfur sko. Lesa bókstaflega.... En sko. 
Já. Ég held að það sé best ef að bók sé til sem bók, rafbók og líka kannski sem hljóðbók.  
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S: Já... þannig að það myndi koma út á öllum formunum? Þá getur fólk bara valið það 
sem höfðar mest til þeirra?  
V: Já einmitt! Og bara stoppað kannski, hætta að hlusta á hljóðbókina í bílnum og koma 
svo heim og lesa þar áfram bara í bók eða eitthvað. Eitthvað svoleiðis 
S: Já! Það er mjög góð hugmynd! Munum nýta þetta kannski eitthvað...  
V: Já [flissar].  
S: En ef það yrði gefin út bók, annað hvort á þýsku eða íslensku, eða ensku. Bara hvaða 
tungumáli sem þú kýst að lesa á. Og hún væri alveg sérstaklega fyrir þinn aldurshóp, 
alla á þínu aldursbili..  
V: Stendur það þá á bókinni eða... hvernig... ?  
S: Jáh, þá væri hún bara auglýst fyrir fólk á þínum aldri... Hvernig efni heldurðu að væri 
best að hafa í henni?  
V: ...fyrir minn aldurshóp?  
S: Já. Ungmenni, „young-adult“.... [viðmælandi hlær upphátt], hvað heldurðu að höfði 
til hinna?  
V: [hlær] Ég byrja kannski hinsegin... ekkert sem hefur með sögu að gera... allavegana 
myndi það ekki fanga mig. Eitthvað sögu-efni eitthvað sem er liðið...  
S: Nei, þetta er bara svona afþreyingarefni.  
V: Jaaáá... Ömm...[hugsar sig um og er hljóður dálitla stund]  
S: ... myndirðu vilja hafa skáldsögu eða smásögur..stuttar sögur...  
V: Smásögur mjög góðar! 
S: En ljóð?  
V: Jaájá. Jájájájá... örugglega. Ömm..  
S: Ókei... myndirðu vilja hafa myndir í bókinni? 
V: [Löng þögn]. Neinei. Ekkert endilega. Ef það... ég meina, ef sagan... snýst ekki málið 
um að gera myndirnar sjálfur?  
S: Einmitt, úr orðunum?  
V: [hlær] Já, ég hélt það. Jah smá (óskiljanlegt) og fallegt eitthvað svona en ég meina... 
nei bók er... þá verður þetta svona að einhvern veginn... „kind of“ skólabók eða eitthvað 
svona. Smá texti, smá eitthvað grafík og svona og smá myndir og svona... já nei nei.  
S: já hún á ekki að vera eins og skólabók... 
V: Nei, það má bara vera texti sko. Það er bara fínt.  
S: Mhm, ókei. Hvað myndirðu borga fyrir svoleiðis bók?  
V: Fer eftir því hvort það er stuttsögur...já eða nei... hvað segir maður, smásögur?  
S: Já, smásögur.  
V: Eh.. og uhmm, hvað hún er stór.  
S: Hvað myndirðu vilja hafa hana stóra? Myndirðu vilja hafa hana langa og stóra, 
eðaa... litla og stutta? 
V: Svona 200 til 600 síður eða eitthvað svona svoleiðis.  
S: Ee já það er svolítið þykk bók [flissa].  
V: Jaaá ég segi bara bull sko. En það er líka hægt... það má alveg líka vera styttra sko. 
Það er ekki málið ef það eru bara stuttsögur, eða smásögur. Emm... já. Ég myndi borga 
svona á milli.... [hugsar sig um] það er náttúrulega alltaf hægt að borga minna... 
S: ... já.  
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V: Kannski... má ég segja í evrum?  
S: Jaáh! Það er allt í lagi! Ég get alveg reiknað það svo í krónur.  
V: 8 til emm já... 8 til kannski [hugsar sig um] 20... jaá, jú. 20 evrur51. Þannig kannski 
svona, hvað eru 8 evrur? Þúsund kall til svona 2500 eða eitthvað svoleiðis.  
S: Jám. Ókei. [Þögn í nokkrar sekúndur].  
V: ... Samt fyrir bók sko, ekki fyrir hljóðbók.  
S: Já, fyrir bara prentaða bók sko.  
V: Einmitt.  
S: Viltu bæta einhverju við? Varðandi bókalestur og bókaútgáfu og ungmenni?  
V: [Dæsir, hugsar sig um]. Ég held að það er mjög... að það sé mjög mismunandi 
hvernig eða hvað ungt fólk, hvað fangar ungt fólk. Það er örugglega til fólk sem er 
alveg brennur fyrir sögu [á við sagnfræði] eða eitthvað... Mér bara... mér finnst hún 
skítleiðinleg [flissar].  
S: Já haha það er allt í lagi sko.  
V: Eh.. nei nei, ekkert endilega.  
S: En finnst þér að... hérna... Finnst þér mega bæta eitthvað í útgáfu fyrir ungmenni?  
V: Núna í dag? 
S: Já.  
V: [Hugsar sig vel um]. Ég þarf smá að hugsa he he.  
S: Já, það er allt í lagi, allt í besta lagi. Engin klukka!  
V: Emm... Mér finnst það mætti auglýsa bækur aðeins meira.  
S: Ókei! Hvernig myndirðu auglýsa þær?  
V: Hmm... bara eins og auglýsar allt annað... á vefnum, úti... Google Ads bara... Eða 
kannski bara frekar auglýsa... hérna... bóksöfn eða eitthvað? Eða bara einhvern veginn... 
æji... ég veit ekki. Ég fer svo sjaldan í bókasöfn. Ég mun örugglega gera það... Ég gerði 
það mjög mikið á sínum tíma þegar ég var í menntaskóla. Ekki bara til þess að leita að 
einhverju fyrir mig, ég var bara að leita að einhverju fyrir skólann sko.  
S: Mhm... Mhm... Myndirðu þá auglýsa bókasöfn sem stað til að ná sér í bækur?  
V: Jaá, bara einhvern veginn... æji ég veit ekki. Það er mjög erfitt að auglýsa bókasöfn... 
en einhvern veginn að koma því í gang að það er... bara koma til skila að bókasöfn eru 
ókeypis... allavega oftast. Og að þú getur alltaf, þú getur fengið svo mikið... fengið allt 
sko... Eða, fengið bækur og DVD...  
S: Já, DVD og geisladiska...  
V: Já. Nótur líka og fullt sko. Ég held að mjög margir á mínum aldri vita ekki hvað er 
til, hvað er allt til á bókasöfnum. Mætti alveg einhvernveginn koma því aðeins meira í 
hausinn. En ég veit ekki hvernig.  
S: Nei, já en myndirðu til dæmis auglýsa á samfélagsmiðlum [Svarar Jájá] eða 
myndirðu frekar auglýsa í Mogganum?  
V: Eee.. sko... hvar eru ungmenni frekar? Í Mogganum eða á samfélagsmiðlum?  
S: Einmitt.  
V: Ég held sko samfélagsmiðlum sko.  
S: Þú heldur á samfélagsmiðlum, einhverjir sérstakir umfram aðra?  
                                                
51 Skv. gengi 30. júlí 2018 eru 8 evrur 985,44 ISK og 20 evrur 2463,60 ISK.  
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V: Samfélagsmiðlar? Ömm.. Ee ég veit ekki samt. Mig persónulega pirra alltaf svona 
auglýsingar á samfélagsmiðlum. Eee ég myndi frekar vilja hafa það einhvern veginn í 
byrjun á einhverju YouTube vídeói eða bara á vefnum. Ekki sem eitthvað... ef þú ert að 
horfa á Instagram Stories og þá kemur einhver auglýsing fyrir „nýja bókina hennar 
Guðrúnar bla bla“ (leikur þetta með spennuauglýsinga-rödd)... Það myndi bögga mig 
eitthvað.  
S: Þá er svolítið verið að troða því upp á þig? 
V: Já. En það er ekkert varðandi bækur, það er bara mér finnst allt sem kemur, svona 
poppar upp, ég er mjög einhvern veginn svona, Instagram á ekki að vera að... Jáh. En 
Facebook mætti alveg sko. Eða... [dæsir] Jaá. Bara einhvern veginn á svona síðum eins 
og Vísir eða Rúv.is... eða ég veit ekki. Bara eitthvað svona stórar síður sem maður fer 
oft á.  
S: Já, semsagt eitthvað sem fólk skoðar almennt?  
V: Já. Bara vefsíður.  
S: Já. [Heilsa vinkonu minni sem átti leið hjá].  
S: en já... þá er þetta eiginlega bara komið. Ég ætla að fara yfir spurningarnar og vita 
hvort ég sé nokkuð að gleyma einhverju... Gerði það síðast... ég gleymdi einni 
spurningu síðast...  
V: Allt í góðu, ekkert stress, ætla líka aðeins að hugsa hvað ég geti sagt meira.  
S: Já bara endilega ef þér dettur eitthvað í hug.  
V: Það er svo fyndið, ég veit eiginlega ekkert hvað vandamálið er alltaf, það er svo 
einfalt að ná mér í svona spennandi sögur, eða bara. Ekkert beint spennandi en bara 
sögur skilurðu. Ef að einhver kemur og er eitthvað að segja sögu, þá sit ég bara „meira 
meira!“ Og ég er svo mikil svona sko... á þýsku segir maður sko rotta að lesa? Segir 
maður eitthvað svoleiðis? Lesrotta eða eitthvað? Svona sem er alltaf að lesa..?  
S: Bókaormur!  
V: Bókaormur!! Takk! Ég var að leita að orðinu. Ég er eiginlega mjög mikill 
bókaormur. En... einhvern veginn ekki ... Já. Þetta er alveg ennþá inn í mér sko. En ég 
veit ekkert afhverju ég... hætti...  
 
( létt spjall um bókamenningu í þýskalandi) 
 
S: Mhm. 
V: Finnst þér vanta efni?  
S: Já, mér finnst vanta efni á íslensku fyrir ungmenni.  
V: Þá bara af bókum?  
 
(Tala svolítið um efni ritgerðarinnar við viðmælanda, ljóstra upp vangaveltum mínum) 
 
S: Já, og það er þessi hópur, young adult, sko. Og hérna, mín tilfinning er semsagt sú að 
hérna... unglingabækurnar séu svolítið of barnalegar...  
V: Það er alveg rétt! Ég get staðfest það!  
S: Já, þér finnst þær barnalegar?  
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V: Já, íslenskar. Já ég hef fengið svona einhverjar bækur frá vinafólki og frændfólki, 
þegar ég var svona 15 og ég var bara svona „what? ég hefði lesið þetta þegar ég var 10, 
en ekki núna sko!“ [flissar]. Þannig já, jú það er alveg rétt.  
S: Og svo koma fullorðinsbækurnar, sem eru kannski rosalega flókin sambönd og 
eitthvað svona voðalega erfitt..  
V: Jaá.. það er...tjah, það skiptir engu máli hvort það sé „erfið“ eða „dapur“ eða eitthvað 
svona mjög erfið saga. Það bara. Til dæmis. Það er líka svo mikið af svona sögulegu og 
og... svona þjóðsögur og svona. Það er alveg fínt sko. En ég meina, einhverntímann er 
maður búinn með þær, og ég meina, búinn að fara í gegnum svona þessar... sögur eru 
ekkert það mismunandi, það er alltaf einhver að deyja og eitthvað svona um landið og 
bla bla. Sem er alveg fínt en bara svona ég held ekki að ungmennur fari að setjast niður 
og lesa þjóðsögur, bara gamlar.. 
S: En að lesa Halldór Kiljan Laxnes? Hefurðu lesið hann? 
V: Það væri svona næsta skrefið, ég hef, það er alveg á listanum. Svo já, 
einhverntímann.  
S: Já, á einhverjum tímapuntki [flissa].  
V: Jaá. Aaaðeins seinna. Ég mun gera það, ég skal lofa þér því!  
S: En einmitt, það er seinna, það er ekki núna. 
V: Nei, æj ég veit ekki afhverju. Ég þori einhvern veginn ekki að byrja.  
S: Þú þorir ekki?? 
V: Jah, neii [purrar].  
S: Finnst þér það of stórt, of mikið?  
V: Þetta er svona já, þetta er svona skref einhvern veginn, kannski algert bull í hausnum 
mínum..  
S: Nei alls ekki, það er ekkert sem er bull hérna! Bara þín skoðun og hún er rétt!  
V: Neei ég er bara að segja svona upphátt, hugsanir mínar.  
S: Mhm, en það er einmitt það sem ég er að leita eftir.  
V: Það er alveg hægt að byrja örugglega sko. En ég ætla ekki að byrja núna í síðustu 3 
vikunum sem ég er hérna á Íslandi [flissar]. Hef nóg annað að gera.  
Bæði: [Flissa] já.  
V: Er þetta þá bara komið?  
S: Já! Þetta er komið, takk kærlega fyrir! Þetta var virkilega áhugavert!  
V: Ókei! Flott! 
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Viðauki 3 
 

„Stína“ 19 ára, ágúst 2018. 
 
S: Fyrsta spurning, lestu þér til afþreyingar? 
V: Já, ég geri það. 
S: Á hvaða tungumáli lestu helst? 
V: Íslensku.  
S: Er einhver ástæða fyrir því? 
V: Ég bara... mér finnst oft miklu þægilegra að lesa á íslensku. Ég held að, þúst, ég þarf 
að taka mig á, eða þúst, ég held það sé alveg fínt að lesa á ensku en... En hérna... Bara 
upp á þú veist, mér finnst ég ekki nógu góð í ensku... En en, algjörlega samt, mér finnst 
samt mikilvægt að lesa alltaf eitthvað á móðurtungunni sko, bara til að viðhalda 
einhvernveginn, auka orðaforða og þannig.  
S: Já, og hérna, þú veist, hefurðu einhverja sérstakar skoðanir á til dæmis þýðingum á 
íslensku? Finnst þér betra að lesa bækur ef þær eru á frummálinu til dæmis?  
V: Sko, ég hef ekkert eitthvað mikið pælt í því eða þú veist, ég les vanalega bara á 
íslensku þannig að þarna... ég hef ekki prófað að bera saman þýðingu og frummálið. 
Þannig að þarna... ég veit það ekki alveg.  
S: Ókei, en hvað ertu svona að lesa helst?  
V: Ömm. Sko ég er náttúrulega bara, ég er bara nýbúin með menntaskólann núna og ég 
hef eiginlega ekki... bara alltaf verið að lesa eitthvað tengt skólanum. Sem hefur alveg 
oft verið í rauninni mér til afþreyingar þó svo að það tengist skólanum. Eins og ég var 
þarna... las Laxness á síðustu önn þú veist, mér fannst það alveg mjög gaman... 
S: þannig þú lítur ekki endilega á það sem heimanám?  
V: Nei alls ekki.  
S: Ókei... 
V: Þannig að já, ég veit ekki, ég er svona núna þú veist, hef ég örugglega meiri tíma til 
að lesa mér til afþreyingar. Eins og núna er ég að lesa Óbærilegur léttleiki tilverunnar  
S: Og finnst þér svoleiðis bækur skemmtilegar?  
V: Ö. Mér finnst hún allavegana mjög skemmtileg. Mamma bjó til svona lista handa 
mér einhvern tímann í afmælisgjöf, eitthvað svona topp plús mikilvægar bækur til að 
lesa sem henni finnst... að ég ætti að lesa. Og mér finnst það svona... bara fínt að hafa 
eitthvað, einhvern lista til viðmiðunar. Þannig að þessi bók var til dæmis á þeim lista.  
S: Þannig að þú ert ekki að velja einhverja svona sérstaka tegund af bókmenntum fram 
yfir aðrar?  
V: Ömm. Nei, eða þú veist, ég er meira að lesa svona kannski, mig langar dálítið að þú 
veist, að lesa þessar, kannski svona heimsbókmenntir, þú veist. Svona... Ég er ekki 
mikið að lesa þú veist, spennusögur  
S:... eða fantasíur  
V: eða fantasíur. Ég hef ekkert mikið verið fyrir það. Nema kannski þú veist, þegar ég 
var yngri þú veist. Ég elska alveg Hunger Games  og svona.  
S: mjög flottar bækur...  
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V... Hungurleikana... Ég veit ekki hvernig það er núna. Þú veist. Ég hef ekkert verið 
mikið að prófa eitthvað svoleiðis. Vísindaskáldsögur...  
S: En... hlustarðu á hljóðbækur?  
V: [Hugsar sig um]. Ömm.. ég reyndi það einu sinni. Fyrir Njálu, það var kannski ekki 
besta svona... bókin til að byrja á sem hljóðbók, af því að mér fannst það frekar erfitt. 
Það var fínt að hafa hljóðbókina með, þú veist, ég las samhliða, þú veist, ég hlustaði og 
las. Og mér fannst það einhvernveginn hjálpa, virkni... svona... ég veit ekki... bæði í 
einu.  
S: En myndirðu setjast niður bara og hlusta á hljóðbók?  
V: Sko. Mig langar eiginlega til að prófa það. En ég hef ekkert... Þú veist, ég hef alveg 
hlustað á hlaðvörp [e. podcast] og þannig þætti. En ég hef ekki alveg prófað að hlusta á 
bækur.  
S: En eins og þessi hlaðvörp sem þú ert að hlusta á, podcast, á hvaða tungumáli eru þau?  
V: Öh, íslensku.  
S: [Steinhissa] á íslensku?  
V: Já.  
S: [Enn steinhissa] Ókei!!!  
V: Í ljósi sögunnar, það eru mjög góðir þættir. En síðan sko, ég hlusta alls ekki oft á 
hlaðvörp, ég gerði það aðallega í vinnunni í fyrra. 
S: Já þannig að hljóðbækur og hlaðvörp eru eitthvað sem maður gerir með einhverju 
öðru?  
V: Já. Og eitthvað svona, þú veist, mér finnst mjög erfitt að setjast niður bara og hlusta, 
ég þarf að vera að gera eitthvað annað, eins og að ryksuga þú veist... raka lauf eða 
eitthvað [flissar].  
S: [Flissar með] Já ég skil þig. En lestu eða skoðarðu myndasögur?  
V: Öh, nei, ég hef einhvernveginn aldrei verið í því...  
S: Og ekki þegar þú varst krakki eða... ? 
V: Ekkert mikið sko. Eða þú veist, ég kannski gluggaði í einhver Andrésblöð en ég var 
aldrei einhver svona aðdáandi. 
S: Nei. Ókei. En hvert er svona, þitt viðhorf almennt til lesturs? Sem afþreyingarefni.  
V: [Hugsar sig um]. Mér finnst það bara [hikar]. Nauðsynlegt og mikilvægt, eða þú 
veist, mikilvægt einhvernveginn. Ömm. Það er, mér finnst það vera einhver svona meiri 
virkni í því heldur en kannski að horfa á mynd eða eitthvað svoleiðis. Og af því að þú 
býrð, þú veist, af því að þú býrð þér til öö... þinn heim einhvernveginn. Eða þú veist, þú 
þarft að ímynda þér aðstæðurnar og svoleiðis. Og í rauninni, þú sérð fyrir þér 
karakterana og einhvernveginn býrð til einhvern heim inn í huganum þú veist.  
S: Frekar en að einhver búi það til fyrir þig? Eins og í kvikmyndum?  
V: Já! Þannig að þú veist, þú ert að búa til þína eigin kvikmynd eða... ég veit ekki. Þú 
veist svona, krefst svona æj, ég veit ekki. Ég held það sé gott fyrir ímyndunaraflið og... 
og allt það.  
S: En heldurðu að það sé auðveldara fyrir heilann að horfa á kvikmynd heldur en að lesa 
bók?  
V: [Hugsar sig um]. Sko. Kannski þú veist, þegar maður er óvanur lestri, þá er það 
klárlega auðveldara að horfa á myndir eða þætti.  
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S: Þannig þér finnst þetta meira vera partur af æfingu, að lesa?  
V: Já, af því að þú veist, mér finnst, mér hefur alveg oft fundist erfitt að lesa. 
Sérstaklega, þú veist, mögulega þegar það er fyrir skólann, ef það er ekki beint 
skemmtilegasta bók sem ég hef lesið, þá svona dotta ég mjög oft og á erfitt með að 
komast inn í hana. En þarna, ég held alveg að það komi með æfingunni. Ef maður er 
mjög vanur því að lesa þá verður það örugglega léttara að komast inn í bók.  
S: En heldurðu að þú lesir meira, eða minna, heldur en jafnaldrar þínir?  
V: [Hugsar sig vel um og dæsir]. Sko. Þetta er voðalega erfitt, því maður lifir í einhverri 
búbblu þú veist, og maður er einhvernveginn, mér fannst ég lesa mjög lítið, og 
skammaðist mín eiginlega fyrir hvað ég hafði lesið lítið. Ég hef til dæmis aldrei lesið 
Harry Potter, eða eitthvað svona. Og ég eitthvað svona. Sko þegar ég var í grunnskóla 
þá fann ég ekki fyrir því að ég læsi lítið, af því að hérna, fólk almennt í bekknum í 
grunnskólanum hafði ekkert allt of gott viðhorf gagnvart lestri. Ö. En, þegar ég kom í 
menntaskóla og kynntist vinum mínum þar þá var viðhorfið allt annað. Og mér fannst 
einhvernveginn þau lesa mun meira en ég. En síðan náttúrulega, þú veist, veit ég ekkert 
hvernig það er á landinu.  
S: Nei, en bara svona eins og þú myndir ímynda þér það miðað við þína kunningja og 
vini.  
V: Svona, þá held ég að ég lesi bara, kannski, veit ekki [flissar]. Örugglega bara svona 
álíka og einhver, þú veist, meðal unglingur... ee ég veit ekki. Ég er ekki unglingur 
lengur [hlær] 
S: [Hlær með] nei þú ert kannski frekar ungmenni. En hérna, þú talaðir um að hérna... 
virðist vera svona fara eftir vinahópnum hvort manni myndi finnast maður lesa minna 
eða meira. Og hvað heldur þú að vinir þínir myndu segja um þig til dæmis?  
V: Jaá...  
S: Hvaða viðhorf ætli þau hafi?  
V: Ömm. Þau halda, eða þú veist, ég er svo oft með bók við hönd. Og ég tek vanalega 
með mér bók í töskuna þegar ég fer út, þannig, að þau halda kannski ... Ég les alveg 
ágætlega. Ömm. En það er aðallega þegar ég er í strætó og svona. 
S: Ok þannig þú ert oft að lesa  svona á ferðinni.  
V: Já.  
S: Og þá líka kannski svona í pásum í skólanum og... ?  
V: Já. En ég þarf kannski að temja mér það að setjast niður bara... af því að ég horfi 
frekar á þætti þegar ég er heima. Í einhverri svona slökun. En ég ætti í rauninni líka að 
vera heima að lesa bók.  
S: Finnst þér vera einhver ákveðinni þrýstingur, að þú ættir að lesa meira í frítíma 
þínum? Heima? 
V: Umm... aðallega bara þrýstingur frá sjálfri mér. Af því að mig langar einhvernveginn 
að lesa meira og, þú veist, auðga andann.. Og líka þú veist orðaforða og svona.  
S: Já... þannig að þín tilfinning er sú að lestur til dæmis bæti tungumálakunnáttu?  
V: Algjörlega.  
S: Og hérna... finnst þér til dæmis eins og það vanti bókmenntir sem að myndu höfða til 
þíns aldurshóps? Menntaskólakrakkar...  
V: Já, ég held það. Ég vann í bókabúð um jólin, og þá einmitt fannst mér voða erfitt að 
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finna einhverjar bækur handa til dæmis 15-16 ára strák, 17 ára strák... Eða þú veist, mér 
fannst léttara einhvernveginn að finna fyrir stelpu. Ég veit ekki af hverju það er. En það 
er kannski, ég einhvern veginn geri ráð fyrir því að... mér finnst eins og þær séu líklegri 
til að lesa einhvernveginn meira úrval af bókum.  
S: Kannski það sama og þú bara? 
V: já.  
S: Þú auðvitað miðar bara út frá sjálfri þér 
V: Já. En þarna. Nei, jú, ég held það vanti alveg þú veist... eitthvað svona.  
S: Mhm... einmitt... og heldur þú að það skipti einhverju máli fyrir lestur jafnaldra þinna 
á hvernig „formatti“ bókin er? Hvort þetta er hljóðbók eða rafbók eða prentuð bók... 
Heldurðu að það skipti máli fyrir áhugann?  
V: Hmm... Jaaá, ég held að, eða þú veist, ég hef alveg heyrt frá mörgum sem fíla það að 
hlusta...  
S: Þá fram yfir að lesa?  
V: Já! Og hérna, sem bara svona... einhvern veginn fýla ekki alveg að lesa bók og eru 
kannski þú veist... eiga erfitt með það. Og þá held ég að hljóðbókin sé bara mjög 
sniðugt form.  
S: [Glettnislega] þær eru svolítið inn núna...  
V: Já! Nefnilega! Já. Þess vegna langar mig alveg að prófa það [hlær]... Ég bara hef 
ekki..  
S: Einmitt... já... hérna, en segjum sem svo að það yrði gefin út bók á íslensku, fyrir 
ungmenni. Hvernig bók væri það heldurðu? Hvernig efni væri í henni?  
V: Þú veist, eitthvað svona... Íslenskur raunveruleiki... ég veit ekki... [hugsar sig um]. 
Sko ég las um daginn þarna... Millilendingu, emm... eftir þarna... Jónas... eitthvað... man 
ekki  
S: Nei, ég þekki hana ekki alveg [flissa vandræðalega].  
V: En þarna... hún var kannski fyrir aðeins aldrei, eða þú veist, það var, aðalpersónan, 
hún var 22ja ára. Þannig að ég, ég veit ekki, þú veist, hún væri kannski ekki... hún 
höfðaði kannski ekki .... handa fólki... höfðaði til fólks í 10. bekk eða eitthvað. Það væri 
kannski aðeins of ungt. En kannski... ég veit ekki. Það var svona þú veist, hálfgerð 
„young-adult“ bók. Þú veist, sem að var, einhvernveginn smá um eiturlyf, og eitthvað. 
Fólk sem reykti gras á Íslandi og það var kalt [flissum báðar] og eitthvað svona.  
S: Þannig þú myndir vilja lesa eitthvað svona, sem að væri í rauninni, einhver smá hluti 
af þínum raunveruleika?  
V: Já, einhverja svona endurspeglun með einhverju svona, einhverju svona... ég veit 
ekki... einhverju góðu eða áhugaverðu sjónarhorni ömm... Og kannski eitthvað... 
eitthvað twist... Ég veit ekki.  
S: Já, þetta er bara gott.  
V: Ég held einmitt að, þú veist, rithöfundurarnir myndu þurfa að setja sig í spor 
ungmenna, af því að oft eru svona ungmennabækurnar, höfða oft ekkert til fólksins sem 
það á að gera, af því að þær eru of fjarlægar, og þú veist. Kannski ekki notað ömm.. 
sama „lingó“ eða eitthvað svona, sem við myndum nota. Og þú veist, ég veit ekki.  
S: Væri betra ef það væri ungur höfundur sem myndi skrifa svona bók?  
V: Tjah, já, mögulega. Eða þú veist, það hjálpar örugglega. Örugglega léttara fyrir hann 
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að skrifa.  
S: Og eins og við vorum að tala um, persónan í þessari bók, hún er 22ja ára... 
V: Já. 
S: Þú veist... er það skemmtilegra að lesa um einhvern sem er nær þér í aldri heldur en 
kannski um miðaldra fólk?  
V: Ég held það. Ég held að fólk tengi betur.  
S: Mhm... samsvari sér kannski betur?  
V: Já. Og þá sérstaklega ungt fólk sem er ekki vant því að lesa. Þá svona, er, ég held það 
sé einmitt betra einhvern veginn. Þú veist eins og bækurnar hans þarna... John Green, ég 
hef bara lesið eina, en hann, þú veist hann sló alveg í gegn! Og ég held líka að margir 
íslendingar lesi þær bækur. Þar er oft svona, tekist á við vandamál sem eru kannski ekki 
samfélagslega samþykkt ömm... og einmitt svona, tengir það við, alltaf einhver ungur 
sem er aðalpersónan og svoleiðis.  
S: Svona svipað eins og í þarna SKAM þáttunum?  
V: Já! Einmitt! Ég... ég fór, einmitt einu sinni á bókaþing... eða málþing eitthvað svona, 
þar sem ég talaði við nokkra rithöfunda. Þar vorum við einmitt að tala um SKAM og að 
það væri... Að það vantaði eitthvað svoleiðis ÆÐI hérna á Íslandi! Að það myndi bara 
einhver koma svona, hvað það væri, kannski hljóðbók eða eitthvað þannig. Sem væri 
bara svona, aðgengileg á netinu. Ömm..  
S: Já. Heldurðu að netið sé besti vettvangurinn til að ná til jafnaldra þinna?  
V: [Dæsir]. Jaá...ég held það... eða það þyrfti allavegana að auglýsa þú veist, það gæti 
alveg komið út einhver bók bara... á prenti, en.. en mér finnst til dæmis bækur handa 
ungu fólki alveg bara ótrúlega lítið auglýstar. Þannig að þú veist. Það væri þá hægt 
einmitt að auglýsa þær á netinu betur einhvernveginn.  
S: Hvar myndirðu þá auglýsa svona bækur?  
V: Emmm... Facebook... Eða þú veist, maður fær alltaf einhverjar auglýsingar þar upp. 
Mér finnst það alveg hjálpa. Mmm... já ég veit ekki. Auglýsingar eru vanalega fyrir 
bækur eru kannski vanalega í blöðum eða... ég veit ekki. Hversu margir lesa blaðið 
núna, eða svona á mínu aldri.  
S: En útvarp? 
V: Já! Já! Útvarp! Mér finnst mjög sniðugt þetta með Rúv Núll.  
S: Jaaá? [Spyrjandi] 
V: Það er svona nýtt, þar sem er einmitt verið að fá ungt fólk til að halda, eða þú veist, 
stjórna útvarpsþáttum. Það gæti algjörlega, ég held það væri mjög sniðugt ef það kæmi 
einhver svona bókaþáttur þar sem ungt fólk er að tala um bækur!  
S: Mhm! Mjög góð hugmynd! 
V: Þú veist í staðinn fyrir að alltaf einhverjir svona bókmenntafræðingar..  
S: [Bókmenntafræðingurinn í Siggu hló upphátt].  
V: ... eru að tala um einhverjar bækur, þú veist, það er.. það nennir... það er enginn sem 
að eitthvað svona, eða svona. Ég held það séu mjög fáir sem horfa á Kiljuna til dæmis. 
(S: jaaá). Á mínum aldri, til að finna einhverja bók sem þau ættu að lesa. Þú veist, þau 
myndu frekar bara fara á YouTube eða eitthvað. Og skoða einhver svona, einhver 
myndbönd þar... ég veit ekki...  
S: Þannig að þú veist. Ef bókin kæmi út bæði á rafrænu formi, og prentuðu formi, væri 
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það fýsilegri kostur heldur en bara prentað, til dæmis?  
V: Já. Alveg örugglega. Ég þú veist, ég hef aldrei prófað að lesa bók á netinu.  
S: Nei... 
V: En hérna,  þú veist, ég held líka bara að það sé mjög sniðugt upp á... líka bara það er 
umhverfisvænna og svonaa..  
S: Einmitt...  
V: En mér finnst alltaf einhvern veginn þægilegra að hafa hana bara í höndinni...  
S: Já... Halda á bókinni sjálfri [Sigríður lék athöfnina að halda á bók].  
V: Hehe já, áþreifanlega.  
S: En hvað myndirðu borga fyrir svona bók?  
V: [hugsar sig vel um]. Jaá... bækur eru... þær eru dýrar...  
S: Já, en hvað fyndist þér svona viðráðanlegt verð?  
V: Ömm.... [hugsar sig um]... Tvö-og-fimm?  Eða eitthvað þannig... Þú veist, það er 
alveg ódýrt miðað við íslenska bók sem kemur út, eða þú veist, sérstaklega, ég tók eftir 
því um jólin... þá var bara [þögn]... bækur voru bara einhvernveginn á 6000, 7000 kall, 
sem er bara, sérstaklega, ungt fólk er ekkert að fara að fara út í búð og kaupa eina bók 
á... þú veist... þetta er alveg bara fjárfesting! [Flissar í undrun]. Þú þarft að safna þér 
fyrir bók!! Eða þú veist, ég veit ekki.  
S: Mhm... já...  
V: En ég veit alveg, ég hef heyrt, þetta er mjög erfitt, það fer svo lítill peningur í þetta,  
S: Já... einmitt... og það er ýmislegt í ferlinu sem er kostnaðarsamt sko...  
V:  Já, ég skil auðvitað alveg ástæðuna, en náttúrulega, ef það er hægt að 
einhvernveginn vekja fleira ungt fólk til lesturs, þá einhvernveginn, þá náttúrulega 
kaupa fleiri bækur, og þá er náttúrulega hægt að selja þær ódýrara.  
S: Já. En viltu bæta einhverju við það sem við erum búnar að vera að tala um?  
V: Ömm.. Ég veit ekki. Ég bara vona einhvernveginn að lestur verði meira svona „inn“ 
[hlær] eða þú veist, heldur en hann er.  
S: Þannig að það er svona þín tilfinning að það sé ekki kúl að lesa?  
V: Nei... eða þú veist... Sko. Í mínum skóla og meðal minna vina, þá er það 
einhvernveginn, bara alveg mjög basic og venjulegt að lesa og það er bara mjög 
skemmtilegt og gaman svoleiðis en ég hef alveg á tilfinningunni að það sé ekki þannig 
allsstaðar á landinu... Alls ekki... Eins og þegar ég tala við grunnskóla-vinkonur mínar 
þá er viðhorfið allt annað til bókmennta... þannig að...  
S: Já.... ertu með einhverjar tillögur að úrbótum?  
V: [hugsar sig vel um]. Það já... ég veit ekki. Það er einmitt, það þarf bara að gera 
bókina meira „current“ þú veist, með því að, örugglega láta ungt fólk ö, auglýsa meira, 
eða þú veist, láta ungt fólk tala um bækurnar. Held ég.  
S: Jhá (á innsoginu).  
V: Svona, þá... þá fer þá ná þau... [tapar orðunum].  
S: ... ná þau til rétta hópsins?  
V: Já, ég held það!  
S: Mhm.. einmitt.. [hugsi]. Ókei! Þá er þetta bara komið! Takk!  
V: Vei. Stóð ég mig ágætlega?  
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S: Alveg mjög vel! [Hressilega og við hlæjum báðar] 
V. Ókei.  
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Viðauki 4 
„Danni“ 18 ára, 7. júní 2018. 
 
S. Ok. Þá byrjum við þetta... 
V. OK. 
S: Ooog, hvað ertu gamall? 
V: Ehh... Ég er sautján... 
S: Þú ert sautján ára... [ógreinilegt] 
V: OK 
S: Og, lest þú bækur þér til afþreyingar? 
V: Mjög sjaldan. 
S: Mjög sjaldan... hvers vegna? 
V: Uhm... þegar ég var lítill þá las ég rosa mikið. Svo einhvern veginn rétt þegar ég var 
að byrja í svona 8. eða 9. bekk þá einhvern veginn fannst mér ég svo mikið vera á milli 
bókaflokka, á milli þess að vera að lesa barnabækur, unglingabækur -ég var búinn með 
flest alla í þeim pakka-en þorði samt ekki að stíga skrefið upp í fullorðins bækur og eftir 
það hef ég aldrei komið mér almennilega inn í það aftur. 
S: Hvað varstu þá að lesa helst  á þessum tíma? 
V: Öh þá var ég bara að lesa bara þessar hefðbundnu unglingabækur og barnabækur allt 
frá Enid Blyton til  Harry Potter og ...(óskýrt) 
S: Þannig bæði íslenskt efni og þýtt efni? 
V: Já 
S: Ókei, en hérna hvers vegna lestu ekki núna, er það bara vegna þess að þú finnur ekki 
eitthvað sem höfðar...? 
V: Ég hef einhvern veginn ekki komið mér í það að finna bækur sem að höfða til mín og 
svo bara hérna einhvern veginn les maður svo mikið í skólanum og svo bara er maður í 
öðru. Maður þarf einhvern veginn að koma sér í það að finna sér bækur og lesa. 
S: Uhm þannig að maður þarf kannski að taka frá tíma til að setjast niður og lesa bók? 
V: Já 
S: En hlustar þú á hljóðbækur eða podast? 
V: Ehm stundum á podcast 
S: Stundum á podcast, á hvaða tungumáli eru þau? 
V: Ensku 
S: Ensku, af hverju? 
V: Af því að þau eru miklu aðgengilegri 
S: Miklu aðgengilegri. Eru til podcöst á íslensku? 
V: Já, mig langar til að segja það, en ég hef aldrei hlustað á það! 
S: Það er Hugleikur Dagsson 
S: En skoðar þú myndasögur 
V: Öh nei 
S: Nei, en gerðir þú það einhvern tíman? 
V: Ef að Andrés Önd eru myndasögur þá já 
S: Andrés Önd er klassískur 
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V: Enda mjög góður grunnur fyrir íslenskuna mína, eða þú veist íslensku, vel þýtt  
S: Já það er það, það er vel þýtt, hefur þú eitthverja skoðun á þýðingum? 
V: Ha? 
S: Hefur þú einhverja skoðun á þýðingum? 
V: Sko...nema það sé brosáberandi lélegt  mál og stafsetningarvillur /  innsláttarvillur og 
svoleiðis, þá náttúrulega tekur maður eftir því en ég held að í grófum dráttum þá laumist 
það framhjá mér. 
S: En heldur þú að þýðingar á íslensku séu almennt góðar? 
V: Já ég myndi segja það 
S: mhm ókei, og hérna...hvert er þitt viðhorf til lesturs á afþreyingarefni? 
V: Hvernig þá? 
S: Bara er það jákvætt eða neikvætt eða hvað finnst þér um það? 
V: Það er náttúrulega bara jákvætt að vera að lesa og það (er líka bara...)hjálpar að vera í 
æfingu að lesa því þá, eins og fyrir okkur, er miklu auðveldara að lesa það sem maður 
þarf að lesa fyrir nám og svoleiðis, svo er þetta náttúrulega einhver helsti 
upplýsingarmiðillinn til þess að öðlast visku. 
S: Heldur þú að þú lesir meira eða minna heldur en jafnaldrar þínir? 
V: Ég held reyndar að ég lesi meira en jafnaldrar mínir. Það er nefnilega... já ég myndi 
ekki segja að það sé mikill lestur meðal jafnaldra minna sko, því miður  
S: Nei við erum sko bara að hugsa um framhaldsskólaaldurinn sko 
V: Já akkúratt 
S:Uhm, hvers vegna heldur þú að það sé þannig? 
V: .... það er efni og afþreying sem er einhvern veginn auðveldari bara eða...t.d. þegar 
maður kemur heim úr skólanum kl. fjögur eða eitthvað, er svo kannski að fara að gera 
eitthvað annað, vinna eða  what ever, er þreyttur, og maður bara setur á sjónvarpið eða 
eitthvað svona sem maður þarf ekkert að hafa fyrir að ... 
S: ...já eitthvað aðeins auðveldara, þannig að lesturinn þykir ekki jafn auðveldur og..? 
V: ...nei.... 
S: ...og kvikmynd.. 
V: já og svo líka er maður búinn að lesa alveg ágætlega mikið amk. eins og í mínum 
skóla yfir skóladaginn 
S: já 
V: og svo á maður náttúrulega eftir að lesa fyrir heimanámið kannski 
S: Já það er mikill lestur í því 
V: Já 
S: Mhm.  En svona annað, hvaða annað afþreyingarefni höfðar til þín? Áhugamál og 
svoleiðis? 
V: Öh, náttúrulega tónlist og þættir og myndir náttúrulega eins og hjá flestum held ég, 
uh já 
S: íþróttir eða  eitthvað svoleiðis? 
V: Já ég reyndar horfi á fótbolta 
S: Ókei. Já. En finnst þér vanta bókmenntir sem höfða til þíns aldurshóps, á íslensku þá? 
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V: Það er spurning sko hvort það sé til einhver flokkur eftir þessar unglingabækur sem 
maður er að lesa í 7. og 8. bekk og fyrir þann aldur? En svo er maður kannski bara 
kominn í fullorðins bækur...svo er spurnig sko...? 
S: Svo eru auðvitað til bókaflokkar sem heita Young Adult upp á ensku, 
ungmennabækur upp á íslensku, en mín tilfinning er sú að þær séu ekki til á Íslandi, það 
er ekki verið að þýða þær eða gefa út, þannig að ... 
V:( ...tafs sem ritari nær ekki innihaldi ..) Það sem maður er að upplifa á þessu aldursbili 
... 
unglingarbækur sem eru flokkaðar sem unglingabækur eru fyrir gagnfræðaskólann og 
jafnvel neðar 
S: Já svona 8.-10. bekk þá?  
V: Já algerlega.  
S: Kannski alveg niður...? 
V: Svona 7. jafnvel 6. bekk 
S: Já alveg það langt sko. Og hérna, hverju myndir þú hafa áhuga á að lesa, núna bara? 
V: Uh hvernig tegundir að bókum? 
S:  Já hvernig tegund af bókmenntum? 
V: Sko ...ég les, uh...það er eiginlega bara misjafn, það fer eftir því hvernig bókin er 
uppsett, kápan jafnvel og hvað stendur aftan á henni, eins og...síðustu samt bækur sem 
ég tók fram og las voru eins og 1984 sem er náttúrulega... (S: Klassík)  fiction sko og 
svo ein bók eftir flugmann sem er að segja frá  sinni reynslu sem er náttúrulega þá bara 
reynslusögur og... þannig ég held að ég geti svo sem lesið allt, það þarf ekki að 
einskorðast við einhver ævintýr eða...  
S: Þú þarft ekki að einskorða þig við einhvern einn ákveðinn flokk? 
V: Nei. 
S: Nei ókei. Dudderidu...Heldur þú að það skipti máli fyrir lestur ungmenna hvort að 
bók er á prentuðu formi eða hljóðbók eða jafnvel rafbók? 
V: Skipti máli fyrir þá??? 
S: Áhugann eða aðgengileikann? 
V: Aðgengileikann? 
S: Mhm 
V: Sko ég hef heyrt rosa góða hluti frá fólki sem notar hljóðbækur og það geri þetta 
svolítið svona aðgengilegra sko. (S: mhm) Og ég held klárlega að ef  íslenskar bækur 
væru meira fluttar á hljóðbókum þá held ég að það gæti aukið áhuga fólks. Eins og 
audiable náttúrulega í Bandaríkjunum það er mjög vinsælt núna  
S: Mhm, einmitt, þannig að þú heldur að hljóðbækur séu núna að verða vinsælli? 
V: Já 
S: Ókei, myndir þú velja hljóðbók fram yfir prentaða bók? 
V: Sko ég veit það ekki, nei ég held ég myndi frekar vilja lesa bók. 
S: Mhm hvers vegna? 
V: Það bara, bæði upp á sko athyglina, ef maður missir af einhverju í hljóðbók...þá getur 
maður flett til baka, það náttúrurlega eitthbvað meira vesen að spóla til baka, og líka það 
er eitthvað við það að halda á bók vera með hana í höndum og finna fyrir pappírnum  
S: Svona smá athöfn 
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V: Já, nefnilega svona smá ritual sko 
S: Svona eins og að hlusta á vínilplötu 
V: Já, ég hef reyndar aldrei gert það 
S: Það er ákveðin athöfn. En eins og ef það yrði bara núna gefin út bók, þetta er allt 
svona hyppoþettíkal, á íslensku fyrir fólk á þínum aldri. Hvernig sögur myndir þú vilja 
hafa í henni? Eða sögu, skáldsögu eða smásögur? Og um hvað myndirðu vilja hafa þær? 
V: Sko ég veit ekki hvort að mín svona upplifun sé það sem að fólki finnst almennt í 
mínum aldurshópi.  En ég held.. persónulega er ekkert sem ég vildi sko...það er ekkert 
nákvæmlega sem ég get sagt já þetta er það sem ég vil sjá. En ég held klárlega að 
krakkar sem ég umgengst vilji klárlega bara svona venjulegar sögur eins og t.d. Skam er 
búið að vera mjög vinsælt, þar er farið inn í hversdagsleikann og svoleiðis, og ég held 
að slíkar bækur gætu orðið vinsælar 
S: Já frekar heldur en science fiction  eða fantasíur eða eitthvað svoleiðis ? 
V: Já, en svo er náttúrulega spurning hvað fólk fílar 
S: En þú talar náttúrulega bara út frá þínum skoðunum 
V: Já en í rauninni fyrir mitt leyti þá er ekkert sérstakt sem ég vildi sjá eða fá að lesa um 
S: Nei, en eins og  þegar þú velur þér bók til að lesa, hvað notar þú til að ákveða að þig 
langi til að lesa þessa bók?  
V: Ég nota kápuna og það sem er skrifað aftan á og líka hérna hvort hún sé sko...eins og 
þegar ég las 1984 þá var það:  já þetta er klassík þú þarft að lesa hana 
S: Varstu með svona fyrirfram uh.. hugmyndir um bókina kannski? 
V: Já algerlega og svona að fá að mynda mér mínar eigin skoðanir á því efni sem hefur 
verði mjög mikið fjallað um og talað um.  Eins og ég las þarna reynslusögu eins 
flugmanns, það var náttúrulega út af mínu áhugamáli sem er flug. Og svo ein önnur bók 
sem ég las þar á undan sem heitir Noice of Time og fjallar um ... er sem sagt fictional 
skáldsaga um líf Schostakovich,   
S: Já, já  
V: Hún er mjög skemmtileg. En það var akkúrat áhugamálið mitt fyrir tónlist. 
S: Já þú sem sagt sækir svolítið í áhugamálin? 
V: Já 
S:  En hérna ókey...en eins og bókin sem við vorum að tala um áðan, þessi 
hyppoþettikal, hvernig heldur þú að það væri best að gefa hana út? Heldurðu á prenti, 
hljóðbók eða rafbók eða allt? 
V: Já ég myndi segja allt sko, af því að náttúrulega það er... sumir fíla að lesa, vera með 
bókina í höndunum og allt það, sumum finnst þægilegt að vera með hana í símanum og 
geta bara hvenær sem er lesið blaðsíður tvær??? (óskýrt, túlkun ritara) og sumir eru 
kannski lesblindir eða fíla bara ekki að þurfa að lesa heldur vilja hafa þetta aðeins 
auðveldara...eða aðgengilegra kannski með að hafa þetta sem hljóðbók. 
S: Já og svo náttúrulega þegar þú ert að hlusta á hljóðbók þá getur þú gert ýmislegt 
annað á meðan sko, þú getur verið að keyra, þú getur verið að vaska upp eða Guð má 
vita hvað. Hvað myndir þú borga fyrir svona bók? 
V: Löng þögn pff- ég myndi persónulega ekki borga meira held ég en tvö til þrú þúsund 
krónur mér finnst bækur á íslandi,  aðeins of dýrar eða svona á heildina er litið 
S: Já og þetta er svona verðbil sem að hentar ungu fólki í dag 
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V: Já  
S: Ekki of dýrt en samt ekki svo ódýrt að þér finnist það vera algert rusl 
V: Nei einmitt 
S: Ókei, en hérna lesa vinir þínir í kring um þig? 
V: Nei 
S: Nei? 
V: Ekki nema þeir þurfi eða sem sagt í skólanum 
S: Finnst þér skólinn svolítið standa í vegi fyrir því að maður gefi sér tíma til þess að 
njóta afþreyingarefnis annars en kvikmynda og svoleiðis? 
V: Já, sko  mér finnst bæði svolitið vanta upp á að hvetja nemendur til yndislesturs  sem 
er reyndar...eins og þegar ég var í [Ónefndur grunnskóli á höfuðborgarsvæðinu] - skóla 
þá var verið að hrinda af stað yndislestursátaki en á neðstu stigum grunnskólans vantar 
svolítið, krökkunum er náttúrulega kennt að lesa en svo bara..,uhm 
S: Finnst þér það þá vera svolítið á ábyrgð skólans að hjálpa ykkur að njóta þess að 
lesa? 
V: Já ég myndi segja það sko 
S:  Hm ókei já virkilega áhugavert, viltu bæta einhverju við, einhverjar hugleiðingar? 
V: Nei ekkert sem mér dettur í hug sko 
S:  Ertu með einhverjar tillögur að úrbótum varðandi útgáfu á bókum fyrir þinn 
aldurshóp? 
V: Kannski auglýsa betur, vera sýnilegri, nota samfélagsmiðla 
S: Myndir þú auglýsa á samfélagsmiðlum? 
V: Myndi ég sjálfur? 
S: Já ef þú þyrftir að auglýsa bók, myndir þú auglýsa á samfélagsmiðlum frekar en 
einhvers staðar annars staðar eins og í Mogganum? 
V: Ef ég væri að gefa út bók sem væri algerlega gerð fyrir þennan markhóp þá held ég 
að það myndi borga sig að (hér vantar eitthvað, er óskýrt og ritarti náði því ekki) 
auglýsa sem víðast 
S: Og þá einhverjir samfélagsmiðlar aðrir umfram aðra? 
V: Uhm.... 
S: Sem myndu henta betur en aðrir? 
V: Instagram, snapchat, facebook er svona svolítið á niðurleið hjá ungu fólki 
S: Já það er ekki lengur cool að nota fb 
V: Ehh nei 
S: Hlær nei 
V: Það er meira svona notað...ég þarf að nota það fyrir skólann, einhverjir hópar oþh. 
 
(Smá spjall um Facebook) 
 
S: þá er þetta bara komið, takk kærlega 
V: Ekki málið 
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Viðauki 5 
„Einar“ 16 ára, 2. júlí 2018.   
 
S: Þá erum við byrjuð ... og þú ert sextán ára...  
V: mhm 
S: mhm... og lestu þér bækur þér til afþreyingar? 
V:  Nei 
S: nei.. okei .. hvers vegna ekki? 
V: eh. Bara, ég er ekkert eitthvað mikið að lesa.... vil frekar bara horfa á vídeó þannig 
séð... 
S: Okei, er einhver sérstök ástæða fyrir því að þú horfir frekar á vídeo heldur en ...   
lesa? 
V: Þægilegra... 
S: Þægilegra? OK. 
S: En hlustaru á hljóðbækur eða podcast? 
V: Ég hlusta á podcast en hérna en... ekki nýjar hljóðbækur 
S: Ok... hérna ertu að hlusta á íslensk podcöst eða? 
V: Já stundum og þú veist... 
S: Ok og líka á ensku? 
V: Já 
S: Og hvort heldurðu að þú gerir meira? 
V: Íslensk 
S: Íslensk? 
V: Já 
S: Ok, ( umhugsun )  og er einhver ástæða fyrir því að þú hlustar á podcöst? 
V: Skemmtilegt umræðuefni 
S: Ok, eins og hvað? 
V: Bara eins og þú veist nýju podcöstin hjá Snorra Björns og svona bara 
S: mhm 
V: crossfit og þannig 
S: jaá svona áhugamál kannski? 
V: Já mhm 
S: Ertu.. þúst  sestu bara upp í sófa að hlusta á podcast eða? 
V: Ég er bara með þetta í sjónvarpinu í gangi og síðan bara í símanum líka með öðru 
eyranu þúst bara 
S: ...kannski þegar þú ert að gera eitthvað annað? 
V: Já ok 
S: Hlustarðu á þetta með vini þínum? 
V: Mmm nei oftast bara einn bara 
S: ok, en skoðar þú myndasögur? 
V: Ehh...ekki teiknimyndasögur kannski en svona venjulegar myndir kannski 
S: Ehm eins og hverjar? 
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V: Uh þúst ég er meira  bara svona...  ekki sögur beint svona heldur myndir ...svona 
myndaröð bara... 
S: Já svona eins og er á netinu? ...eh ég man ekki hvað það heitir...svona litla kassa, 
hvað heitir þetta, míms? (MeMe) 
V: Ja, jú 
S: Eitthvað svoleiðis? 
V: Já 
S: Ok, og hérna, hvað finnst þér um það að lesa myndasögur? 
V: Bara sko fyndið sko 
S: Ókei, ókei. Finnst þér auðveldara að lesa í myndirnar heldur en að lesa texta? 
V: Já 
S: Ok 
S: ... og hérna hvert er svona almennt þitt viðhorf til lesturs? 
V: Ehh ...ég veit ekki...reyni oftast að komast fram hjá því sko 
S: Ok, er það leiðinlegt? 
V: Já mér finnst það, ég næ ekki að fókusa svona 
S: ok, nei, ok. Heldur þú að þú myndir lesa meira ef þú fyndir eitthvað sem væri auðvelt 
að fókusera á? 
V: Já ef það væri eitthvað sem væri áhugamál mitt skilurur eða þannig þá get ég alveg 
lesið það þannig séð  
S: Uhm ok. 
V:...en ef það er bók í  skólanum þá reyni ég oftast að finna mynd eða eitthvað. 
S: Já ég skil. 
S: Heldurðu að þú lesir meira eða minna heldur en jafnaldrar þínir? 
V: Örugglega minna  
S: Ok, af hverju heldurðu það? 
V: Ehhh ...ég hef örugglega aldrei klárað bók á ævinni 
S: Ok, ... og  voru vinir þínir mikið að lesa kannski? 
V: Ehh nei bara...þeir kannski fara bara aðra leið en ég 
S: ok, ok. Og hvers konar annað afþreyingarefni höfðar mest til þín? 
V: Hmm, ha? 
S: Svona eins og þín áhugamál, hvað stundar þú í frítíma þínum? 
V: Kvikmyndun og ljósmyndun  
S: mhm.. 
V: ...og síðan bara rækt  
S: mhm og íþróttir og eitthvað svona sem er meira activt heldur en að setjast niður og 
fókusera? 
V: mhm já 
S: Ok. En finnst þér kannski vanta bókmenntir sem myndu höfða til þíns aldurshóps? 
V: Mm..já..það er alltof mikið bara af svona sögum, skáldsögum og svoleiðis 
S: Uhm, meira svona fullorðins bækur? 
V: Já 
S: Hvernig efni heldur þú að myndi höfða til.. jafnvel þín eða jafnaldra þinna? Um hvað 
væru bækurnar? 
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V: Bara þær væru kannski eins og  bíómynd sem er svona skemmtileg...að væri bara 
bók um hana kannski eða eitthvað þannig 
S: Mhm, ókei, mhm en er eitthvað sérstakt annað sem myndi vekja þinn áhuga á lestri? 
V: Ehm nei ég held ekki  
S: Nei það er allt í lagi sko 
S: En heldur þú að það skipti máli hvort að bók sé prentuð eða hljóðbók, fyrir þinn 
lestur? 
V: Mhm ...sko ef maður er að hlusta á hljóðbók, sem ég hef reynt, skiluru, þá finnst mér 
lang þægilegast að vera með bók og hljóðbók svo maður geti fylgst með líka, skilurur 
S: Og hefurðu gert þetta oft? 
V: Eh nokkrum sinnum reynt þetta þannig 
S: mhm...en finnst þér það ekki virka? 
V: Neei oftast nær fer ég bara að gera eitthvað annað í tölvunni bara 
S: Ókei ókei... en finnst þér þá kannski hljóðbækurnar of hægar? 
V: Já aðallega, mjög mikið sko 
S: Mhm okei, ...en já.  
S:  Ef það yrði gefin út bók á íslensku... sem væri bara fyrir fólk á þínum aldri, ...og 
bara með einhvers konar efni sem þið hefðuð áhuga á,  hvort myndirðu vilja að hún væri 
gefin út sem hljóðbók eða prentuð bók eða jafnvel rafbók? 
V: Ehh.. pff ... örugglega rafbók, ég held að það sé allt að fara yfir í tölvu núna 
S: Mhm, svo maður gæti kannski verið ... 
S og V:  ...svo maður geti verið með þetta í símanum eða ipodinum eða eitthvað 
S: Hvar heldurðu að maður myndi lesa rafbók? 
V: Bara á netinu 
S: mhm, já ég meina heima, eða í strætó eða? 
V: Ef þú ert með rafbók þá geturu gert þetta bara hvar sem er sko... 
S: mhm.. 
V: ... þú ert alltaf með símann á þér, í staðinn fyrir að þú ert ekki alltaf með einhverja 
bók á þér 
S: Bókin er kannski svolítið þung? 
V: Já 
S: Hvað heldur þú að þú myndir vilja borga fyrir svona bók? 
V: Hugsar sig um; pff..ég veit ekki hvað venjuleg bók kostar sko 
S: En hvað værir þú til í að borga? 
V: Svona 4000 eða  3500 eða eitthvað 
S: mhm, það er mjög viðráðanlegt verð 
V: Já 
S: Viltu bæta einhverju við? Ertu með einhverjar svona... hugsanir eða ....eitthvað um 
lestur ungmenna? 
V: Hugsar sig lengi um; nei eiginleg ekki sko 
S: Finnst þér að fók ætti að lesa mikið? 
V: Nei ekki endilega, það bara fer eftir því hvað þú ert að gera  skiluru 
S: Uhm,... en svona ...til skemmtunar ekki alltaf að vera að lesa í skólabækurnar? 
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V: Mhm það mættu vera fleiri bækur sem eru bara svona...kannski eins og þættir eða 
eitthvað þannig fattaru 
S: Eh mhm eitthvað svona eins og sem er á Netflix? 
V: ...eða eitthvað já, ekki alltaf bara eitthvað íslenskar skáldsögur eða eitthvað þannig 
S: Helduru að það væri auðveldara að klára bók ef hún væri bara með stuttum mörgum 
sögum í? 
V: Já áreiðanlega 
S: Gætir bara lesið eina litla sögu á dag eða eitthvað svoleiðis? 
V: Mhm,  já 
S: Myndi það vekja áhuga þinn? 
V: Það væri miklu léttara já. 
S: Mhm ókei. En ertu með einhverjar tillögur að úrbótum til að gefa út bækur fyrir fólk 
og höfða til fólks á þínum aldri? 
V: Ehh..nei ég held ekki sko 
S: Nei ekkert sem þér dettur í hug 
S: Ókei þetta er þá bara komið, takk kærlega,  
V: Minnsta mál 
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Viðauki 6 
 

„Fríða“ 18 ára, 28. júní 2018. 
 

S: Fyrsta spurningin er: Lestu bækur þér til afþreyingar? 
V: Já ég geri það 
S: Og hvað ertu að lesa helst? 
V: Uh- vá- bara allt mögulegt milli himins og jarðar sem vekur áhuga minn. Oft 
eitthvað sem vinir mínir hafa mælt með og ég er mikið fyrir að lesa svona bara klassíkar 
bókmenntir líka 
S: Svona tuttugustu aldar? 
V: Já og lengra aftur 
S: Ok 
V: Hef reyndar ekki mikið verið að lesa mér til afþreyingar upp á síðkastið svona 
undanfarna árið eða eitthvað 
S: Hvers vegna er það? 
V: Ehm... það er góð spurning, ég svona finn ekki alveg sömu þörfina ég gerði það 
rosalega mikið þegar ég var svona í 8. 9. bekk, þá las ég rosalega rosalega mikið, mikið 
á ensku, svona vísindaskáldsögur og þannig. En núna af því að ég er að lesa meira í 
skólanum ég búin að velja...jú ég er t.d. búin með tvo yndislestraráfanga í skólanum. Ég 
passa alltaf að hafa það svona inní því sem ég er að gera, valdi Laxness áfanga og 
eitthvað svona. 
S: Ókey en finnst þér þá kannski eins og skólinn standi í vegi fyrir því að þú hafir tíma 
til að lesa eða...? 
V: Já eða þá kannski að ég tek út lesturinn minn svoltið í skólanum, einmitt að því að ég 
er búin að velja yndislestur og... en ég hef jú miklu minni tíma til að lesa  það er 
heimanám og tómstundir og svoleiðis sem taka mikinn tíma. 
S: Og á hvaða tungumáli lestu svona helst? 
V: Úff...já ég myndi segja það var alltaf enskan, miklu meiri enska en ég myndi segja 
núna að það væri miklu jafnara núna svona eftir að ég byrjaði í menntaskóla. 
S: Jú af því að yndislestraráfangarnir eru á íslensku? 
V: Jú ég tók einn á ensku og einn á íslensku 
S: Og hefur þú einhverja sérstaka skoðun á eins og á þýðingum eða svoleiðis? 
V: Ég reyni alltaf að lesa ef ég kemst í upprunalega textann 
S: Já á frummálinu? 
V: Já á frummálinu, það er sko líka ég er tvítyngd ég er hálf írsk 
S: ókey 
V: Þannig að það kannski þess vegna sem ég hef lesið...spilar inn í  
S: Er í lagi að ég setji það inn í ...? 
V: Já já algerlega 
S: En hérna... nú er ég búin að fá ástæðu fyrir því hvers vegna þú lærir ensku og 
íslensku en hérna...eins og með þýðingarnar, hvers vegna velur þú frekar frummálið? 
V: Eh...pabbi er þýðandi ...ég veit ekki 
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S: ókey 
V: ... veit ekki af hverju ég sagði það, en bara svona að sækja í upprunalega textann, það 
er sumt sem...ég veit ekki,  kannski eitthvað sem tapast í þýðingunni sem maður nálgast 
ekki nema maður lesi upprunalega textann 
S: Það er alveg hárrétt íslenskan er svolítið svolítið fátækt tungumál stundum 
V: Já kannski miðað við enskuna stundum 
S: En hlustar þú á hljóðbækur? 
V: Já ég hef gert það líka 
S: Gerir þú það reglulega? 
V: Ég hef ekki gert það núna á þessu ári en þegar ég var að vinna svona útivinnu, 
garðavinnu þá hlustaði ég dálítið á hljóðbækur,  líka þegar ég fer út að hlaupa eða í 
göngutúr...jú ég hef gert það líka á þessu ári, aðallega á ensku þá. Ég hef hlustað á 
nokkrar hljóðbækur já, bækur sem ég finn bara á netinu  
S: Þú hlustar þá aðallega á meðan þú ert að gera eitthvað annað 
V: Já 
S: Svona með? 
V: Uhm   
S: En lestu eða skoðarðu myndasögur? 
V: Nei 
S: Hvert er þitt viðhorf til lesturs á afþreyingarefni bara almennt? 
V: Öh...mér finnst bara yndislegt að lesa 
S: Finnst þér að allir ættu að lesa? 
V: Já mér finnst það hollt og gott. Að setja sig inn í hugarheim einhvers annars, setja sig 
í spor einhvers annars. Líka það að fylgjast með því sem er í gangi í bókmenntaumræðu, 
gaman af menningu bara 
S: Heldur þú að þú lesir meira eða minna en jafnaldrar þínir?  
V: Uff.. einmitt ...já það fer bara svo mikið eftir hringjum, ég bara veit ekki hvað 
jafnaldrar mínir lesa mikið. Það er bara svo ólíkt eftir því í hvernig vinahóp maður er í 
sko. Ég les allavega ábyggilega jafn mikið og á við vini mína 
S: Þannig að þú lest jafn mikið og fólkið í kringum þig? 
V:  Já mögulega aðeins minna núna 
S: En svona almennt? 
V: Svona almennt þá bara svipað  
S: Ef þú hugsar um fólk á menntaskólaaldri, finnst þér vanta bókmenntir á íslensku sem 
höfða sérstaklega til þessa aldurshóps? 
V: Já ég myndi segja það 
S: Hvernig þá? 
V: Mér finnst framboð bara ekki nægilegt. Mér finnst vanta þennan young adult flokk. 
Það eru bara unglingabókmenntir sem eiga að höfða til 13, 14 ára svo kemur bara 
eitthvað gat fyrir 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22....svo ég veit ekki. 
S: Svo koma bara "fullorðinsbækurnar" innan gæsalappa?  
V: Já  
S: Heldur þú að jafnöldrum þínum finnist það sama. 
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V: Já ég held það. Já ég veit ekki, reyndar eins og núna held ég að fólk á mínum aldri 
vilji lesa bækur eftir ungt fólk. 
S:...eftir ungt fólk? Eftir unga höfunda? 
V: Já  
S: ókey ( Sigga næstum hissa í röddinni, innskot ritara) 
V: Ljóðskáldin hafa verið svolítið svona verið að... 
S: ...já ljóðskáldin hafa svolítið verið að koma inn. Og hérna...ö... já alveg stolið úr mér 
hvað ég ætlaði að segja en það skiptir ekki öllu máli ( Sigga hissa alveg slegin út! 
innskot ritara) Næsta spurning: Heldur þú að það skipti máli fyrir jafnaldra þína eða þig 
hvort að bók er hljóðbók, rafbók eða prentuð, varðandi lesturinn? 
V: Eh varðandi það hvort maður lesi eða ekki?  
S: Uhm já  
V: Váá, það fer örugglega bara eftir því hvað maður fílar. Ef manni finnst maður til 
dæmis þurfa  að gera eitthvað annað á meðan þá kannski henta hljóðbækur betur og 
sumir vilja þetta físíska. Ég held það fari bara eftir því að hverju maður er að leita sko. 
En það er náttúrulega frábært að það sé hægt að finnar bækurnar sem henta það fær 
mann til þess að taka inn bækur. Persónulega fíla ég best bara að halda á bók í 
höndunum. 
S: Væri betra ef allar bækur væru á öllum mögulegum formum? 
V: Uhmm jaaá.. það væri örugglega... 
S: Heldur þú að það myndi auka lestraráhuga jafnaldra þinna? 
V: Ef það væri meira framboð af hljóðbókum eða rafbókum eða svona? 
S: Já 
V: Já mögulega ef það væri meira af hljóðbókum og íslenskum nýjum bókum, þá 
myndu fleiri komast í þær og taka inn. Það krefst ekki sömu skuldbindingarinnar 
einhvern veginn. 
S: En finnst þér vera meira framboð af young adult bókum annars staðar í Evrópu eða 
Bandaríkjunum jafnvel? 
V: Já eftir því sem ég hef tekið eftir, alla vega eins og t.d. út á Írlandi varðandi 
bókabúðir þar. Mér finnst young adult vera einhvern veginn heppilegri merkimið heldur 
en unglingabækur. Mér finnst eins og þegar maður gengur inn í Eymundson þá er 
unglingabækur fælandi merkimiði  fyrir minn aldurshóp. 
S: Þið viljið ekki vera unglingar heldur fullorðið fólk? 
V: Já, það hefur einhvern veginn verið þanning að unglingabækur ná upp í svona 13 til 
14 ára kannski 
S: Já einmitt, þannig að þegar þú ert í útlöndum þá finnst þér léttara að fara og velja þér 
bók? 
V: Já 
S: Það er mjög áhugavert sko 
V: Já 
S:   En ef það yrði gefin út bók á íslensku sérstaklega fyrir þinn aldurshóp hvers konar 
efni væri í henni? 
V: Ég myndi halda að það væri saga um íslenskt hversdags líf 
S: Hvernig væru persónurnar? 
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V: Ehm.. 
S: Fólk á þínum aldri til dæmis? 
V: Jaá... 
S:  Kannski pínulítið eldra 
V: Já kannski pínulítið eldra, gæti verið 
S: Myndir þú kaupa svona bók? 
V: Já örugglega 
S: Hvað myndir þú vilja borga fyrir hana? 
V: Úh...ehm..já,  ég veit ekki 2500-3000 kr. 
S: Uhm svona viðráðanlegt verð? 
V: Já 
S: Og myndir þú líka geta fengið hana á hljóð- eða rafbókarformi eða myndi 
prentgripurinn duga þér? 
V: Prentgripurinn myndi duga mér ég myndi vilja sækja í það. 
S: Er eitthvað sem þú myndir vilja bæta við þetta efni? 
V: Nei 
S: Ertu með tillögur að úrbótum? 
V: Fyrir þetta? 
S: Já fyrir þetta viðfangsefni 
V: Já ég kem þá svolítið aftur að þessu með merkimiðann sko. Það þyrfti að finna svona 
heppilegri merkimiða fyrir...af því að það eru til bækur auðvitað sem myndu höfða til 
ungs fólks en þær eru kannski ekki endilega merktar sem slíkar og kannski þurfa þær 
ekki að vera það heldur?  
S: En hvernig myndir þú auglýsa svona bók? 
V: Sú sem ætti að höfða til fólks á mínum aldri? 
S: Já 
V: Vaá.. 
S: Hvernig myndir þú reyna að ná til þeirra? 
V: Twitter? Nei veit ekki, já mér dettur í hug Twitter 
S: Twitter? Samfélagsmiðlar? 
V: Já ætli það ekki 
S: Krakkarnir eru að nota það, unga fólkið? 
V: Já ég hugsa það. Já ég held að það muni hjálpa til. Fólk á mínum aldri  vill lesa eftir 
unga höfunda það er spennandi og svona... já Twitter og samfélagsmiðlarnir 
S: Ollræt! 
V: Og útvarpið líka! 
S: Útvarp? Hlustar fólk á útvarp ennþá? 
V: Já 
S: Ég er ekki alveg með í því greinilega ha ha... 
V: Nei ég myndi segja..alla vega í mínum vinahóp, útvarpið er mjög í sókn núna sko 
S: Ok og á hvaða stöð eru þau eiginlega að hlusta? 
V: Rás 1 
S: Rás 1? Ok auglýsing á Rás 1  
V: Já eða viðtalsþáttur á Rás 1, það gæti virkað, myndi ná til ákveðins hóps 
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S: Já það er alveg hárrétt sko, mjög góðar auglýsingar í útvarpi, ég skrifa þetta hjá mér. 
 En þá er þetta eiginlega bara komið, takk kærlega fyrir 
V: Minnsta mál  
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Viðauki 7 
 

„Gunna“ 17 ára, 27. júní 2018. 
 
S: Fyrsta spurning, lestu bækur þér til afþreyingar? 
V: Alltof lítið eiginlega 
S: Alltof lítið? 
V: Já því miður, ég les ekki mikið 
S: Hvernig stendur á því? 
V: Ehm, ég veit það ekki, mér finnst það taka svo mikinn tíma einhvern veginn og hef 
alltaf eitthvað...veit ekki kannski betra að gera og finn ekki bækur sem henta mér 
einhvern veginn eða ég hef ekki... 
S: En þegar þú varst yngri lastu mikið þá? 
V: Já ég las alveg...meira en núna 
S: Hvað varstu þá að lesa? 
V: Eh..bara alls konar ég veit það ekki, þetta var ekki neitt svona sérstakur flokkur... 
S: Bara svona krakkabækur...? 
V: Já 
S: Eins og Fíusól eða eitthvað svoleiðis...?  
V: Já 
S: Uhm, en hlustarðu á hljóðbækur eða podcast í dag? 
V: Öh...ég hef kíkt eitthvað aðeins á það, en ekki mikið samt. Ég hlustaði mjög mikið 
þegar ég var lítil á svona sögur áður en ég fór að sofa og þannig 
S: Og var það allt á íslensku? 
V: Já 
S: Ókey, en skoðaru myndasögur? 
V: Öhhm..nei eiginlega ekki (ha ha) 
S: Nei það er bara allt í góðu... en þegar þú lest og ef þú lest eitthvað á hvaða tungumáli 
er það? 
V: Íslensku  
S: Íslensku?  
V: Jess 
S: Er einhver sérstök ástæða fyrir því? 
V: Nei.. ég er bara ekkert sérstaklega góð í ensku og...ég veit ekki mér finnst bara 
skemmtilegast að lesa á íslensku 
S: Einmitt, ókey. En hvert er þitt viðhorf til lesturs á afþreyingarefni? 
V: Öhh hvernig þá? 
S: Bara hvað finnst þér um það að setjast niður og lesa bók? 
V: Jaá.. mér finnst það bara mjög gott því fólk lærir bara mjög mikið, hérna... eða þú 
veist...verður bara gott í  skóla eða þannig...  
S: Já það sem sagt þín tilfinninga að lesturinn geti bætt nám...? 
V: Já ég held að það geti haft jákvæð áhrif sko 
S: Mhm 
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V: En hérna já... 
S: Hvernig þá jákvæð áhrif? 
V: Öhh....bara þú veist betri í lesskilningi 
S: Uhm, uhm 
V: Geta verið fljótari að lesa 
S: Uhm, uhm 
V: Og bara veit það ekki...verður klárari kannski ekki...ég veit það ekki 
S: Hvaða...hvaða máli skiptir það að hafa góðan lesskilning heldur þú? 
V: Uhm..bara...ég veit ekki ...til að...ég veit ekki...eða þú veist ég skil ekki alveg 
hvernig að...? 
S: Nei allt í lagi...nei það er allt í lagi sko! En heldur þú að þú lesir meira eða minna 
heldur en jafnaldrar þínir? 
V: ...Úff...örugglega meira því fólk les mjög mik... mjög lítið nú til dags 
S: En ertu þá aðallega að lesa eins og fyrir skólann? 
V: Jaaá það er svona aðallega en ég hef jú alveg lesið einhverjar bækur þú veist bara 
utan skóla 
S: Er það þá við einhver sérstök tilefni? 
V: Oftast bara að mamma vill að ég lesi þannig að hún er alltaf að koma með eitthvað af 
bókasafninu fyrir mig 
S: ókey en ertu að lesa eins og í jólafríinu eða sumarfríinu? 
V: Já sumarfríinu ef maður fer til útlanda við sundlaugarbakkann þá er maður með bók 
S: Já. .... Nú er náttúrulega jólabókaflóðið, það er svo vinsælt.  Færðu bækur í jólagjafir 
eða..? 
V: Jaá 
S: Já og lestu þær? 
V: Já, oftast, ég fæ þú veist eina, tvær það er ekkert mikið en..jú ég fæ oftast alla vega 
einhverjar 
S: Uhm, uhm, en hérna...hvers konar annað afþreyingarefni höfðar mest til þín? Svona 
eins og áhugamál 
V: Bara...þú veist myndir eða þættir eða eitthvað eða ég veit ekki 
S: Uhm, hvernig myndir eða þætti ertu að horfa á? 
V: Bara...alls konar sko,  ekkert sérstakt, enginn sérstakur flokkur, bara það sem mér 
finnst skemmtilegast og ég var að horfa á eða eitthvað 
S: Getur þú nefnt eitthvað sérstakt sem þér dettur í hug núna? 
V: Þættir þá eða...? 
S: Já bara þættir eða mynd sem þér fannst ótrúlega skemmtilegt 
V: Ehh mh...nei ég veit ekki,... þú veist, Friends eða eitthvað ... Gossip Girl eða... 
S: Svona drama comedie? 
V: Já, uhm 
S: ókey, en hérna finnst þér vanta bókmenntir sem höfða til þíns aldurshóps svona 16-19 
ára? 
V: Já kannski... já eða...ég finn alla vegana ekki mikið, einhvern veginn..nei 
S: ...sem myndi höfða til þín? 
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V: Nei annað hvort bara svona mjög mikið svona unglinga barna eitthvað sem mér 
finnst ekki skemmtilegt lengur eða bara svona fullorðins svona sem ...ég svona veit ekki 
S: En hvernig, ef það kæmi út bók fyrir þinn aldurshóp, hvernig bók væri það? 
V: Uhh...vá...bara... einhvern veginn svona ...ég veit það ekki sko, mér finnst mjög 
gaman af svona rannsóknar einhvern veginn eða þannig þú veist, það er alveg mikið til 
af því og ég veit ekki... 
S: ...já svona löggu..þættir og eitthvað svona.. 
V: aha uhum... 
S: En hvað um eitthvað  eins og Skam, það er náttúrulega rosalega vinsælt? 
V: Uhm já 
S: Eitthvað um krakka á þínum aldri er það eitthvað sem...? 
V: Já ég held að það myndi alveg virka mjög vel, ég held að það sé ekki mikið til af því 
S: Nei (flissar) það er ekki mikið til af því því miður 
V: Það væri alveg hægt að bæta á það sko. 
S: Uhm, og er eitthvað sérstakt sem myndi vekja þinn áhuga á lestri, þannig að þú 
myndir hugsa: „ Vá ég ætla að setjast niður og lesa þessa bók?“ 
V: Eins og þú segir bara, ef það væri eitthvað svona Skam, þá held ég að það myndi 
bara virka mjög vel. 
S: Uhm, ókey 
V: Já ég myndi örugglega vilja lesa það 
S: En helduru að það myndi skipta máli ef að bókin væri hjénna ...eða helduru að það 
skipti máli fyrir lestur ef að bók er hljóðbók eða rafbók eða bara prentuð bók? 
V: Uhm.. mér finnst ekkert rosalega gaman að.. svona hlusta mér finnst bara betra að 
lesa svona ég meina 
S: Þú myndir frekar vilja prent- eða rafbók? 
V: Jább  
S:  Uhm...og hérna heldur þú að það skipti máli fyrir jafnaldra þína? 
V: Öh...já ég veit ekki hvort það séu  margir sem eru að hlusta á bækur...sko ég held að 
það sé ekki mikið...ég veit það ekki...ég held að svona bók...rit...svona af blaði sé... 
S: Já fólk er kannski vanast því? 
V: Já ég held það 
S: En þegar þú ert að horfa t.d. á þætti ertu þá að horfa á þá textaða? 
V: Já 
S: Á hvaða tungumáli er textinn? 
V: Ja það er eiginlega bara hægt á Netflix að haf´ann á ensku en ég held samt ég myndi 
hafann á íslensku ef það væri hægt á íslensku ...  það.. ég er ekki svo góð í ensku 
S: Helduru að þú lærir enskuna betur þegar þú ert með textann á ensku? 
V: Já ég held það, þegar maður les svona og heyrir hvernig... 
S: Og það sama myndi gilda fyrir íslenskuna 
V: Já uhm 
S: En eins og ...ef svona bók yrði búin til fyrir þinn aldurshóp hvað myndir þú vilja 
borga fyrir hana? 
V:( löng þögn) Nú veit ég ekkert hvað  bækur kosta sko... ehh.... 
S: Ef þú hugsar bara eins og um skólabækur sem þú þarft að kaupa.. 
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V: Ehh já  kannski svona þrjú þúsund eða eitthvað 
S: Uhmm 
V: Ég held að það gæti alveg verið sanngjarnt verð 
S: Uhm, myndir þú vilja hafa hana..., myndir þú vilja geta hlaðið henni niður á tölvuna 
eða símann? 
V: Ja já eða nei mér finnst reyndar ekki þægilegt að lesa svona af skjá.. 
S: Nei þú myndir bara vilja geta keypt bók...? 
V: Já ég held það sé einhvern vegin...eða mér finnst óþægilega að horfa svona...lesa af 
skjá 
S: Bláa ljósið...? 
V: Já, einmitt 
S: Viltu bæta einhverju við? 
V: Ehhh...? 
S: Einhverjar svona hugmyndir sem þú hefur um útgáfu á bókmenntum fyrir þinn 
aldurshóp? 
V: Nei, ég held bara...nei ekkert nema bara meira af bókum fyrir þennan aldurshóp 
S: Hvernig myndir þú gera það? 
V: Uhm ég veit það ekki...bara að fólk myndi skrifa meira sem myndi höfða til þessa 
hóps 
S: Myndir þú vilja að það væri meira skrifað sérstaklega eða jafnvel þýtt yfir á íslensku? 
V: Já það væri alveg hægt að þýða meira af bókum, ég held það sé alveg til fullt af 
skemmtilegum... þú veist... á öðrum tungumálum sem væri hægt að þýða 
S: Uhm, uhm, þannig kannski bæði? 
V: Já 
S: Uhm, ókey! (hissa í röddinni), heyrðu þá er þetta bara komið, takk kærlega fyrir 
V: ( Glaðlega ) Bara takk sömuleiðis 
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Viðauki 8 
 

„Hjálmar“ 17 ára, 6. júní 2018.   
 
S: Jæja. Takk fyrir að koma 
V: Ekki málið 
S: Og hvað ertu gamall? 
V: Sautján að verða átján 
S: Sautján. Ætla að færa þetta aðeins nær þér, annars heyrist ekkert í þér. Oog... fyrsta 
spurning. 
V: Mm. 
S: Lest þú bækur, þér til afþreyingar? 
V: Ts. Svona, hálfpartinn sko. Ekki.... ekki mikið samt, ef ég verð að segja það. Það er 
reyndar svona, kannski smá, út af skóla sko. Ég hef ekkert rosa mikinn tíma til þess að 
vera eitthvað að lesa mér til afþreyingar sko. 
S: Mhm. 
V: En ég les alveg helling. 
S: Mhm. 
V: Og mér finnst margt af því skemmtilegt, en það er samt náttúrulega hluti af sko... 
náminu, en ekki eitthvað svona... 
S: Ekki eitthvað sem þú velur sjálfur(?). 
V: Nnnei. 
S: Nei. 
V: Eða. Ekki allt reyndar. Sumt eru svona kjörbækur, og eitthvað svoleiðis. 
S: Já, þannig að þú hefur eitthvað úrval til að verja... velja úr. 
V: Já. 
S: Já. Öm, og þú veist eins og með lesturinn, þú veist, ef þú hefðir meiri tíma, ef þú 
værir ekki svona mikið í skólanum, heldurðu að þú myndir lesa meira heldur en þú 
gerir, núna? 
V: Jaaá, ég hugsa það. 
S: Mhm. 
V: Ég.. já, ég myndi, ör... þú veist, örugglega ekki eitthvað brjálað, en... en alveg 
eitthvað sko. 
S: Mhm. Og á hvaða tungumáli lestu? 
V: Ööh, íslensku og ensku aðallega 
S: Mhm. Hvort meira? 
V: Sss, hhh ég veit það ekki, ég hugsa svona svipað á báðu sko. 
S: Svona fiftí fiftí? 
V: Svona fiftí fiftí nokkurn veginn. 
S: Ókei. Og er einhver sérstök ástæða fyrir því?  
V: Mmneeii. Æj, ég veit ekki, það er svona að kannski, að það fer svolítið eftir því hvað 
maður er að lesa, ef maður er að lesa eitthvað.... sss... þú veist ég náttúrlega, er mikið 
fyrir vísindi og svona þúst ef maður er að lesa vísinda-eitthvað að þá, eru ensku 
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bækurnar oft kannski aðeins betri sko. 
S: Já, það eru oft ekki til góðar íslenskar þýðingar. 
V: Nei. En.... en annars, engin einhver svona ástæða sko. 
S: Ókei. Hvað lestu helst svona þegar þú ert að lesa þér til afþreyingar, í frítíma þínum? 
V: Mmm.... það er alveg spurning sko. 
S: Mhm. 
V: Sss hhh, ég veit ekki sko ég... það er, það er náttúrlega... langt s... það hefur sko... 
það er alveg definitlí langt síðan ég... las síðast bara eitthvað svona random, bara til þess 
að skemmta mér sko. En ég man að ég las alveg helvíti stóra.... hérna, einhverja svona 
vísindabók. Hún var reyndar á íslensku. 
S: Mhm. 
V. Öm... sem var bara, þú veist, vísindi og útskýringar á alls konar og bara eitthvað 
svona, og mér fannst það bara mjög skemmtilegt og ég las alveg helling og...  
S: Ókei 
V: Og hérna, æj það er dálítið langt síðan ég bara man ekki eftir neinu sem var... það var 
alveg eitthvað sko, ég bara man ekki hvað það er, sem er... sem sagt... nýlega. 
S: Mhm. 
V: Eh... En síðan var reyndar þú veist kjörbók þar sem mmm... við máttum... máttum 
velja sko bara, hvað sem er. 
S: Mhm. 
V: Uu... á ensku reyndar. 
S. Já 
V: Og flytja kynningu um og... og um... þú veist, jhá (á innsoginu). 
S: Ókei. 
V: Þannig að það.. 
S: Hvernig bók var það? 
V: Það var... ég, ég valdi, ég hélt að það væri reyndar skáldsaga en kom í ljós að það var 
í rauninni eiginlega ævisaga sko. 
S: Ókei. 
V: Öö, gaur sem að var tekinn fanga í... uu, sem sagt tekinn fangi í hérna... seinni 
heimsstyrjöldinni... og sendur í einhverjar svona rússneskar fangabúðir og eitthvað 
svona... 
S: Gúlakið!? (stolt)  
V: Já. 
S: Æðislegt. 
V: (flissar) 
S: Finnst þér gaman að lesa ævisögur? 
V: Já mér fannst þessi bók alveg rosa... f, flott sko, ég, ég hérna... það er ekki, ekki oft 
sem... sem að ég alveg svona... tek upp bækur... 
S: Nei. 
V: ...og alveg virkilega svona, já ókei nú ætla ég að lesa alveg helling sko... 
S: Mhm. 
V: En þetta var, þetta var ein af þeim. 
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S: Ókei. 
V: Og hún var mjög fín sko. 
S: Ókei. 
V: Jhá (á innsoginu). 
S: Og ertu, hérna, þúveist, hvaða svona bók... skáldsögu... tegundir finnast þér 
skemmtilegastar?  
V: Uff... svona... skáldsögur þú veist, ég meina... glæpasögur eru náttúrlega alltaf 
skemmtilegar sko. 
S: Eitthvað svona eins og Arnaldur? 
V: Eitthvað... eh... jaá, ég meina, ekkert endilega Arnaldur... 
S: Nei. 
V: ...en þú veist, en bara eitthvað svona þannig sko.  
S: Já. 
V: Öm... ég er ekki rosa mikið í alveg svona virkilega miklu svona fantasí... þú veist, 
alveg svona... alveg svona hrein, svona ævintýri sko. 
S: Já. 
V: Öm... eh já, ég er svona meira kannski fyrir eitthvað svona þú veist... já, glæpasögur, 
eða... eða... eitthvað, eitthvað svoleiðis... 
S: Mhm, ókei. Svona spennu? 
V: Spennu. 
S: Mhm. Og hérna, hlustarðu á hljóðbækur, einhverntímann?  
V: Hhh, neei ég reyndar... um daginn fór ég að hlusta á einhver svona podkast sko... þau 
voru nú reyndar, á ensku... en... 
S: Já. 
V: ... en hérna, en...jú ég, ég gerði það aðeins sko, í hérna... í prófunum var eitthvað 
svona... hhh, þú veist, drepa... eða sko, drepa tímann...  
S: Já! 
V: ... eða tak, taka mér pásur, þú veist, fara út í göngutúr... og  
S: Mhm. 
V: ...hlusta á eitthvað, og svona. 
S: Þannig að þú ert að hlusta á hljóðbækur á meðan þú gerir eitthvað annað? 
V: Já, ég geri það ég þú veist, ég náttúrlega geri það ekki oft. Ég er eiginlega hættur því 
núna... 
S: Ókei. 
V: ... en, en hérna... eða það er langt síðan... 
S: Já. 
V: Já, en... en já, þú veist það er svona... ég, ég geri það alveg sko. 
S: Ókei, ókei, en skoðarðu myndasögur?  
V: Mmmekki í seinni tíð. 
S: Ekki..? Nei, bara svona þegar maður var yngri? 
V: En jaaá þú veist, þegar maður var yngri svona, Andrésblöð og svona, þú veist... 
S: Já, mhm. Ókei. Og hvert er þitt svona almenna viðhorf til lesturs á afþreyingarefni? 
Bæði gagnvart sjálfum þér og jafnöldrum þínum. 
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V: Bara þú veist, hvað mér finnst um það, eða? 
S: Já! 
V: Ég!... bara, þú veist... gó for it sko... 
S: Já! 
V: ... eða þú veist, ég meina... mé, mér finnst ekkert... að því... og, og æj ég veit ekki 
það eru þú veist sumir sem hafa rosa mikla fordóma fyrir því að vera að lesa þú veist... 
fantasíur og "vluuu þú veist þetta er ekki... raunverulegt", eða... 
S: Já. 
V: svona, en þú veist... maður verður að gera eitthvað til þess að svona... 
S: Mhm. Heldurðu að sumum finnist hallærislegt að lesa bækur? 
V: (þögn) Jjjaaá, ég held það. 
S: Hefurðu kynnst þannig, þú kynn..., þekkir þannig fólk? 
V: Eða þú veist, ég þekki alveg, eða ég veit svosum ekkert hvort að því finnst það 
hallærislegt... 
S: Nei... 
V: ... en ég get alveg ímyndað mér að... að það væri svoleiðis. 
S: Mhm. Þannig að já... 
V: Ömm... já. 
S: Heldurðu að... hérna, að þú lesir meira eða minna heldur en jafnaldrar þínir?  
V: (smellir í góm) Það fer svona eftir því... hvað, sko. Ég hugsa að ég... 
S: Bara, afþreyingarefni og skáldsögur og, bara... eitthvað annað en skólabækur. 
V: Eitthvað annað en skóla. 
S: Já. 
V: Fff (á innsoginu) ömm... þá örugglega aðeins minna sko. 
S: Aðeins minna? 
V: En... en alveg eitthvað sko, ég hugsa að ég sé kannski ekki langt undir, meðaltali... 
S: Nei. 
V: ...en, ég... ég myndi segja að ég er örugglega undir meðaltali. 
S: Ókei, og hvers vegna heldurðu að það sé? 
V: (Dæsir) Aðallega af því að ég hef ekki tíma fyrir það, eða þú veist... af því að ég er 
svo, eða þú veist, upptekinn af því að lesa alls konar, annað, og svona. 
S: Mhm. En þú myndir kannski gera það meira... 
V: Ég myndi gera það meira, örugglega, ég hugsa þú veist að ég fari örugglega að lesa 
helling sko... þú veist, eftir menntaskóla eða þú veist sumarið eða eitthvað svona. 
S: Já, þannig að kannski í fríinu eins og sumarfrí og jólafrí? 
V: Já. 
S: Þú hefur meiri tíma þá? 
V: Nákvæmlega. 
S: Mhm. Og nýtirðu þau? Til lesturs? 
V: Ekkert alltaf en... 
S: Ekkert svona sérstaklega. 
V: Nei en, en jújú þúveist. 
S: Gefast tækifæri til þess? 
V: Já. 
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S: Einmitt 
V: Mhm. 
S: Mhm. („Sniff“ / „Smjatt" / vandræðaleg þögn). En hérna, finnst þér vanta bókmenntir 
á íslensku, sem að höfða til þíns aldurshóps? Svona, menntaskólaaldur. 
V: Þaaað er... góð spurning. Umm... 
S: Ef þú hugsar bara um úrvalið? 
V: Sko ég meina eins og það sem að ég veit að flestir svona á mínum aldri eru að lesa er 
hvort eð er... eða þú veist það eru mjög margir sem eru bara í þessu svona Arnaldur og 
Yrsa og... 
S: Já. 
V: ... þú veist, eitthvað svoleiðis sko. Ehm. Ég veit ekki, ég hef ekkert heyrt um rosalega 
mikið sem er eitthvað sérstaklega s... eða þú veist, sem að er svona hugsað fyrir... 
S: Mhm. 
V: eitthvað minn aldurshóp á íslensku sko, ég... svona þegar ég pæli í því sko ég hef 
ekkert... 
S: Nei, en á ensku? 
V: Alveg meira. 
S: Meira úrval á ensku. 
V: Meira úrval á ensku myndi ég segja sko. 
S: Mhm. 
V: En ég... 
S: Hvernig bækur eru það? 
Löng þögn.  
V: Ah, það er s... það er spurninghhahah! 
S: Hva bara, hvað myndirðu? 
V: Þú veist, ég veit ekki, æj svona eitthvað... 
S: Hver er svona þín tilfinning? 
V: Eitthvað sem hérna, unglingum finnst skemmtilegt að lesa svona þú veist... 
einhverjar svona æj ég veit, ég veit það ekki, þú veist... 
S: Hahaha! 
V: Ég er svona... náttúrlega... já... ég er enginn svaka expert í þessu sko. 
S: Nei, en heldurðu að séu... 
V: En... 
S: ... ástarsögur, eða... 
V: Jááá... þú veist... 
S: ... ævintýri, eða vísindaskáldskapur? 
V: ...kannski frekar út í svona... ástarsögur, eða þú veist, vísindaskáldskap eða...  
S: Mhm. 
V: ... spennu-eitthvað svona. 
S: Mhm. 
V: En... ég meina eins og ... þú veist fle, flestir sem eru þú veist eins og með mér í bekk 
og svona sem ég tala við daglega þú veist þeir, bara... ef þeir eru að lesa eitthvað, að 
þá... er það oftast bara eitthvað svona... sem, sem svona fullorðna fólkið innan 
gæsalappa 
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S: já. 
V: er, er hvort eða er að, að lesa sko. 
S: Og hva, hvað er fullorðna fólkið innan gæsalappa að lesa? 
V: Æj þú veist, það er bara þetta svona týpíska svona krimmarnir og svona fjhofshk...  
S: Krimmarnir? Mhm. 
V: eitthvað svoleiðis. En hérna... 
S: Krimmarnir eru svolítið vinsælir. 
V: Já, þeir eru það. 
S: Ókei. 
V: „Fliss!“ 
S: Já. 
V: En hérna... 
S: Hvað he, hvað heldurðu að jafnöldrum þínum... langi til að lesi, lesa? 
V: Eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki ég gæti ímyndað mér að það sé kannski 
eitthvað sem að maður þú veist... mátti ekki beinlínis lesa þegar maður var yngri. 
S: Mjm... já. 
V: Eitthvað svona aðeins meira... svona sem er aðeins meira svona stuð í sko  
S: Já, 
V: Svona þú veist... 
S: Bannaðar bækur... 
V: Já, nákvæmlega, 
S: Bannaðar myndir,... 
V: En ég veit það svosem ekki, það... þú veist, ég get alveg ímyndað mér, það þegar 
maður er orðinn, þú veist,.. já, að jafnaldar mínir ... væru frekast til í að lesa eitthvað 
sem til í að lesa eitthvað sem þeir höfðu ekki lesið þegar þeir voru yngri .... heldur meira 
eitthvað sem er aðeins ... meira fullorðins...  
S: Já en kannski ekki eins mikið fullorðins og fullorðisbækur? 
V: En um eitthvað sem svona kannski sem maður getur tengt við á þessum aldri 
S: Eitthvað svona sem þið samsvarið [samsamið] ykkur með? Mhm. En hvers konar 
annað afþreyingarefni annað höfðar mest til þín? 
V: Persónulega? 
S: Já. 
V: Bara... bókmenntir, eða fyrir utan bókmenntir? 
S: Bara fyrir utan bókmenntir, bara kvikmyndir, tónlist, uh.. íþróttir, 
V: Ég er náttúrulega alveg big time í tónlistinni. 
S: Ég veit það,... 
V: Öhm, það er náttúrlega mest það.. 
S: Mhm. 
V: Síðan reyni ég að bara þú veist, ég myndi segja að tónlistin definitely vera stærsti 
hluturinn, ég reyni þó að hreyfa mig eitthvað smávegis 
S: Smá íþróttir... 
V: þótt hafi ekki verið eitthvað mikið svona upp á síðkastið, maður dettur inn á 
einhverja þætti, og.. eitthvað svona 
S: hvar ertu að horfa á þætti, 
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V: aðallega netflix... 
S: Netflx 
V: aðallega 
S: Hvað er svona það besta við netflix? 
V: Það er alveg góð spurning, ég held það sé... það er .... mér finnst það .... sko í fyrsta 
lagi einhvern veginn svona skýrara heldur en fara á leiguna eða voddið eða þú veist 
hvað segi ég upp á það að finna sér eitthvað efni....skilurðu... 
S: getur hætt við 
V: maður getur hætt við og þú veist það er líka.. þú getur horft á heilar seríur... þegar 
maður er að tala um þætti en ekki bara það sem varí sjónvarpinu sl. fjóra mánuði, og 
það er líka meira úrval..... ég myndi segja að það væri það.... þeir eru líka með allt þetta 
gamla efni líka, friends og þannig eitthvað sem maður þyrfti annars að leita að á 
voddinu..... en... já en þetta er í rauninni sami hluturinn..... 
S: en heldurðu að format bóka, hvort að bók er á prenti, eða rafbók eða hljóðbók.. 
heldrðu að það skipti einhverju máli varðandi þinn lestur eða jafnaldra þinna? 
V: mér persónulega finnst best að prenta bók bara útprentaða 
S: Bara útprentaða, 
V: Bara útprentaða bók, ehm... og þú veist, maður les alveg á netinu og svona eða 
þannig ef maður þarf, þú veist einhverjar greinar eða eittvhað svoleiðis, en það er miklu, 
þú veist, það er í rauninni nátturulega umhverfi hérna fljótlegra að ná sér í bækur 
rafrænt, en mér persónulega finnst það miklu betra að halda á bók en einhverjum ipad 
eða svoleiðis? 
S: En eins og fyrir jafnaldra þína, heldurðu að vinir þínir myndu velja eitthvað af þessu 
fram yfir annað? 
V: Það er svona misjafnt, ég veit um suma sem myndu...sem eru pottþétt á sömu skoðun 
og ég sko, aðrir sem eru svo alveg.... 
S: ... koma ekki nálægt bók... 
V: ... nei, ekki endilega það.... heldur bara, þúst, eru meira í tækninni, skilurðu... bara 
S: ... myndu frekar vilja hafa þetta í farsímanum... ... segjum sem svo að það yrði gefin 
út bók ... á íslensku og hún yrði sérstaklega fyrir þinn aldurshóp, hvernig efni myndirðu 
vilja hafa í henni? 
V: ... löng þögn.... úff.. það er.... já.... 
S: ... bara... viltu hafa þetta stóra þykka skáldsögu eða viltu hafa þetta smásagnasafn? 
V: ... ef þetta er fyrir minn aldur, að þá.... þú veist... þá þarf alveg rosalega lít.. eða 
sko.... minn aldur allavega finnst mér vera svona almennt kannski með, alveg frekar 
svona lítið attensjónspann sko eða þú veist, eða svona... 
S: mhm.  
V: fylgist ekkert... eða þú veist nær ekki alveg að halda einbeitingunni í þú veist 
fimmhundruð blaðsíður af... af einhverri sögu þú veist. Eða flestir allavega, ég meina 
þeir eru... auðvitað... uuu 
S: Auðvitað einhverjir. 
V: ...margir sem geta það en... en svona.. flestir myndu örugglega fara hugsa svona þú 
veist "jæja þetta eru svona þrjúhundruð blaðsíður sko..." 
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S: Já. 
V: Og... en já... 
S: Þannig að þú myndir frekar vilja hafa hana aðeins í styttri kantinum? 
V: Svona í styttri kantinum, það þarf ekkert að vera... 120 blaðsíður þú veist, bara... 
S: Nei 
V: ... bara... hérna... En, já. 
S: Mhm. Myndirðu, þú veist væri þá betra ef það væru... stuttar sögur, bara margar 
stuttar sögur?  
V: ... Veeiit það... eða þú veist ekkert endilega myndi ég segja, ég... eða ég las reyndar 
smásagnasafn um daginn... hérna... ömm... sem var... mjög... þú veist það var mjög, 
mjög næs af því þá getur maður... klárað þú veist eina sögu bara í  svona sessjóni þú 
veist... 
S: Já 
V: þá þarftu ekki að muna hvar þú... eða þú veist... 
S: Setja bókamerki, og rifja upp og svona... 
V: Já einmitt... að... hérna... 
S: Mhm. 
V: Þannig að það var alveg næs... en....... þú veist, það... skiptir svo sem engu máli 
kannski fyrir mig ég veit ekki, en... en... 
S: En ljóð, eða leikrit? 
V: Það fer svona eftir því hvernig ljóð eða leikrit. 
S: Já 
V: Og hérna... 
S: Fer eftir innihaldi? 
V: Jaaá, fer eftir innihaldi, innihaldi jhá (á innsoginu). Já. 
S: Á hvernig formati myndirðu vilja hafa svona bók? 
V: (þögn þögn þögn) Ég... 
S: Svona í, ímyndaða bók þú myndir... 
V: Ímyndaða bók? Þú veist ég myndi vilja pappír sko een... en, æjég meina 
S: Heldurðu að það væri sniðugt að hún yrði gefin út bæði raf-, hljóð- og prentuð bók? 
V: Þú veist það væri náttúrlega sniðugt sko, af því að þú veist, það eru, ég meina eins og 
fólk sem er... þúst, lesblint eða eitthvað svona eða eitthvað... 
S: Akkúrat! Akkúrat! 
V: Umm já, og síðan er ekkert alltaf... eða ég meina það er alveg hentugt að geta bara... 
keypt hana á netinu og bara verið með hana þú veist,  
S: Mhm. 
V: ... á rafrænu formi, 
S: Mhm. 
V: Umm... en, þú veist ég, ég, ég veit ekki ég myndi ekkert endilega segja þú veist að 
hún yrð... þú veist... (andað djúpt) Ef þessi ímyndaða bók, yrði, gefin út... að... þá... þú 
veist, hvort hún yrði endilega þú veist bara á prenti eða bara á rafrænu eða eitthvað 
svona þú veist... ég...  
S: jumm svona... 
V: Ég hugsa... hugsa að það myndi allavega henta... að gera bæði sko. 



 

 89 
 
 

S: Mhm. Hvað myndirðu borga fyrir svona bók? ..... Ef þú ætlaðir bara að kaupa hana 
úti í búð. 
V: Það er spurning þú veist ef hún væri... 300 plús mínus blaðsíður og fyrirminn 
andasögn (HA?) ég veit ekki... það er svo langt síðan ég keypti... eheheh... svoleiðis 
bók, ömm... hvað er...? 
S: Bara! 
V: þú veist...bara... 
S: Hvað heldurðu að bók kosti? Hahahaha! 
V: Hahaha! Það... þú veist, það náttúrlega fer eftir bókinni, öööætli það ekki, en, en ég 
meina... svona þrjú þúsund plús mínus... eitthvað svoleiðis ég veit ekki.  
S: Mhm. 
V: Ég meina ég... eða, bókin þarna ævisagan sem að ég keypti hún var á þú veist 
tvöþúsundkall... 
S: Já. 
V: eða... eitthvað svoleiðis. 
S: Mhm.   
V: Ooog s... já, þú veist. Ég myndi segja kannski þrjú til fjögur... 
S: Ókei. 
V: ... eitthvað svona í kringum það. 
S: Ókei. Heldurðu að... hérna, af því að þú ert að tala um ævisöguna... 
V: Já. 
S: Heldurðu að aðrir jafnaldrar þínir séu spenntir fyrir ævisögum? 
V: Sko ég, ég hugsa að það fari rosalega mikið eftir því ævi... eeeftir...  
S: Eftir ævi viðkomandi?  
V: Já. 
S: Myndir kannski frekar lesa bókina hennar Malölu frekar en Steinn Steinarr? 
V: Jaaá, ég hugsa það sko. 
S: Mhm. 
V: Ehm... en ég meina... hm já þú veist ég, ég hugsa að það væri kannski frekar það, eða 
ég meina ævisögur eru ekkert endilega þú veist... ég náttúrlega tala ekkert af einhverri 
rosa reynslu sko, 
S: Nei. 
V: en... ég meina, sagan sem að ég las var rosalega fín og ég þú veist... svona, það eru 
margar bækur sem eru bara þú veist skrifaðar í fyrstu persónu eins og þær séu þú veist... 
hérna... karakterinn sjálfur sem er að tala eða þú veist... 
S: Mhm, mhm. 
V: og, þú veist það var bara nákvæmlega þannig nema bara... eini munurinn er að þetta 
gerðist í alvörunni en ekki... í hausnum á einhverjum. 
S: Einmitt þetta er ekki ímyndað.  
V: Umm.... en jú, þú veist þetta var rosa... þetta var eiginlega alveg ógeðslega fín bók 
sko ég... hérna... 
S: Mhm. 
V:... fílaði hana mjög mikið. 
S: Já. 
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V: uuuu... 
S: Mhm.  
V: Já. 
S: Viltu bæta einhverju við? Um... þetta viðfangsefni? 
V: Ég veit það ekki sko, ég... ekkert, ekkert sem mér dettur í hug sko. 
S: Nei, það er allt í lagi, það er allt í lagi. En ertu hérna... með einhverjar tillögur að 
úrbótum, með, varðandi útgáfu á efni á íslensku fyrir fólk á þínum aldri? 
V: Fff ég veit ekki þú veist það náttúrlega... reyna... auglýsa hana á einhvern hátt sem er 
kannski ekki bara þú veist... æj ég veit ekki það eru rosalega fáir sem að... eða, ég þekki 
allavega mjög fáa sem að þú veist, kannski, hlusta á útvarpið m, mjög mikið eða horfa 
á, þú veist, fréttir eða sj... horfa á sjónvarpið þú veist.... þannig að... 
S: Hvernig myndirðu þá auglýsa? Þú veist, fyrir þinn aldurshóp? 
V: Ef ég... ef ég væri að selja bók fyrir fólk á mínum aldri þá myndi ég frekar reyna að 
gera það þú veist í gegnum... sss... þú veist í gegnum netið,  
S: Ja. 
V: þú veist gegnum Facebook eða... eitthvað svoleiðis. 
S: Mhm. Samfélagsmiðlana. 
V: Samfélagsmiðlana bara... ehmm, hérna... þótt að ég reyndar viti ekkert um þessi nýju 
persónuverndarlög, hvort að það megi, en hérna... 
Bæði: Haha! 
S: Jújú, ég held að það megi 
V: Jújú það er hérna... en já, þú veist ég myndi, ég myndi kannski frekar veðja á það 
sko, en kannski reyna að hafa hitt líka með sko en ekki... ekki bara þú veist. 
S: Kannski fyrir ömmurnar og afana að gefa í jólagjöf..? 
V: Nákvæmlega sko. 
S: Það er hægt að smella einni í Morggann, Moggann. 
V: Einmitt! 
S: Jhá (á innsoginu) kei. 
V: En hérna...  
S: Já. 
V: Já. 
S: Hva, hvað finnst þér svona um lestur jafnaldra þinna? Heldurðu að þau lesi mikið? 
V: Nei. Ég... 
S: Heldurðu að þau lesi minna heldur en fyrir kannski 10 árum síðan?  
V: Alveg örugglega 
S: Mhm. 
V: Ég hugsa það sko. Ég... 
S: Hvers vegna heldurðu að það hafi gerst? 
V: Ég.......... þú veist ég á eftir að hljóma eins og gamall kall en örugglega með tilkomu 
snjallsímans sko það er bara ... 
S: Jaá 
V: Hahahérna, ég hugsa bara... 
S: Það eru allir fastir í Facebook og Snapchat og Instagram og... jhá (á innsoginu). 
V: ... ég hugsa að það sé... einfaldlega bara það sko, þú veist þaað.... Það er náttúrlega... 
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að, að sitja með bók og svona er ekki jafn svona... spennandi, eða þú veist þannig eins 
og að vera í...  
S: Það tekur langan tíma að lesa bók. 
V: Það tekur langan tíma, að lesa. 
S: Mhm. 
V: Ööö, hún er ekki sögð á vídjó-formi með einhverju, þú veist... ég veit ekki 
S: Þannig að þú þarft að sjá allt fyrir þér sjálfur. 
V: Já. 
S: Þarft að hugsa, til að lesa bók, kannski. 
V: Já, maður þarf að hugsa, maður þarf að þú veist, maður... geta lesið allavega svona 
skikkanlega. Kannski hratt til þess að maður verði ekki alveg rosalega... 
S: Mhm. 
V:... svona leiður og svona... 
S: Já. 
V: ... á þessu. Mm, en já ég held allavega pottþétt að fólk á mínum aldri lesi minna en 
það gerði sko. 
S: Mhm.  
V: Ég myndi segja það. 
S: Jhá (á innsoginu). Hvað gera þau í staðinn, fyrir að lesa? Horfa á Netflix? 
V: Pff já örugglega hahaha! 
S: Hahaha! 
V: Bara... ég, ekki neitt sko. 
S: Nei. 
V: Bara, tala við fólk á netinu skilurðu þú veist ég... 
S: Nhei (á innsoginu) 
V: Ég, ég meina ég... tek oft eftir því sjálfur þegar ég meina svona ég, reyni að, hemja 
mig samt en ég meina stundum er ég bara í einhverju heilalausu... dóti og þú veist... á 
Facebook eða eitthvað svona í þú veist... alveg... miklu lengri tíma en ég ætti í rauninni 
að vera. 
S: Já. Maður eiginlega bara gleymir sér í þessu. 
V: Maður gleymir sér bara í þessu. Þannig að það er svona rosa auðvelt að... að freistast 
til þess að... gera ekki neitt, í staðinn fyrir að, svona... lesa, til dæmis.  
S: Gera eitthvað skynsamlegt. Nei hahah! 
V: Gera eitthvað skynsamlegt. Hahaha! 
S: Ja nú erum við að setja bókmenntir á voðalega háan sess hérna eitthvað. 
V: Jájá. 
S: En já, ég ætla að tékka hvort ég sé að gleyma einhverjum spurningum, það hefur 
komið fyrir. 
V: Mm. 
S: (Raular) Nei. Þetta er bara komið. 
V: Mm! 
S: Hvað finnst þér um þetta viðtal? 
V: Þetta var bara mjög fínt viðtal, ég get sagt... já. 
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S: Ókei, ókei, já. Þá ætla ég bara að slökkva á upptökunni. 
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Viðauki 9 
 

„Inga“ 18 ára, 6. júní 2018.  
 
S:	ókei,	og	hvað	ertu	gömul	
V:	ég	er	18	ára	
S:	þú	ert	orðin	18	ára	og	þá	er	fyrsta	spurning,	lestu	bækur	þér	til	afþreyingar?	
V:	Já.	
S:	já,	hvernig,	hérna	á	hvaða	tungumáli	lestu?	
V:	oftast	ensku,	en	af	og	til		á	íslensku	og	síðan	dönsku.	
S:	ókei,	af	hverju	veluru	ensku	og	dönsku?	
V:	ööö-	ég	var	alin	upp	í	Danmörku,	þannig	að	ég	tala	reiprennandi	dönsku,	síðan	
eru	bara	sumar	bækur	sem	mér	finnst	best	að	lesa	á	því	tungumáli	sem	þær	voru	
skrifaðar.	
S:	frummálinu?	
V:	já,	frummálinu,	það	er	útaf	því	að	ég	ákveð	að	lesa	þær	bækur	þeirra	tungumáli.	
S:	ókei,	en	lesuru	bækur	á	íslensu	sem	eru	þýddar?	Úr	ensku	td.	
V:	uuu	mjög	sjaldan,	og	ég	les	mjög	sjaldan	íslenskar	bækur,	svo	það	er	mjög	
sjaldan	sem	ég	les	þær	þýddar.	
S:hvað	lestu	helst?	
V:	emm	fantasíu,	og	svona	sem	gerðist	fyrir	svona	500	árum,	svona	fortíð.	
S:	Svona	miðalda?	
V:	já,	svona	miðalda.	
S:	og	er	það	eitthvað	sem	er	á	ensku	eða	dönsku	eða?	
V:	bara	dönsku	og	ensku	
S:	en	hérna,	hlustaru	á	hljóðbækur?	
V:	nei	
S:	eða	podcast?	
V:	nei	
S:	en	skoðaru	myndasögur?	
V:	af	og	til	
S:	hvernig	myndasögur	skoðaru?	
V:	það	eru	bara	svona	þúst,	ef	maður	sér	Andrés	Önd	blað	á	biðstofu	að	þá	les	
maður	það.	
S:	„hlær“	en	það	eru	engar	svona	myndasögubækur	sem	þú	skoðar	eða	neitt	
svoleiðis?	
V:	nei,	ekki	neitt	svoleiðis.	
S:	en	ertu,	hérna	,	hvernig	ertu	að	lesa	bækur?	Ertu	með	þær	á	prentuðu	formi	eða	
raf...	
V:	„grípur	frammí“	–	Prentuðu.		
S:	þú	ert	ekki	að	skoða	rafbækur?	
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V:	Stundum	geri	ég	það	ef	ég	er	ekki	með	prentuðu	útgáfuna,	en	mér	finnst	best	að	
hafa	prentuðu	útgáfuna.	
S:	ókei,	er	einhver	sérstök	ástæða	fyrir	því?	
V:	Bara	eeeeee	–	maður	getur	haft	hana	svona	hvar	sem	er,	til	að	hafa	svona,	
meiriii,	að	vera	í	bók	á	kaffistofu	í	staðin	að	vera	á	símanum,	það	finnst	mér	betra.	
Því	ef	maður	er	í	símanum	þá	fær	maður	tilkynningar	og	þegar	ég	les	bækur	þá	les	
ég	bara	í	svona	marga	klukkutíma	og	ég	vil	að	ekkert	trufli	mig.	
S:	ókei	,	þannig	að	þú	lest	mjög	mikið?	
V:	ef	ég	les	þá	les	ég	mjög	mikið.		
S:	ókei,	ertu	að	lesa	oft	í	viku	eða	mánuði	eða	?	
V:	sko	stundum	les	ég	ekki	í	svona	tvo	mánuði,	síðan	gríp	ég	bókaseríu	og	er	búin	
innan	við	viku.	
S:	mhm...		
V:	þannig	að	þetta	er	svona	ef	ég	finn	eitthvað	gott	að	þá	klára	ég	það	strax.	
S:	Ókei,	en	ef	það	er	eitthvað	sem	þér	finnst	leiðinlegt?	Hættiru	þá	bara?	
V:	Já.	Ég,	mér	finnst	smá	svona	...	leiðinlegt	að	klára	bækur	sem	mér	finnst	ekkert	
það	leiðinlegar,	nei,	sem	mér	finnst	það	leiðinlegar	að	mér	finnst	ekkert	spennandi	
eða	þannig	
S:	nei	
V:	þessvegna	finnst	mér	ekki	gaman	að	sóa	tíma	í	þeim.	
S:	og	hvað	ertu	fljót	að	ákveða	hvort		þér	finnist	bók	leiðinleg	eða	skemmtileg?	
V:	ömm	oftast	les	ég	bóka	seríur,	svo	ef	mér	finnst	bókin	ágæt,	og	ég	les	hana	
fyrstu,	eða	svona	plottið	á	næstu	bók	og	mér	líst	ekki	vel	á	það	að	þá	les	ég	ekki	
næstu	bók	og	ef	fyrsta	bókin	í	seríu	er	ekki	hægt	að	lesa	stök	og	sér	
S:	mhm	
V:	þá	finnst	mér	það	ekki	vera	svaka	spennandi.	
S:	ókei	þannig	að	framhaldssögur	eru	ekkert	sérstaklega	spennandi?	
V:	nei,	því	það	er	oftast	ekki	svona	byggt	í	efninu,	þannig	að...	
S:	einmitt,	ókei.......þetta	er	áhugavert.	Hérna	helduru	að	þú	lesir	meira	eða	minna	
heldur	en	jafnaldrar	þínir?	
V:	„andar	djúpt	og	hugsar	sig	um“	...	ég	mundi	segja	að	ég	lesi	bara	meira.	Útaf	því	
að	ég	les	ekki	það	oft	og	þegar	ég	geri	það	þá	les	ég	alveg	þrjár	bókaseríur	og	þegar	
ég	finn	eina	reyni	ég	alveg	strax	að	finna	aðra	sem	er	jafn	góð.	Og	þá	er	ég	bara	
komin	með	þrjár,	innan	við	mánuð	og	búin	að	lesa	þær,	klára	þær.		
S:	ókei,		
V:	já	þannig	að	það	er	svona...	
S:	„grípur	frammí“	hvar	ertu	að	kaupa	bækurnar	sem	þú	lest?	
V:	ég	fer	bara	á	bókasafnið	
S:	þú	ferð	bara	á	bókasafnið?	ókeii	
V:	oftast,	síðan	fæ	ég	þúst	bækur	í	gjöf,	eða	sko	jólagjöf	og	...	
S:	Jólabókaflóðið	
V:	jáááá	
S:	í	þessa,	þú	sagðir,	2-3	mánuði,	lestu	ekki,	er	einhver	sérstök	ástæða	fyrir	því?	



 

 95 
 
 

V:	bara	ég	hef,	veit	ekki	um	neitt	spennandi	eða	ég	er	bara	að	gera	eitthvað	annað	
við	tíman	minn...	
S:	en	þú	veist	eins	og	skóli	og	vinna	standa	ekki	í	vegi	fyrir	lestrinum?	
V:	nei,	ég	svona,	þegar	oft	ég	klára	bók	/	bókaseríu	á	viku	er	ég	oftast	í	skóla.	
S:	mhm	
V:	eða	þúst	bara,	frímínútunum,	strætó	á	leiðinni	í	skólann...	
S:	þannig	að	þú	nýtir	soldið	auka	tímann	sem	þú	átt	
V:	já	
S:	þó	það	sé	ekkert	endilega	svo	langur	tími	
V:	Mmmmnei		
S:	ókei,	ókei,	og	hérna,	en	eins	og	ef	þú	hugsar	um	bókmenntir	sem	eru	gefnar	út	á	
íslensku,	finnst	þér	vanta	bókmenntir	á	íslensku?	Sem	að	höfða	sérstaklega	til	þíns	
aldurshóps?	
V:	eee	smá,	já,	það	er,	það	er	alveg	fínar	bækur	á	íslensku	en	tilfinningin	á	íslensku	
með	kvikmyndir	og	bókmenntir	„sími	fær	sms“	er	oft	mjög	svart,	mjög	dökkt,	
þúnglyndislegt.	Við	erum	mjög	þunglyndislegt	land.		
S:	við	erum	það	
V:	en	það	mætti	líka	fókusera	á	annað	en	þunglyndið,		
S:	mhm	
V:	það	mætti	fókusera	á	fantasíuna	eða	meiri	ævintýs,	og	meiri	gleði	og	þannig	
S:	ókei,	ókei.		
V:	heldur	en	ef	það	er	einhver	spennisaga	að	ekki	hafa	alltaf	þunglyndið	hverri	af	
öðru	
S:	glæpasögur	„híhí“	
V:	já,.		
S:	„grípur	frammí“	Sem	eru	vinsælastar	
V:	já,	þúst	þessar	vinsælastar	hér	á	íslandi,	en	það	er	oftast	eitthvað	mjög	mikið	
þunglyndi	og	eiturlyfjaneysla	til	dæmis	í	þessu	
S:	já,	mhm	
V:	og	það	væri	svona	léttir	að	þurfa	ekki	alltaf	að	lesa	um	það	og	heyra	um	það	
S:	einmitt,	einmitt	
V:	svona		
S:	já	þetta	er	svona	allsstaðar	í	kringum	mann		
V:	útaf	því	að	þegar	ég	les	bækur	þá	geri	ég	það	til	að	koma	mér	frá	umheiminum	til	
að	gera	eitthvað	sem	mér	finnst	gaman.	Og	mig	langar	ekki	að	hafa	allan	
umheiminn	í	bókinni	sem	ég	er	að	lesa	alltaf,		
S:	nei,	einmitt	
V:	mig	langar	að	hafa	eitthvað	ferskt,	eitthvað	annað,		
S:	nú	svona	eins	og	glæpa	bækurnar	og	spennubækurnar	og	svona	finnst	þér	þetta	
meira	svona	fyrir	fullorðna	á	íslensku,	hvað	finnst	þér	um	eins	og	unglingabækur	
sem	eru	gefnar	út	á	íslandi?	
V:	ég	hef	ekki	lesið	margar,	en	ég	hef	lesið	eeee.	Tímakistan	
S:	jáá	
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V:	hún	var	mjög	góð,	það	var	reyndar	mjög	góð	bók	
S:	mhm	
V:	ég	lít	mjög	mikið	upp	á	hana,	því	þótt	hún	sé	skrifuð	á	íslensku	og	á	Ísalandi	þá	,	
mar	svona	gat	ímyndað	sér	að	þetta	væri	hvar	sem	er.	
S:	já	
V:	þetta	væri	ekki	Þúst	fastur	staður...	
S:	nei	mundiru	vilja	að	það	væri	meira	skrifað	af	bókum	eins	og	tímakistunni?	Fyrir	
fólk	á	menntaskólaaldri?	
V:	já,	mhm.		
S:	eða	jafnvel	þýtt?	Hvað	finnst	þér	um	það?	
V:	það	væri	auðvitað	gott	að	þúst	þýða	fleiri	bækur,	en	það	mundi	ég	segja	væri	
fyrir	þá	sem	kunna	ekki	vel	ensku.	
S:	mhm	
V:	því	mér	finnst	best	að	lesa	bækur	á	sínu	tungumáli	
S:	mhm	
V:	og	bara	finna	og	þá	að	það	væri	líka	til	fleiri	bækur	sem	að	maður	myndi	hafa	
áhuga	á	eða,	finna	að	maður	myndi	hafa	áhuga	á	því	ef	það	er	þýtt	að	þá	finnst	mér	
það	draga	úr	gæðunum	á	bókinni	
S:	já	þér	finnst	þýðingarnar	ekkert	sérstaklega	góðar?	
V:	„hugsar	sig	um“	þær	geta	alveg	verið	góðar	þýðingar,	það	svona...	sem	þýðir,	en	
þá	missir	maður	svonaaaa	hugsuninni	frá	ritaranum.	
S:	já,	já	
V:	já	þúst	hann	var	með	einhverja	spes	hugsun,	spes	tilfinningu	þegar	hann	var	að	
skrifa	og	ef	maður	les	á	einhverju	öðru	tungumáli	og	einhver	annar	var	að	þýða	að	
þá	er	komið	bara	eitthvað	annað	hugarfar.	
S:	þá	getur	það	breyst	soldið	
V:	það	væri	kannski	allt	annað	ef	að	manneskjan	sem	þýddi	hana	væri	
rithöfundurinn	sjálfur.	En	ef	það	er	einhver	annar	að	þýða	hana	þá	kannski	missir	
maður	út	þemað	eða	eitthvað	
S:	mmmmmmmmmhm	
V:	svona	,		
S:	alveg	sammála,	og	hérna	öhmmm	,	heldur	þú	að	það	skipti	máli	fyrir	bók,	ef	þú	
hugsar	bara	td	um	jafnaldra	þína	
V:	mhm	
S:	heldur	þú	að	það	skipti	máli	ef	bók	kæmi	td	út	sem	hljóðbók	eða	rafbók	frekar	en	
prentað	hvort	þau	myndu	hafa	meiri	áhuga	á	því	að	lesa?	
V:	það	eru	nú	margir	sem	ég	þekkja	sem	hafa	lesörðugleika	og	þeir	vilja	frekar	hafa	
hljóðbækur.	Eða	líka	bara	þeir	sem	geta	ekki	einbeitt	sér,	við	að	lesa	
S:	mhm	
V:	en	ég,	mér	finnst	að	þetta	ætti	að	vera	hægt.	Að	hafa	hljóðbók	fyrir	eiginlega	
flestar	bækur	
S:	mhm	



 

 97 
 
 

V:	en	mér	finnst	að	það	ætti	líka	að	vera	til	í	prentuðu	formi	út	af	því	að	ég	td	get	
ekki	einbeitt	mér	á	því	að	hlusta	á	hljóðbók	
S:	neeei	
V:	ég	hef	reynt,	en	bara	þegar	ég	sé	að	það	tekur	sjö	klukkutíma	
S:	Já	„híhíhíhíh“	
V:	já	þúst	svo	er	maður	kannski	með	þetta	lesið	á	þrem	og	gefst	strax	upp	á	því	
S:	já	því	lesarinn	er	ekki	á	sama	hraða	og	þú	
V:	já	að	hafa	svona,	eða	ég	er	líka	bara	byrjuð	að	lesa	svo	fljótt	að	bara	svo	að	
maður	getur	klárað	bók	miklu	fljótar	
S:	mhm	
V:	og	líka	þá	er	ímyndunaraflið	miklu	meira	ef	maður	lesða	heldur	en	ef	maður	
heyrir	það.	Því	þá	svona	það	er	sama	eins	og	ég	sagði	áðan	með	rithöfundinn		
S:	mhm	
V:	af	því	að	oftast	ef	að	manneskja	skrifar	bók,	eða	rithöfundar,	að	þá	svona	ætla	
þaus,	ætla	þau	sér	það	að	skilja	smá	svona	mistery	eftir	í	flestu	bækum	til	að	
lesendurnir	geta	notað	sitt	eigið	ímyndunarafl		
S:	og	leikarar	eru	oft	að	leik	lesa	
V:	Jjjjaj	
S:	búa	til	persónurnar	með	því	að	tala	á	einhvern	ákveðinn	hátt	
V:	jájá	og	þá	er	einhver	annar	búinn	fyrir	mann	að	
S:	ímynda	sér...	
V:	já	setja	karakterana	já,	búinn	að	setja	rödd	við	karakterana	og	maður	fær	ekki	að	
ráða	hvernig	maður	vill	hafa	það	
S:	einmitt,	einmitt,	er	eitthvað	annað	afþreyingarefni	sem	höfðar	til	þín,	eins	og	
kvikmyndir	eða	tónlist	eða	útivist	eða	
V:	kvikmyndir	já,	tónlist,	þættir	,	tölvuleikir,	teikna,		
S:	það	er	náttúrulega	soldið	mikið	af	söguþráðum	í	tölvuleikjum		
V:	já	reyndar	það	eru	búið	að	vera	gerðar	myndir	úr	tölvuleikjum		
S:	mhm		
V:	útaf	söguþráðunum	sem	voru	í	leikjunum	
S:	mhm	ég	hef	líka	heyrt	um	bækur	sem	koma	út	úr	tölvuleikjum	
V:	Já	
S:	helduru	að	jafnaldrar	þínir	hafi	kannski	meiri	áhuga	á	kvikmyndum	og	þáttum	
heldur	en	kannski	bókmenntum?	
V:	já,	það	er,	það	var	ekki	þannig,	en		
V:		fyrir	svona	fimmtíu	árum	þá	voru	allir	bara	frekar	í	bókum,	en	þegar	komið	er	
miklu	meira	efni	og	það	er	líka	miklu	meira	auglýst.		
S:	mhm	
V:	þá	svona	og	er	auglýst	á	þeim	stöðum	sem	unglingar	eru		
S:	sem	er	hvar?		
V:	á	samfélagsmiðlum	þá	kemur	auglýsing	og	það	er	sambíóin	að	auglýsa	kvikmynd	
S:	mhm	
V:	það	sjá	það	fleiri	en	ef	það	er	unglings	bækur	
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S:	mhm	
V:	oftast	ef	það	er	auglýsing	að	bókum	að	þá	eru	það	fullorðins	glæpasögur.	
S:	einmitt,	einmitt,	eitthvað	sem	er	svona	best	seller	eitthvað,		
V	:já	best	seller		
S:	vinsælt	og	koma	á	jólunum	og	og	svona	mjög	stórt	einhvernvegin	
V:	já,	það	líka,	svo	bara	unglingar	finnst	ekki	jafn	kúl	að		
S:	nei,	að	lesa?	
V:	að	lesa	„heh“	bækur	heldur	en	að	horfa	á	mynd.	Útaf	því	að	það	að	lesa	bækur	er	
núna	tengt	við	nörda	og	þá	sem	læri	mikið.		
S:	og	það	er	svona	sett	neikvætt	merki	við	það	
V:	já	það	er	sett	svona	neikvætt	merki	um	það	
S:	mhm,	já,	en	hver	helduru	að	munurinn	sé	,	fyrir	jafnaldra	þína,	á	að	horfa	á	
kvikmynd	eða	lesa	bók?	Auðveldara	að	horfa	á	kvikmynd	kannski?		
V:	ég	myndi	segja	að	þá	þarf	maður	ekki	jafn	mikla	einbeitingu,	að	þá	getur	maður	
svonaaa	eins	og	þeir	með	athyglisbrest	þeir	geta	svona	sónað	inn	og	út	úr	
myndinni	og	samt	svona	sirka	fylgst	með:	
S:	mhm	einmitt,	einmitt	
V:	en	ég	meina	ef	maður	er	með	bók	og	sónar	út	að	þá	veit	maður	ekkert	hvað	er	að	
gerast		
S:	einmitt	þannig	að	maður	þarf	að	fara	til	baka	og	byrja	aftur	og		
V:	ja.	Og	síðan	líka	bara	stundum	í	bókum	er	mikilvægt	hvert	einasta	orð,	þannig	að	
ef	maður	missir	af	einu	orði	veit	maður	ekki,	er	hún	hægra	megin	við	hann,	er	hún	
ofaná	honum	eða		
S:	það	er	soldið	svona	skemmtileg	sköpun	á	máli	sko	
V:	já	útaf	því	að	ég	,	maður	er	svona	þegar	maður	er	að	lesa	er	maður	að	ímynda	sér	
allt,	hvar	maður	er	og	síðan	ef	maður	missir	eitthvað	úr	og	allt	í	einu	er	þetta	þar	og	
ekki	lengur	þarna	að	þá	svona	er	það	allt	annað.		
S:	já	það	skiptir	öllu	máli	sko	
V:	þannig	að	maður	þarf	að	geta	haldið	einbeitingu,	sem	einmitt	er	líka	svo	
mikilvægt	því	maður	þarf	líka	að	finna	eitthvað	að	lesa	sem	manni	finnst	
áhugavert.		Af	því	að	maður	getur	horft	á	lélega	mynd	og	fylgst	með	henni	en		
S:	já	svona	hálfs,	hálfs	hugar	
V:	en	fyrir	mér	finnst	mér	mjög	erfitt	að	horf,	að	lesa	lélega	bók.	Til	að	fylgjast	með.		
S:	og	eins	og	þegar	þú	ert	að	velja	þér	bók	að	lesa,	hvað	notaru	til	að	velja	þér	bók?	
V:	Hmm	ég	les	oftast	aftan	á	og	svo	les	ég	fyrstu	blaðsíðurnar	hvernig	kemur	aðal	
karakterinn,	ef	mér	líkar	ekki	hvernig	aðal	karakterinn	kemur	inn,	hvernig	hann	
hugsar	les	ég	hana	ekki.		
S:	mhm	það	sem	gerist	kannski	á	fyrstu	tvem,.	Þrem	blaðsíðunum	skiptir	kannski	
sköpunarmáli	fyrir	þig	og	hvaða	bók	þú	velur	
V:	já	það	er	td	í	skólanum	áttum	við	að	lesa	afleggjainn	
S:	mhm	
V:	og	mér	líkaði	ekki	við	það.	
:S	mhm	
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V:	nema	það	að	hann	var	með	einhverja	eina	línu	um	konur.	
S:	mhm	aha,	ég	hef	lesið	þessa	bók	„hahah“	
V:	ég	er	svona	mjög	þegar	kemur	að	feminisma	og	þannig	þá	er	ég	mjög	svona	
ákveðin	
S:	ertu	að	leita	mikið	í	kvenpersónur	og	kvenrithöfunda	kannski	líka?	
V:	já,	mhm,	já.		
S:	ókei,	þannig	að	það	skiptir	alveg	líka	máli	hvort	það	er	kona	eða	karl	sem	skrifar.	
V:	það	svona	skiptir	ekki	beint	mesta	máli,	en	það	en	uppáhalds	rithöfundurinn	
minn	er	karlmaður	en	mér	finnst	það	gott	að	geta	lesið	góða	bók	frá	konu	bara	til	
að,	sem	er	ekki	alltaf	rómantík,		
S:	sem	er	ekki...	aa	ekki	allar	ástarsögurnar.	
V:	út	af	því	að	,	ekki	útaf	því	að	allar	konuur	eru	eitthvað	...	útí	rómantík,	en	
hugmyndin	að	konum	að	skrifa	bækur	er	þá	eru	þær	að	skrifa	rómantík,	eða	grín	
rómantík,	en	það	er	oftast	eitthvað	strákur	og	stelpa	og	strákurinn	að	bjarga	
stelpunni		og	það	er	hugmyndin	um	konur	að	skrifa	bækur,	auðvitað	eru	konur	að	
skrifa	miklu	meira	en	bara	það	
S:	eins	og	JK	Rowling,	Harry	Potter...	mjög	vinsæl	
V:		en	auðvitað	er	hugmyndin	miklu	það	er	bara.	Konur	skrifa	miklu	meir,	en	það	er	
aldrei	svona	ýtt	fram.	
S:	já	þér	finnst	það	ekki	jafn	vel	auglýstar	og	karlmennirnir	kannski	
V:	nei	
S:	og	hérna,	hvar	hérna	sérðu	bækur	auglýstar	eins	og	fyrir	þitt	áhugasvið?	
V:	það	er	svona	oftast	ef	ég	fer	í	bókabúðir	
S:	mhm	
V:	og	svona	skoða	hvað	er	nýjast	
S:	ókei	
V:	og	svo	tala	ég	oftast	bara	við	vini	því	ég	sé	að	það	er	ekki	það	mikið	auglýstar,	
nema	íslenskar	glæpasögur	
S:	akkúrat	
V:	þannig	að	ég	tala	oftast	bara	við	vini	og	við	förum	á	netið	og	finnum	eitthvað	
sona	
S:	ertu	að	fara	í	einhverjar	sérstakar	bókabúðir	umfram	aðrar?	
V:	ég	fer	ekki	það	mikið	í	bókabúðir,	en	ég	fer	oftast	bara	í	Eymundsson	
S:	mhm	og	spyrðu	einhverntíman	starfsmenn	um	meðmæli	eða	eitthvað?	
V:	nei	það	geri	ég	ekki	
S:	(á	innsoginu)	nei,	nei	nei.	Ókei	kannski	er	einhver	að	vinna	þarna	og	veit	bara	
ekkert	um	bækur	„heheh“	
V:	neei,	mér	finnst	bara	best	að	skoða	þær	sjálf.	
S:	já,	ókei,	og	hérna	er	alveg	bara	svona	hypothetical	hugsun.	Og	spurning,	en	sem	
sagt	ef	það	yrði	gefin	út	bók,	á	íslensku,	sem	er	bara	sérstaklega	fyrir	þinn	
aldurshóp	á	menntaskólaaldri,	svona	16-20	svona	sirka	bát		
V:	já	
S:	hvernig	efni	myndiru	vilja	sjá	í	svona	bók?	
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V:	einhvað	sem	að	myndi	vera	svona	ummmmmmm	pressu,	því	það	er	ótrúlega	
mikil	pressa	á	ungt	fólk	þessa	daga.	
:S	ertu	þá	að	meina	svona	félagspressa	
V:	Félagspressa,	pressa	á	að	vera	bestur,	vera	ríkastur	reyndar	það	er	líka	mjög	
mikil	pressa	á	því	,	pressa	á	að	vera	alltaf,	bara	flott	föt	skipta	miklu	máli	útaf	það	
er	bara	svo	mikil	pressa,	það	er	pressa	á	að	vera	fallegur,	pressa	á	því	að	vera	vel	
klæddur,	keyra	góðan	bíl,	og	þannig	en	samt	eru	þetta	bara	16	–	tvítugir	krakkar	og	
fólk	sem	er	svona	rétt	byrjað	í	lífinu	en	svo	er	líka	pressa	á	því,	hafa	góða	menntun,	
sem	gefur	þér	góða	vinnu	og	þeir	þurfa	líka	að	hafa	tíma	fyrir	félagslíf	og	líka	
pressa	á	því	að	hafa	góða	vini	
S:	margar	miklar	pressur	strangar	kröfur	í	rauninni	gerðar	til	fólks	
V:	já	þetta	er	pressur	sem	eru	í	rauninni	svona	fara	svona	klessa	saman	og	maður	
getur	í	rauninni	ekki	gert	allt	í	einu	maður	getur	ekki	bæði	verið	hægri	og	vinstri	á	
sama	tíma.	
S:	einmitt	og	myndiru	þá	vilja	sýna	að	það	væri	allt	í	lagi	að	uppfilla	ekki	alla	
standardana	
V:	já	eitthvað	sem	er	þúst	er	á	pressu	ooooooog	.....	ekki	endilega	bara	einhver	
manneskja	í	menntaskóla,	en	einhver	manneskja	sem	er	undir	pressu	og	hvernig	
hún	dílar	við	það.	Því	við	erum	öll	að	díla	við	að	vera	undir	pressu	þó	það	sé	ekki	
mikið	sýnt	í	samfélaginu.	
:S	mhm	það	er	náttúrulega	rosalega	mikið	núna	að	krakkar	eru	í	menntaskólum	að	
klára	rosalega	strangt	nám	á	þremur	árum		
V:	já	ég	þekki	nú	alveg	nokkra	sem	kláruðu	á	tvem		
S:	vá,	vá	
V:	já	á	sama	aldri	og	ég	og	strax	komin	í	háskóla.		
S:	það	er	rosalegt	sko	
V:	já	mér	finnst	það	líka	bara	mikil	pressa	á	að	vera	sem	fyrst	úr	menntaskóla	því	
háskólar	þúst	í	útlöndum	erlendir	skólar	byrja	18	ára.	
S:	þú	átt	marga	vini	sem	eru	að	klára	nám	fljótt,	drífa	sig	út,	mennta	sig	snöggt	
V:	já,	eru	í	skóla	alla	daga	frá	8-4	og	eru	svo	að	læra	heima	þessvegna...	
S:	og	hérna,	já	þetta	er	mjög	áhugavert,		
V:	hehe	
S:	en	hérna	eru	jafnaldrar	þínir	í	kringum	þig,	helduru	að	þeim	finnist	leiðinlegt	að	
lesa?	Hvernig	eru	vinir	þínir,	lesa	vinir	þínir?	
V:	já.	Ég	á	vini	sem	lesa.	Þeir	sem	ég	þekki	sem	lesa	ekki	það	er	td	einn	en	hann	er	
td	mjög	hægur	að	lesa	tekur	hann,	ef	hann	les	bók	að	þá	les	hann	svona	eina	
blaðsíðu	á	dag	að	þá	þúst	ef	þetta	er	800	blaðsíðna	bók	að	þá	
S:	tekur	það	tvö	ár	hehe	
V:	já,.	Það	er	sko	hann	er	búinn	að	vera	áður	að	lesa	sko	heilt	ár,	það	er	bara	svona...	
S:	hann	klárar	þær?	
V:	já,	hann	klára	þær.		
S:	þrautseygja	maður	
V:	jáhh	það	er	ég	myndi	aldrei	geta	það	
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S:	nei	heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh	
S:	en	eins	og	ef	svona	bók	yrði	gefin	út	á	íslandi,	eins	og	við	vorum	að	tala	um	áðan,		
V:	mhm	
S:	bara	prentaða,	eða	líka	hljóðbók	og	rafbók?	
V:	já,.		Bara,	allar	þrjár	
S:	mhm		
V:	útaf	því	að	krakkar	eru	mikið	á	netinu	og	það	þarf	að	ná	til	þeirra	sem	eru	á	
netinu,	hugsa	mjög	mikið	á	netinu.	
S:	líka	bara	betra	en	að	hafa	þetta	í	símanum,	eins	og	þú	segir	lest	á	leiðinni	í	
skólann	og	svona		
V:	já.	
S:	getur	haftða	innan	handar	
V:	já,	svo	líka	bara	hljóðbækur,	því	ég	þekki	marga	sem	bara	finnst	það	þægilegt	að	
hlusta	á	hljóðbækur	meðan	þeir	sitja	í	strætó.	Ef	að	þeir	eru	td	að	ryksuga	og	
þannig,	ég	til	dæmis	veit	um	einn	sem	á	heima	með	mér,	hérna	kærasti	systur	
minnar,	hann	er	alltaf	með	hljóðbók	þegar	hann	er	að	vaska	upp,	setja	í	vél,	ganga	
frá,	taka	til,		
S:	bara	svona	til	hliðar	
V:	já	bara	þegar	hann	er	að	gera	allt	sem	hann	þarf	að	gera	heima	þá	bara	er	hann	
svona	með	hljóðbók	
S:	einmitt	hvað	myndiru	borga	fyrir	svona	bók?	Hvað	væriru	til	í	að	borga	fyrir	bók	
sem	væri	bara	fyrir	þinn	aldurshóp?	
V:	fyrir	minn	aldurshóp?	
S:	mhm?	
V:	það	fer	nú	auðvitað	eftir,	en	ef	hún	er	eitthvað	svona	lítil	stutt	ömmmmmmm.......	
þá	myndi	ég	nú	segja	3	þúsund	kall	það	svona	
S:	þér	finnst	það	svona	þægileg	verðmið	
V:	já	þúst	auðvitað	má	það	vera	eitthvað	ódýrara	en	ef	það	væri	mikið	dýrara	þá	
væri	ekki	séns	að	ég	myndi	týma	að	kaupa	það.	Útaf	því	að	allir	eru	að	reyna	að	
eyða	peningunum	sínum	í	eitthvað	annað		
S:	haha	einmitt	
V:	og	það	svona	
S:	það	er	líka	kannski	svolítið	fráhrindandi	ef	að	bók	er	dýr	
V:	já	það	er	mjög	fráhrindandi.	Það	er	allt	í	lagi	ef	bækur	eru	dýrar	ef	maður	veit	að	
þær	eru	mjög	góðar.	
S:	eins	og	ef	þær	eru	fallega	myndskreyttar	eða	líta	bara	fallega	út	kannski?	
V:	já	eins	og	ég	er	að	.....	lesa	...	bækur	ömm....	skrifaðar	af	Brandon	Sandersson,		
S:	mhm	
V:	hann	er	mjög	góður	
S:	mhm	
V:	og	ég	las	fyrstu	bókina	og	þetta	eru	bara	alveg	æðislegar	bækur	sem	hann	skrifar	
og	ef	maður	veit	að	rithöfundur	er	mjög	góður	og	maður	veit	að	allar	bækurnar	
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hans	eru	mjög	góðar	þá	finnst	mér	allt	í	lagi	að	hafa	nokkrar	bækur	sem	kosta	
miklu	meir	
S:	mhm	
V:	útaf	því	að	þær	eru	þess	virði	
S:	já	
V:	útaf	...	
S:	„grípur	frammí“	það	er	eiginlega	svona	fjárfesting	að	kaupa	góða	bók	
V:	já	að	kaupa	góða	bók,	það	er	fjárfesting.		
S:	og	ertu	að	lesa	bækurnar	sem	þú	átt	aftur	og	aftur?	Eða	lestu	þær	bara	einusinni?	
V:	já	tvær	td	bækurnar	hans	er	eitthvað	sem	ég	get	lesið	aftur	og	aftur,	þetta	er	
svakalegt	plott,	svakalegt	einhvað,	maður	þarf	að	muna	allt,	alveg	mjög	mikið	efni	
svona	það	eru	komnar	út	sex	bækur	og	það	eru	að	fara	að	koma	út	fleiri.	
S: Ókei vá, gott! Maður safnar bara í bókahilluna [hlær].  
V: Jaá [hlær]. En ég á ekki bækurnar en mig langar mikið að kaupa þær allar, en það er 
bara ekki hægt að kaupa þær allar hérna á Íslandi  
S: Jaá, eins og oft er.  
V: Já [á innsoginu].  
S: Finnst þér oft erfitt að komast í bækur á Íslandi? Sem þig langar að lesa 
V: Öö... stundum. Stundum finnst mér það smá svona erfitt að finna þær, þá fer ég ofast 
bara á bókasafnið, þau eru mjög hjálpsöm, og þúst, ég segi að mig langi í þessa bók, 
væri hægt að fá hana?  
S: Og þau þá panta hana?  
V: Já.  
S: Bókasöfnin eru svolítið góð híhí 
V: Já, þetta er líka bara ríkið sem að borgar það. Þannig að það er, þú veist það 
er....[hættir] 
S: Ætli þeir fái það ekki á spes-díl... hehe  
V: Heeh já. 
S: En já, bara virkilega áhugavert. Viltu bæta einhverju við? Eitthvað svona fleira, 
hugrenningar... eitthvað...  
V: Nei [hlær] 
S: Það er allt í lagi sko. En ertu með tillögur að úrbótum?  
V: Úrbótum...?  
S: Úrbótum... svona að bæta... Hvernig myndir þú bæta útgáfu á bókmenntum fyrir 
ungmenni...? 
V: [löng þögn]. Ummm.... Ég veit að sumir rithöfundar nota orð eins og [hugsar sig 
um]... Svona slettu-orð í bókum..  
S: Þá svona enskuslettur og þannig?  
V: Já, í íslenskum bókum til að fá krakka til að lesa það.  
S: mhm.  
V: EN, mig langar það ekki! Persónulega, persónulega vil ég ekki lesa þannig bók.  
S: Hvers vegna ekki?  
V: Það svona... mér finnst það mjög óþægilegt, útaf því að enskusletturnar eru... 
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Íslenskir krakkar vissu ekki strax íslenskar orðið yfir því,  
S: ..já.. 
V: Það er útaf því að þau notuðu sletturnar og síðan venst maður því að nota sletturnar 
og síðan er maður beðinn um að segja eitthvað annað en „kommon“  
S: mhm... 
V: Þá... hvað á maður að segja?!  
S: Einmitt... 
V: „Komdu svo“ ?! Þá er það... þá er það þýðingin..!  
S: Já, og þá virkar það ekki alveg.  
V: Þannig að þau eru þá búin að missa út íslensku hikorðin.  
S: mhm. Þannig að þér finnst það hafa tapast svolítið mikið? 
V: Já. Þannig það mætti bara gefa út bók, og eitthvað svona sem að krakkarnir geta 
alveg lesið sem stendur ekki „ shit- æji kommon“... „djók“...  
S: Einmitt... „grín“ hehe 
V: Já, útaf því að maður getur alveg sagt „grín“, og það eru ekki margir sem að gera 
það. Margir segja „án djóks“... 
S: ó guð já.... [uppgjafartónn].  
V: Í staðinn fyrir að segja „án gríns“... og segja „what the fuck“ í staðinn fyrir „ hvað í 
fjandanum“  
S: mhm... sem að virkar alveg fínt á íslensku nefnilega...  
V: já.  
S: Eða gæti það sko.  
V: Það er svona [löng þögn]....  
S: Þannig að þú myndir frekar vilja að hérna, að þau myndu passa að hafa hreina 
íslensku. 
V: Já! Hafa hreina íslensku en ekki hafa eitthvað svona, svaka flókið. Útaf því að...  
S: Hafa einfalt mál þá?  
V: já, hafa einfalt mál...  
S: ... stuttar setningar kannski? 
V: Já, bara svona eitthvað sem að íslenskir krakkar, sem hafa notað svona mikið ensku, 
geta lesið. Án þess að vera eitthvað alltaf að kalla í mömmu sína.  
S: .. já eða fletta upp á netinu...  
V: Já... 
S: Heldurðu að þau séu dugleg að fletta upp á netinu?  
V: [hugsar sig um]. Ég held... Ég nenni því persónulega ekki.... ekki þegar ég er að lesa 
bók. Ef ég er að lesa bók sem er á of flókni ensku eða eitthvað þannig, þá nenni ég ekki 
að fara á netið að fletta upp. Ég bara les orðið og ég les það síðan aftur einhversstaðar 
annars staðar og síðan hægt og rólega byrjar maður að skilja það. Þannig lærir maður 
mjög mikið. Þannig það er allt í lagi að hafa hana þú veist... íslenska... en ekki eitthvað 
sem er of íslenskt. Bara eitthvað svona sem maður getur rétt svo skimað framhjá og 
verið svona „ókei..“...  
S:... eitthvað sem maður tengir við?  
V: Já.  
S: mhm.. ókei, en ef það væri eitthvað svona flóknara orð, myndirðu vilja hafa 
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orðskýringar í neðanmálsgreinum eða.... heldurðu að það myndi hjálpa?  
V: Já... reyndar.  
S: eða orðskýringar aftast í bókinni.... heldurðu að fólk myndi nenna að fletta aftast?  
V: Nei. Þau myndu ekki.  
S: frekar ef það væri á sömu blaðsíðu? 
V: já, kannski, það bara svona,... Já bara með leti og það hvað fólk nennir og nennir 
ekki. Það er ekki beint kallað le... ég myndi ekki kalla það leti beint, það bara, ef maður 
ef svona þekkir það... vanur því frekar að allt sé miklu auðveldara... og síðan ef eitthvað 
er...er aðeins erfitt. Þá bara svona, þetta er ekki það sem maður er vanur.  
S: nei, ég skil.  
V: Þannig að, ef maður er vanur að allt sé erfitt þá myndi maður ekki gera eitthvað 
erfiðara. Það er bara svona... [hættir].  
Löng þögn, Sigga dundar smá.  
S: Já, ég ætla að tjekka núna hvort ég hafi gleymt einhverju, það hefur alveg komið fyrir 
V: Heh já ókei.  
S: En já, þetta er þá bara komið. Þetta er búið að vera mjög áhugavert, 
V: já.  
S: Takk kærlega fyrir !  
V: Ekki málið [glaðlega] 
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Viðauki 10 
 

„Jói“ 20 ára, ágúst 2018.  
 

Spjallið byrjar á því að þátttakandi spyr hvort hann megi borða allt sælgætið sem í boði 
er á meðan viðtali stendur. Rannsakandi segir honum að borða eins mikið af því og 
hann lystir.  
 
S: Og þú ert orðinn tvítugur ekki satt? 
V: Jú, ég varð tvítugur í mars.  
S: Ókei ókei, en þá er fyrsta spurning... lestu þér til afþreyingar? 
V: Ömm.. sko...Nei. 
S: nei..  
V: Í stuttu máli sagt. Ég gerði það áður fyrr sko, þegar ég var minni kláraði ég allar 
Harry Potter bækurnar og... og svona unglingabækur. Ég bara svona, varð eitthvað 
geðveikt ástfanginn af þeim sko.  
S: mhm 
V: Og hérna... en svo hætti ég því bara.  
S: Ókei. Hvers vegna?  
V: Mmm... Ég er ekki alveg viss. Uuu.. ég hef nefnilega... málið er líka.. að svona í 
seinni tíð skráð mig í svona yndislestur-áfanga í skólanum. En, ég hef fallið í þeim 
báðum. Eitt af svona fáum sem ég hef... eða svona... allavegana... Það er ekkert oft sem 
ég fell í einhverju svona dóti. En ég bara hreinlega... bara fékk mig ekki í það sko.  
S: Nei... er þetta þá þannig að þér finnst erfitt að setjast niður og lesa bók?  
V: mmm... [hugsar sig um]. Sko. Jaa..á, eða þú veist, ég reyndi það í fyrsta skipti núna 
síðasta... núna í vor semsagt.. 
S: mhm.. 
V: Neibb! Nei! Hérna eftir jól segi ég.  
S: já.. 
V: Bara í janúar [smjattar á namminu]. Þá var í svona áfanga sko og ég hérna, þetta var 
Pride and Prejudice á ensku... og ég las fyrstu setninguna og ég bara... [viðmælandi 
virðist skammast sín] 
S: [Flissar] 
V: Fattaði ég bara þá að þetta væri búið spil sko [hlær] 
S: Já ókei.  
V: Og ég hérna bara, þú veist endaði á að skrá mig úr áfanganum. Bara eitthvað...  
S: En er það þá kannski vegna þess að þetta var á ensku?  
V: Tjah...  
S: Lestu mikið á ensku?  
V: Alls, alls ekki sko. Ég hef aldrei lesið á ensku áður þannig að hérna... já ég veit það 
ekki. Mér líður eins og það sé eitthvað í fari mínu... Sko ég er...[kyngir nammi] greindur 
með ADHD.... 
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S:.. ókei 
V: Þannig að það, það hefur svona... truflað mig áður. Í einhverju svona, en ég er ekki 
tilbúinn að skella skömminni alveg á það sko...  
S: Neinei, vegna þess að ef þú ert með athyglisbrest þá geturðu samt alveg náð ótrúlega 
mikill einbeitingu í einhverju einu... 
V: Já, ég er að segja það sko. Stundum einmitt eins og þegar ég datt í þessar bækur í 
gamla daga, þá datt ég bara svona inn í heim sko! Ég bara sá þetta allt fyrir mér, þetta 
var magnað sko!  
S: Já, þannig að það var svona fantasíuheimurinn sem heillaði þig?  
V: Já miklu meira sko! Og ég er hérna einhvernveginn... Þú veist, ég hef kannski lesið 
einn Arnald eða eitthvað svona.... [þögn, hugsar sig um]. 
S:... já... Hvað finnst þér um svoleiðis bækur?  
V: Sko ég var kannski bara... svona... 12-13 ára þegar ég las það eða eitthvað... Þannig 
að... Ég held ég hefði gaman af því... 
S: Ef þú myndir lesa það núna þá? 
V: Já ég held það nefnilega sko. En ég veit ekki, ég hef , þú veist, það fylgir því alltaf að 
það er miklu erfiðara og einhvern veginn... fyrir mig... að gera svona hluti þegar þetta er 
í gegnum skólann einhvernveginn.  
S: já.. 
V: Þá er þetta svolítið svona „lestu þetta!“  
S: Þá er þetta orðin svona áþján? 
V: Já! Mér finnst þetta þá hætta að vera yndislestur sko... þó að þetta sé titlað þannig.  
S: Einmitt, já. En hlustarðu á hljóðbækur eða Podcast? 
V: Nebblega ekki.  
S: Ekki? 
V: Og ég skil það ekki alveg sko. 
S: Nei ókei, hvers vegna ekki?  
V: [hugsar sig um]. Því að podcöst.. eða þú veist, [hugsar sig um, andvarpar]. Ja sko, ég 
skil það að gera podcöst, en ég hef byrjað á podcöstum og ég er bara svona, mér líður 
eins og ég heyri ekki orðin sko, því að þetta er bara svona muldur í langan tíma....  
S: Á hvaða tungumáli hefur það verið? 
V: Bara á íslensku... sko... held ég. Mmm...[þögn]. Ég veit ekki. Mér finnst... Öööhh... 
Ég veit það ekki. Mér finnst svolítið eins og ég standi í fjarska og ég hlusta á einhverjar 
tvær manneskjur spjalla. 
S: Jaá, jájá [S veit við hvað hann á].  
V: En ég hef kannski ekki fundið réttu podcöstin... Ég hefði kannski gaman af einhverju 
svona, ég veit ekki. Veiði eða leiklistar-podcöstum eitthvað. En ég hef bara verið að 
hlusta á eitthvað hingað til.  
S: Einmitt... En hefurðu skoðað myndasögur?  
V: Mmm....mneiii... eða þú veist, ég las Andrésblöð ... og ég meina, hver hafði ekki 
gaman af þeim?  
S: Hehe einmitt, heimsbókmenntirnar  
V: Mhm! Ég er að segja þér það, þetta eru magnaðar og bara magnaðar! Vel textaðar 
sko! Ég skoðaði þetta um daginn uppi í skóla.. 
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S: Andrés?  
V: Já! Og þetta var svo...svona íslenskt! Mér fannst þetta geðveikt! Ég var bara í sjokki! 
Og bara „VÁ“.. 
S: Já [glettnislega]  
V: Þetta var að kenna börnum geggjaða íslensku [smjattar á nammi] þarna.  
S: Jaá, og svo náttúrulega þarftu ekki bara að lesa textann heldur líka að lesa í 
myndirnar...  
V: Mhm.. 
S: ... þarf að vita hvaða mynd kemur næst og svona...  
V: Nákvæmlega!  
S: Þannig að þetta er ákveðið myndlæsi í því.  
V: Klárlega!  
S: En hvert er svona þitt almennt... svona þitt viðhorf til lesturs heldurðu?  
V: Mmmm... Sko. [kyngir nammi]. Mér finnst lestur frábær og mér finnst hann 
mikilvægur og pabbi er alltaf hérna... svona.. Þú veist. Mamma er íslenskukennari og 
hérna, hérna, bara þú veist. Leiðréttir mig ef það þarf að leiðrétta mig. Og þannig svona 
viðheld ég kannski mínu svona.. máli. Einhvernveginn... Og systir mín er líka pff... 
Óþarflega gáfuð í öllu þessu... 
S: [hlær, þekkir systurina].  
V: Þú veist, þannig að hérna, þaðan erfi ég það að vera alltaf að leiðrétta fólk. En... og 
ég held ég viðhaldi mínu svolítið þannig. E já punkturinn minn semsagt er að [kyngir 
nammi] mér finnst svo mikilvægt upp á það að viðhalda góðum orðaforða og skilning 
og geta einhvern veginn haldið áfram að miðla svona. Því að... Ég nýt þess ógeðslega 
mikið að skrifa. Og já, skrifa handrit og þú veist... ég er að skrifa leikrit núna öö. hérna. 
Með krökkum úr [Ónefnt-áhugamanna]- leikhúsinu og alltaf eitthvað svona svoleiðis og 
þá finnst mér það synd að ég.. oft svona pirrar mig að ég kunni ekki... stærri orð. Í 
sumu.  
S: já... Og hvað, hvað gerirðu til að leysa þetta vandamál?  
V: Ee öö ég hringi í mömmu sko [flissar].  
S: Þú flettir ekki upp í orðabók eða... ? 
V: .. juuú ég hef notað snöru og eitthvað svona. En... oft er fljótlegra að hringja í 
mömmu sko. Og hún þá kannski... fer á snöru eða eitthvað svoleiðis. En ég geri það 
stundum sko, að ef ég sé skemmtilegt orð eða skemmtilegt... uu e-e... eitthvað svona 
orðasamband, að ég skrifa það niður eða reyni að muna það. Mér finnst svo ógeðslega 
gaman, ég er algjör svona orðaperri einhvernveginn, alveg svona málfræði... ég veit það 
ekki.  
S: nei... 
V: Og eins og hérna... eitthvað.. amma kenndi mér um daginn hérna ömm.. „Sá er vinur 
er til vamms segir“ eitthvað þannig. Eitthvað þú veist, ég heyrði þetta og var bara „vá 
hvað þetta er falleg setning!“. 
S: Þannig að þú ert, þú hefur mikinn áhuga á tungumálinu í rauninni?  
V: Já.  
S: En ekki lestrinum per se? 
V: Neiii.... það er nefnilega það sko. Og pabbi hefur verið að benda mér á það sko, eins 
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og ég var að segja, að það sko... Lesa þessi stóru. Þessa... Laxness og allt þetta... Alvöru 
dót þú veist. Ef ég vil hérna... upp á leiklistina að gera og svoleiðis. Afþví að ég hef 
mikinn áhuga á henni.  
S: Myndirðu lesa leikrit til dæmis?  
V: Ö, ég hef sko farið í það, og mér finnst það eiginlega erfiðara sko...  
S: Heldur en bókmenntir?  
V: Já, mér finnst sko. Og ég veit ekki hvort þetta sé bara eitthvað svona viðhorf sem ég 
hef tamið mér á síðari árum. En hérna. En það svona... Ööö ég hérna á líka rosa erfitt 
með að bara lesa handrit yfir höfuð, þó ég sé kannski að leika í þeim og svoleiðis. Það 
svona, lesa heilu handritin svona... þetta er kannski eitthvað.. ég veit ekki alveg hvað 
það er...  
S: Nei, en eins og hérna... væri það auðveldara, fyndist þér auðveldara að lesa bók ef 
hún væri bara með stuttum, einföldum setningum, og kannski bara margar stuttar 
sögur... Eitthvað svona lítið en innihaldsríkt?  
V: Mmm.. ég held ég myndi vilja finna einhvern milliveg sko. Eða þú veist, ég veit 
ekki.  
S: Kannski ekkert rosalega knappt?  
V: Mér líður eins og það sé innihaldið sko. Ef þetta væri eitthvað stutt eins og þarna... 
Herra-bækurnar.. Herra hérna... hvað... manstu ekki eftir þessu? Svona litlir kallar?  
S: ..Jaaá jújú,  
V: Þú veist þarna.. 
S: já. Herra Glaður og þetta allt saman.  
V: Ég held ég myndi ekki vilja  fara alveg í barnabókina bara eitthvað „hann var úti“.  
 
Ath. Hér taka aðrir ritarar við og því gæti uppsetning viðtals breyst frá því sem áður var.  
 
V: Og ekkert einfalda, mér finnst það sem gefur bókinni dýpt eru ... og ég hef svo lengi 
pælt í því hvernig þetta er hægt; að kalla fram svona tilfinningar í manneskju, bara með 
einhverjum texta á blaði. Og láta mann túlka það svona. En, ég held, mér líður svolítið 
eins og það sé innihaldið, ég held ég myndi kannski frekar horfa á bókina og segja „hey 
ég gæti lesið þetta“ Ef hún er „svona“ þykk...  
S: Jaá, lítil og nett (reynir að lýsa því sem „Jói“ sýndi)  
V: En um leið og þú ert kominn í „hérna“ sko bara 
S: Doðrant 
V: Þá væri ég svona „jæja, ég veit alveg að þetta eru 500 blaðsíður...“ Þannig að. Eflaust 
væri það auðveldara fyrir mig að fara í aðeins smærri, en ef hún er of lítil þá hugsa ég 
„tjah, það er ekkert innihald í þessu“  
S: Já. En er eitthvað við bókarkápuna sem myndi segja þér ... hvað myndirðu nota á 
bókarkápunni... (tapar orðunum). 
V: Sem að myndi heilla mig þá? 
S: Já...  
V: Hmm..  
S: Eru það titlar eða aftan-á-skriftin... eða höfundur...? kannski... 
V: Umm vá. Sko, höfundurinn myndi skipta máli en ég þekki bara rosa fáa. En ég hef 
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kynnt mér suma eitthvað, ég las eitthvað eftir Roald Dahl umm.. fyrir tveimur árum eða 
eitthvað. Síðasta bókin sem ég las. Sem ég man ekki einu sinni hvað heitir... Þetta var 
eftir einhverjum leik og var kynnt með leikriti og mér fannst það ógeðslega kúl og 
eitthvað. En mér finnst, ég held það sé mest megnis útlitið á henni. Ef hún „lúkkar“... 
Mér finnst eldri týpan flottari..  
S: Já, þessi innbundna, harðspjalda?  
V: Já, svona eins og þessi græna hérna („Jói“ bendir á einhverja bók). Einhver svona 
Hobbita-bók.  
S: (Í fjarska, já þessi hérna? er að sækja bókina)  
V: Já, mér finnst þetta... Haha „Fjötrar“! (Handfjatlar bókina). Ókei, mér finnst þetta 
kannski ekki sjúklega heillandi, en. Eitthvað í þessa áttina. Með einhverri svona 
skemmtilegri kápu. Það kannski minnir mig á eitthvað ævintýra eitthvað. Ég veit það 
ekki.  
S: Ókei, þannig að, myndirðu vilja að bók sé myndskreytt?  
V: Neiii. Ég held nefnilega ekki. Mér finnst það skemma aðeins fyrir. Af því að ég hef 
lent í því að vera að lesa bók og svo kom mynd og ég var bara „Ég ímyndaði mér hann 
EKKI svona“ og þá var ég bara „þetta er SKRÍTIÐ“. Og hérna, og meira að segja þegar 
ég las Harry Potter bækurnar þá sá ég svona karakterana fyrir mér aðeins öðruvísi.. 
S: Já þannig að kvikmyndirnar kannski svolítið skemmdu þetta fyrir þér?  
V: Ég var reyndar búinn að sjá myndirnar þá, en svo finnst mér líka of nýstárlegar 
kápur, með einhverri svona svaka grafík... (smellir í góm).  
S: Er það ekki heillandi?  
V: Nei það heillar mig ekki sko. En kannski er verið að grípa til einhverra svona 
nýjunga í þessu.  
S: En heldurðu að þú lesir meira eða minna heldur en jafnaldrar þínir?  
V: (Andvarpar). Ekki meira.  
S: Kannski svipað? 
V: Já, rosa svipað. Mér líður samt eins og það sé almennt lítið lesið. Kannski svolítið 
eins og allir séu orðnir þreyttir á bókum. Afþví að það er alltaf verið að lesa þær í 
skólum. Og það bara einhvernveginn, ég veit ekki hvort það sé einhver stimpill að 
bækur séu leiðinlegar eða eitthvað. 
S: En það er kannski auðveldara að koma heim úr skólanum og setjast niður og horfa á 
Netflix til dæmis?  
V: Já ég held líka bara, það getur ekki annað verið en að það sé stór partur af þessu. 
Bara MIKLU auðveldara aðgengi að þessum upplýsingum.  
S: En heldurðu að jafnaldrar þínir hlusti á hljóðbækur?  
V: Nei.  
S: Ekkert frekar?  
V: Nei, ég held að það sé eitthvað miklu steiktara. Eða þú veist, ég myndi alveg kippa 
mér upp við það ef einhver vinur minn væri að hlusta á hljóðbækur sko, ég á alveg vini 
sem eru geðveikt lesblindir og eitthvað. Og þurftu það í grunnskóla. En. Nei, ég held 
það sé enn minna um hljóðbækur sko.  
S: En svona, eins og hvað annað afþreyingarefni höfðar til þín? Áhugamál og fleira? 
V: Hmm. Sko áhugamál, það er bara aðallega leiklist, og alls konar sköpun sko. Sem er 
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svona kannski meira í, hvað á ég að kalla þetta, svona sviðslistum sem heilla mig. Og 
mér finnst líka gaman að gera allskonar svona bíómyndir og stuttmyndir. Svo er ég líka 
mikill náttúruunnandi.  
S: Já, útivist og þannig? 
V: Já. Samt mjög óhefðbundin útivist, ég á mjög skrítna vini. Þau eru öll svolítið skrítin 
sko. (Þau hlæja bæði). Og við förum oft í svona skrítnar útivistarferðir, og elskum að 
veiða og svona.  
S: En eins og ef það væri tjah... útivistarbók. Um eitthvað aktivity til að gera 
einhversstaðar, væri það eitthvað sem þú myndir skoða?  
V: Skoo... 
S: ... eða lesa þér til um? 
V: Jaá. Sko ef það væri fræðsluefni þá,  
S: já bara svona, „hér er skemmtilegur staður til að fara á og skoða“  
V: Þegar þú segir þetta þá er reyndar styttra síðan ég las bók.  
S: Heldur en tvö ár?  
  
Ath, hér tók svo annar ritari við. 
 
V: Nebblinilega, af því að þá var svona bók sko, það var fuglabók sem að...sem sagt 
sem einhver bróðir minn gaf mér eða eitthvað svona. Þetta er snilldarbók sko,  þetta er 
sem sagt...það koma... allar íslenskar fuglategundir og allt...er teiknað og það koma 
allskonar staðreyndir um þær og ég bara dýrka fugla og elska og pirra mig á því þegar 
ég veit ekki eitthvað um þá. Og ég hef eitthvað svona lesið í gegn og geðveikt sona 
skemmtilegur texti og eitthvað geðveikt sniðugt og svo nebblinilega er ég eitthvað að 
fletta og ó þessi fugl og svo eitthvað á fimmtu blaðsíðu uh eitthvað þessi fugl grágæs 
uhm snilld. Las um hana eitthvað og ó skemmtilegt hvernig þeir setja hana í þennan 
búning. Fletti og þá er bara uppskrift af því hvernig maður á að gera að fuglinum og 
elda gæs. 
S: ( Í uppnámi ) Guð minn góður! 
V: Svo kom bara uppskrift eitthvað þar við hliðin, bara Mango chutney og eitthvað og 
ég bara, hvað er í gangi! En ég var bara...mér fannst þetta snilld sko þannig að ég er 
klárlega...þú veist svona sem höfðar til mín...leiklist, ég hef ekki séð leiklistarbók áður. 
S: En ef það kæmi út leiklistarbók, bara um góð ráð til þess að æfa sig heima? 
V: Hundrað prósent, ég myndi klárlega lesa það. 
S: Þá svona meira fræðsluefni heldur en skáldskapur? 
V: Já en gera það bara á miklu...jafnvel meira á skáldlegum nótum sko, það væri alveg  
áhugavert. 
Ritari sleppir hér nokkrra sekúnda útúrdúr sem fjallar um plokkfisk og kemur málinu 
ekkert við. 
 
S: Finnst þér almennt vanta bókmenntir sem væru sérstaklega miðaðar að þínum 
aldurshópi? 
V: Uhm, jaaá. Minn aldurshópur finnst mér vera eitthvað svona... á viðkvæmu stigi sko. 
Af því að hérna...ég veit það ekki alveg það eru til bækur fyrir krakka svona upp að, ég 
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veit það ekki, kannski 14, 15 ára aldri og svo eru það fullorðinsbækurnar sko. Og sumir 
eru bara ekkert alveg tilbúnir í þær sko. 
S: Nei þær eru kannski svolítið of þungar? 
V: Jaaá, ég veit ekki, ég er sko alveg fús til þess að viðkenna það að ég er bara alger 
svona ævintýrakall sko og mér finnst bara gaman að lesa eitthvað svona steikt dót um 
einhverja dreka og eitthvað stuff sko. 
S: Fantasíur? 
V: Já einmitt 
S: Myndir þú vilja að það væri meira þýtt yfir á íslensku af góðum fantasíum? 
V: Já góðu bækurnar á bara klárlega hiklaust að þýða sko. Og ég held... er það ekki bara 
svolítið gert eða? 
S: Ekki nógu mikið 
V: Er það ekki? 
S: Það er mjög dýrt og tímafrekt að þýða 
V: Mér finnst að það ætti að gera það en ég hins vegar hugsa líka að svona í praktíkinni 
á því..það er svo lítill lestur og ég veit ekki hvort að það myndi breyta því sko. 
S: En ef það myndi auka aðsóknina? 
V: Já það væri bara snilld sko 
S: Eru einhverjar sérstakar fantasíur sem þú ert hrifnari af en aðrar? 
V: Ehh...þú veist, ég veit það ekki. Ég bara las þetta Harry Potter dæmi og svo hef ég 
lesið þessar unglingabækurnar Svarta sjöan og allt það eftir hann hérna...Þorgrím. 
S: Þorgrím já, þær eru náttúrulega mjög vinsælar, ógeðslega flottar bækur. 
V: Þær eru bara snilldar bækur, þær hitta mann fullkomlega...ég var kannski 15 ára 
þegar ég las þetta eitthvað, þetta hitti mig beint í hjartað sko. 
S: Þú myndir þá vilja fá eitthvað sem myndi höfða svipað til þín núna? 
V: Já já, mér finnst bara tími til að þú veist... 
S: Hvernig efni væri í svoleiðis bók? 
V: Sko ég held ég sé bara eitthvað að endurspegla...ég hefði áhuga á svona geggjuðu 
ævintýri eða eitthvað sem endurspeglar unglingsárin og býr til smá eitthvað svona... 
S: ...menntaskólaárin? 
V: Já það vantar bók um það svona einhvern veginn finnst mér. Eða kannski er það 
vegna þess að ég hef ekki lesið bók í 2 ár og hef þess vegna ekki fundið hana, kannski 
er hún að bíða í hillu eftir mér. 
S: En heldurðu að það myndi skipta máli hvort að bók kæmi út á hljóðbókaformi, 
rafbókaformi, prentuðu... hvað varðar bara svona almennan lestraráhuga? 
V: Þú veist, ég veit fyrir minn smekk væri það allt á prentuðu ... ef það væri á raf-formi 
þá er það ... er bara... eyðileggur í mér heilann sko, ég bara...... það er ekki sjens að ég 
haldi athygli við það sko... 
S: Glápa meira á snjallsímann? 
V: Já, þá er ég eitthvað svona, þá líður mér eins og ég sé að lesa einhverja grein eða 
eitthvað....  
S: Já, ég skil.. 
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V:Það er eitthvað við það bara að vera með bókina... og maður þarf bara að fara í 
ákveðinn gír sko... og... þú veist....mér finnst eitthvað við það, þetta er svona heillandi.... 
ég veit ekki... að ná að loka sig af... 
S: Halda á bókinni í höndunum... 
V: Já.. mér finnst það... 
S: En eins og þú veist, svona bók, eins og við vorum að tala um áðan.... sem væri bara 
fyrir fólk á þínum aldri kæmi út. Hvað myndirðu borga fyrir svona bók? Hvað værirðu 
til í að borga fyrir bók? 
V: Bara kaupa hana? Náttúrulega, ég held maður myndi..., hérna... leigja hana sko... á 
safninu... og þú átt kort þar... bara þarf... held ég... að endurnýja það... en ég held ég 
myndi... þú veist... persónulega væri eitthvað svona.... ef ég hefði mikla trú á bókinni... 
væri ég til í tvöþúsundogfimmhundruð kall eða eitthvað... 
S: Þér finnst það svona viðráðanlegt verð? 
V: Þú veist... já.. ef þetta er algjör bara... eitthvað... þetta er bókin sem ég verð að fá ... 
þú veist ég held ég myndi ekki fara í sexþúsund kall fyrir bók eða fimmþúsund kall .... 
en þá frá tvöþúsund upp í þrjúþúsundogfimmhunduð þá væri ég eitthvað svona... huh.. 
S: Það er ekki of mikil skuldbinding? 
V: Þá væri bara eitthvað svona ókey... 
S: Olræt! En viltu bæta einhverju við það sem þú ert búinn að tala um? Einhverjar 
hugleiðingar? 
V: Nei... hérna... ég vona ég sé ekki að ráfa of mikið úr einu í annað.... en hérna.. 
S: Því meira, því betra... 
V: Ég veit það ekki, mér er bara annt um, þú veist, ég er ógeðslega meðvitaður um að ég 
lesi of lítið og ætti að gera meira af því.... 
S: Mhm...finnst þér þetta vera félagslegur þrýstingur? 
V: Að lesa ekki? 
S: Að þurfa að lesa meira. 
V: Uh... nei ekki félagslegur, meira bara svona.... ég veit það ekki... forfeðurnir eru að 
pressa á mann og svona ... ég horfi bara eitthvað á krakka sem eiga ekki íslenskukennara 
sem móður og eru kannski bara þúst.... eiga bágt af því þau geta ekki beitt málinu... eru 
ekki með sjálfstraust í því sko.. 
S: Finnst þér það svolítið einkenna íslensk ungmenni í dag? 
V: Já... þú veist, ég er .... með eitthvert áunnið OCD með svona að leiðrétta fólk... 
þarna, ég geri það bara við vini mína samt... en ég fæ oft svona kláða í blóðið ef ég bara 
heyri endalaust sömu, hérna, villurnar, og alls staðar þar sem allir eru að skrifa þú 
veist...  „einhvað“ og allt það.. þú veist bara mig klæjar sko, en hérna, mér er bara annt 
um það...eitthvað svona... íslenska tungu... og eitthvað svona ef við ætlum að fara breyta 
öllu í einhvers konar nútímalegt, bara eitthvað talmál ... þú veist... 
S: Mhm... þú vilt viðhalda góðu fallegu íslenskunni? 
V: Já... þú veist, ég kann ekki að skrifa eins og þessir höfundar sem ég er að lesa bækur 
eftir. Ég kann ekki þetta málfar og eitthvað... 
S: Það er náttúrulega bara æfingin... 
V: Já, klárlega en.. já bara þú veist mér finnst það bara svo magnað sko... það er bara 
rosa heillandi sko. 
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S: Ertu með einhverjar tillögur að úrbótum? 
V: Hmmm .............. hérna ..... bíómyndir eftir íslenskum  bókum! 
S: Já, ókei, það náttúrulega horfa allir á bíó eiginlega.. 
V: Þegar ég horfi til þess, þær bækur sem ég hef lesið ég hef gert það út af 
bíómyndunum, þú veist, ég horfði á Harry Potter, þú veist, ég hafði séð þær, bara 
mamma, „hey kíktu bókina“ og ég eitthvað bara...  já ég veit það mér finnst þetta 
skemmtileg mynd og maður bara svona [smellir fingrum] að horfa á mynd sko... maður 
getur bara ákveðið eftir 10 mínútur hvort maður fílar hana... það var Hobbitinn, það var 
Harry Potter... 
S: Lastu Hobbitann? 
V: Já ég las allan Hobbitann. 
S: Á hvaða tungumáli? 
V: Íslensku 
S: Ókei, 
V: Og svo var það ... hérna... svo var það eftir hann Roald Dahl þarna, það var af því að 
ég var búinn að horfa á hann á YouTube fyrir svona uppsetningu á Broadway... leikriti, 
þannig að mér finnst það bara gera helling, búa til svolítið úr þessu sko... 
S: Gera meira. 
V: Mhm... 
S: Hvernig myndirðu auglýsa bækur fyrir ungmenni? 
V: Mmm... sko... í skólunum eða eitthvað? .... Nei.. 
S: Er þá ekki komin of mikil tenging við menntaskólana.... eða námið? 
V: Jú ég held það, væri þetta ekki bara eitthvað... án gríns... í bíóinu þegar þú ert að 
horfa á myndina. Eða þú veist, bara, jú, bara, kannski einmitt bara, þá er svona stemning 
fyrir því þegar þú ert að horfa á eitthvað ævintýri og eitthvað og allir bara „Hey! þarna 
er bók um það!...“ 
S: Jafnvel eitthvað annað ævintýri... 
V: Já, nákvæmlega... einmitt svoleiðis ... 
S: Samfélagsmiðlar? Myndirðu nota þá? 
V: Já. Það er bara langsterkasta.... 
S: Einhverjir sérstakir fram yfir aðra? 
V: YouTube.. mér finnst alltaf vera .... svona....einhverjar bækur þar.... og mér finnst 
íslenskir höfundar vera alveg duglegir að auglýsa sko... ég hef alveg tekið eftir því... á 
YouTube og svona ... ekkert sem heillaði mig sko... 
S: Nei, náttúrulega, auglýsingarnar sem þú færð á YouTube eru miðaðar við það sem þú 
hefur skoðað áður... þetta er alveg einstaklingsmiðað sko... það sem þú færð 
V: Nákvæmlega... En þú veist, ég veit það bara ekki.... Instagram, það bara eru góðar 
auglýsingar þar... þær bara poppa upp og þú bara eitthvað... verður að horfa... mhm... já 
ég held það sko, ég bara væri virkilega til í að sjá einhverja breytingu bara svona til að 
... bara mig persónulega... bara mig persónulega: „Jah, nú tek ég upp bók...“ 
S: Þetta þarf þá bara að vera eitthvað sem þú veist fyrirfram að höfði til þín? 
V: Ja...já....JÁ... mér líður svona eins og... eins og maður þurfi... þú veist... við erum svo 
viðkvæm og....hérna... varkár eitthvað... þú veist.... maður þarf bara einhvern veginn að 
fá hérna... það er svo sjaldan að krakki er tilbúinn að byrja á einhverri bók og fatta svo í 
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miðri eitthvað... jæja... þetta er það leiðinlegasta sem ég hef lesið, þú veist, frekar bara... 
Heyrðu, hérna eru staðreyndirnar, við ætlum að gera mynd úr þessu ... drullastu til að 
lesa bókina og mættu svo í bíó... þú veist og það bara að búa til eitthvað PR úr þessu, 
búa til, finna einhverja nýja leið, gera trailera úr bókum, þú veist.. 
S: Það er náttúrulega oft aftan á bókinni. 
V: Það þarf kannski að nútímavæða það, búa til lög eða eitthvað... hugsa bókaútgáfu 
upp á nýtt... eins og frumsýningu... þú veist.... þú farir í eitthvað annað en bara henda 
þessu í prent og svo í rúllukragann að bíða eftir því að bókin seljist um jólin eða 
eitthvað...  
S: Já 
V: Þú veist bara, Hey krakkar, hérna er geggjuð bók, þú veist, þið eruð að fara fíl‘ana: 
Þetta er innihaldið... 
S: Er betra ef vinir segja, hey... ég var að lesa geggjaða bók...? 
V: Já, ég lendi bara svo sjaldan í þeim... þú veist og vinir mínir sem lesa eru bara 
eitthvað svona sagnfræði...pervertar og bara eitthvað....voru eitthvað að lesa .... rauðu.... 
rauða....hvað sem það heitir.... 
S: Já!  
S og V: Kommúnistaávarpið! 
V: Eitthvað svoleiðis... 
S: Einmitt... 
V: Og hérna... Jáh... í raun og veru. 
S: Þá held ég bara að þetta sé komið! 
V: Er það ekki! 
S: Jú. Takk kærlega fyrir! 
V: Bara takk kærlega fyrir mig! 
 
 
 


