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 Útdráttur 

Markmiðið með ritgerðinni var að fá betri innsýn inn í heim raunsærra barnabóka og 

boðskap þeirra. Teknar voru fyrir átta barnabækur sem skrifaðar eru á árunum 

1970-2005 og eru þær allar „raunsæjar“ nema ein. Bækurnar voru valdar af 

handahófi og höfðu það sammerkt að fjalla um börn á aldrinum 6-12 ára. Eftir að 

boðskapur barnabókanna var skoðaður og miðaður við boðskap nýraunsæis kom 

það í ljós að réttindi kvenna og barna voru áfram boðskapur barnabókahöfunda eins 

og kom fram með nýraunsæinu um 1968. Annar boðskapur var mismunandi eftir 

innihaldi bókanna og breyttist í takt við þær samfélagsbreytingar sem urðu á milli 

ára.  
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1. Inngangur 

Raunsæjar barnabækur endurspegla oft samtímann. Þess vegna eru þær tilvaldar í 

bókmenntakennslu í skólum þar sem nemendur geta kynnst mismunandi aðstæðum 

þjóðfélagsins og tengt sig við sögupersónur á sínu reki. Hugmynd mín með 

ritgerðinni var að fá betri innsýn inn í barnabókmenntir; sjá hvernig þær gætu 

höfðað til nemenda og hvernig hægt væri að leiðbeina þeim um bækur. 

Til þess að fá betri innsýn í barnabækur er nauðsynlegt að skoða boðskap 

þeirra og þess vegna varð þessi spurning til: Á hvaða hátt breytist boðskapur 

raunsæisbarnabóka á tímabilinu 1970-2005? Silja Aðalsteinsdóttir greinir frá því í 

bókmenntasögu sinni að boðskapur barnabóka hafi lítið breyst á milli 

upplýsingahöfunda og raunsæishöfunda en þar segir hún: „Báðir vilja bylta ríkjandi 

ástandi, koma nýjum hugmyndum að hjá fólki í stað gamalla og staðnaðra.“ (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1981:36). Því var lagt út frá því að boðskapurinn hefði lítið sem 

ekkert breyst en aftur á móti hefðu sögurnar þróast með samfélagsbreytingum sem 

orðið hafa á þessum árum. 

Hugtakið boðskapur kemur stundum skýrt fram í bókunum en stundum 

óskýrt og segir frá skoðunum eða afstöðu höfundar til þeirra málefna sem hann 

skrifar um. Misjafnt er líka hvernig lesendur túlka boðskap sagnanna og ef 

boðskapurinn er óskýr þarf að kafa dýpra inn í söguna og þá getur verið mismunandi 

skilningur hjá lesendum. 

Ritgerðin skiptist í tvo hluta og fjallar fyrri hluti hennar um sögu barnabóka á 

Íslandi, hvaða gildi barnabækur hafa fyrir börn og hvað raunsæi er, þróun þess og 

hvernig það birtist í barnabókum. Ekki er hægt að ræða um raunsæi í barnabókum 

fyrr en þekking á forsögunni er til staðar bæði hvað varðar sögu barnabókmennta og 

sögu raunsæis. Til þess að skilja raunsæi í barnabókum þarf líka að ákvarða hvernig 

á að skilgreina hugtakið. Einnig er gott að vita hvaða gildi barnabækur hafa fyrir 

börn og gera sér grein fyrir mismunandi áhuga barna á bókum og af hverju hann 

stafar. 
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Síðari hluti ritgerðarinnar er síðan um nokkrar bækur sem skrifaðar voru á 

tímabilinu 1970-2005, hvernig fjölskyldumynstur er í þeim, hvort 

þjóðfélagsbreytingar birtast í þeim og hver boðskapur þeirra sé. Allar bækurnar 

teljast raunsæisbækur nema ein og allar fjalla um börn á aldrinum 6 til 12 ára. 

2. Barnabækur og raunsæi 

2.1. Barnabækur og saga þeirra á Íslandi 

Hvað eru barnabækur? Í Hugtök og heiti í bókmenntafræði er gefin sú skýring að 

barnabækur séu „bækur skrifaðar og gefnar út handa börnum eða unglingum“ 

(Jakob Benediktsson, 1998:25). Þessi útskýring er einföld. Dagný Kristjánsdóttir segir 

í bókinni Í Guðrúnarhúsi, að hugtakið nái yfir ótal undirflokka til dæmis þjóðsögur, 

ævintýri, unglingabækur, stráka- og stelpubækur ásamt fleiru. Skilgreining Dagnýjar 

gerir ráð fyrir því að hugtakið sé mjög vítt en ef reynt er að skilgreina það líkt og 

kvennabækur, sem eru bækur skrifaðar af konum, fyrir konur og um konur, gengur 

það að hálfu leyti upp fyrir barnabækur (Dagný Kristjánsdóttir, 2005:18). 

Barnabækur eru skrifaðar fyrir börn en eru yfirleitt ekki skrifaðar af börnum og ekki 

alltaf um börn. 

Talið er að fyrsta íslenska barnabókin hafi verið ljóðabók eftir Vigfús Jónsson, 

Barnaljóð, sem hann orti til dóttur sinnar (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:39). Ljóðin orti 

hann árið 1739 en bókin var gefin út 1780 í Kaupmannahöfn. Langur tími leið 

þangað til næstu barnabækur voru gefnar út á Íslandi eða rúm fimmtíu ár. Þá komu 

þýddar barnabækur eftir höfunda upplýsingarstefnunnar sem áttu að upplýsa og 

fræða börnin, það eitt skipti máli. 

Á 19. öld var þjóðsögum og ævintýrum safnað saman í bækur en þær höfðu 

áður gengið í munmælum manna á milli. Þessar sögur urðu vinsælar, bæði hjá 

börnum og fullorðnum, en þóttu samt ekki hæfa börnum þar sem veruleikinn var 

ekki alltaf fegraður í þeim. Um aldamótin 1900 fór áhrifa nýrómantíkur að gæta sem 

ýtti „undir fagra drauma um frelsi tilfinninganna, rétt einstaklingsins til hamingju og 

hið ljúfa líf yfirleitt“ (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:74). Stefna hennar var langt frá 

raunveruleikanum og gaf lesandanum kost á því að flýja hversdagsleikann í 
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draumaheim bókmenntanna. Margir rithöfundar fóru að skrifa sögur sem 

einkenndust af stíl þjóðsagna og ævintýra. Sögur þeirra breyttust þó frá upphaflegri 

mynd þjóðsagnanna og ævintýranna, þar sem sagt var frá dauða og harðneskju, í 

anda rómantíkur því barnasögur áttu að vera góðar og fallegar. Sem dæmi um 

höfunda sem skrifuðu ævintýri í þessum stíl var Sigurbjörn Sveinsson en mörg þeirra 

voru samin með fegurð og samræmi í huga í staðinn fyrir veraldlegan auð (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1981:74-78). 

Frásagnir ætlaðar börnum um bernskuminningar fullorðinna komu líka með 

rómantíkinni. Þær sögur voru sagðar á léttu nótunum en þó með smá viðkvæmni og 

frá sjónarhorni fullorðins sögumanns. Yfirleitt voru þetta smásögur gefnar út í 

tímaritum sem aðallega voru fyrir börn og unglinga (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1981:110). 

Hvunndagssögur komu í kjölfar smásagnanna þar sem sameinaðar voru 

bernskuminningar og frumsamdar sögur sem sögðu frá börnum í leik og starfi, bæði 

í sveitum og bæjum. Þessar breytingar má rekja til þjóðfélagsbreytinganna sem urðu 

við kreppuna og stríðið í kringum 1930. Þá fór að gæta raunsæisstefnu í 

bókmenntum sem kennd var við félagslegt eða sósíalískt raunsæi og var 

meginstefna hennar að „vekja verkafólk til vitundar um niðurbælt afl sitt, segja því 

hvernig sagan og þjóðfélagsþróunin hefði farið með það og efla það til réttmætrar 

uppreisnar gegn aldagamalli kúgun“ (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:149). 

Raunsæisstefnan kom inn í barnabækur við upphaf kreppu þegar Sigurður 

Thorlacius varð skólastjóri í Austurbæjarskóla en fjallað verður meira um það í 

kaflanum Raunsæi í barnabókum. 

Gunnar M. Magnúss varð fyrsti rithöfundurinn til þess að skrifa heila 

skáldsögu handa börnum. Bókin var í tveimur bindum og fjallaði um 

munaðarleysingja úr Reykjavík sem var sendur í sveit í fóstur til fátæks fólks (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1981:153). Bókin hét Börnin frá Víðigerði og var gefin út 1933 en 

framhald hennar var gefið út ári síðar og hét Við skulum halda á Skaga. 
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Skáldsögur barna byrjuðu að þróast á kreppuárunum og náðu hámarki um 

1950 sem var mjög frjótt tímabil fyrir barnabækur. Eftir það minnkaði áhuginn á 

þeim og þær hættu að þroskast og segja má að áhuginn á þeim hafi lagst í dvala allt 

fram til 1968 með komu nýraunsæisstefnunar til landsins (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1981:153/323), sem verður fjallað um hér á eftir. 

2.2. Hvaða gildi hafa barnabækur fyrir börn 

Það er ekki vafamál að bækur hafa mikið gildi fyrir börn. Þær veita þeim innsýn inn í 

líf annarra, menningu og samfélagið en því miður hafa þessir eiginleikar bókmennta 

ekki mikið verið rannsakaðir með tilliti til þess hvernig þeir nýtast börnum. 

Rannsóknir hafa hins vegar verið gerðar á gagnsemi lestrar fyrir börn og sýna þær að 

börn sem lesið er fyrir eiga auðveldara með íslensku á skólagöngu (Kolbrún 

Guðríður Haraldsdóttir, 2005). Þetta eru góð og gild rök fyrir þá foreldra sem lesa 

fyrir börn sín á kvöldin enda er það gæðastund foreldra og barna. 

Áhugi barna á lestri bóka eykst ef þau sjá foreldra sína lesa. Þess vegna 

skiptir máli hvort foreldrarnir lesa sjálfir í sínum frístundum og hvort bækur eru til á 

heimilinu. Ágústa Pálsdóttir greinir frá því í rannsókn að börn foreldra sem lásu 

mikið og höfðu bækur á heimilinu voru sjálf miklir lestrarhestar. Ef foreldrarnir lásu 

hins vegar ekki mikið eða fáar bækur voru á heimilinu, höfðu börnin lítinn áhuga á 

lestri (Ágústa Pálsdóttir, 1998:13-16). Samkvæmt þessu hafa lestrarvenjur foreldra 

mikil áhrif á lestaráhuga barna á bókum en því miður fer sá áhugi dvínandi og geta 

ástæður þess tengst foreldrunum og minnkandi áhuga þeirra en einnig miklu 

framboði af öðru afþreyingarefni sem er á boðstólnum eins og sjónvarpi, tölvum og 

fleira (Kolbrún Guðríður Haraldsdóttir, 2005). Lestrarkunnáttan er börnunum samt 

jafn nauðsynleg nú og áður, þau þurfa að vera læs á textað sjónvarpsefni og geta 

lesið af tölvuskjá. Þau þurfa líka að vera læs til þess að geta tekið virkan þátt í 

samfélaginu (Aðalnámskrá grunnskóla - Íslenska, 2007:9) til dæmis við lestur á 

auglýsingum, leiðbeiningum, innihaldslýsingum matvæla og margt fleira mætti 

nefna. Allir þurfa að lesa eitthvað á hverjum degi, hvort sem það eru bækur eða 

eitthvað annað og því er lestarkunnátta alltaf gagnleg. 
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Önnur ástæða lítils lesturs barna er vafalaust sú að áhuginn er ekki vakinn. 

Þær bækur sem þau hafa fengið í hendurnar eru yfirleitt valdar af fullorðnum hvort 

sem þær hafa verið keyptar sem gjafir eða teknar á bókasafni. Miklu skiptir að finna 

réttu bókina til þess að kveikja áhugann hjá þeim, lesandinn verður að geta tengt sig 

við persónur bókarinnar og fundið fyrirmyndir í sögunni sem höfða til hans. Þannig 

er hægt að nota bókmenntakennslu í skólum til þess að stuðla að sterkari sjálfsmynd 

barna ásamt því að kenna þeim umburðarlyndi fyrir ólíkum menningarsamfélögum 

og trúarhópum (Aðalnámskrá grunnskóla - Íslenska, 2007:10). 

2.3. Hvað er raunsæi? 

Hugtakið raunsæi eða realisma er í megindráttum hægt að skilgreina á tvo vegu, 

annars vegar sem raunsæistefnu 19. aldar þar sem hugtakið er notað yfir þá 

strauma í bókmenntum sem birtust á þeim tíma. Raunsæi hefur líka verið notað yfir 

ákveðið viðhorf og aðferð við að skapa list og er þá hugtakið ekki bundið við neitt 

tímabil eða menningarsvæði (Jakob Benediktsson, 1998:208). Raunsæishugtakið 

byggðist upphaflega á þeirri hugmynd að hægt væri að endurspegla veruleikann í 

bókmenntunum (Dagný Kristjánsdóttir, 2010:100). 

Raunsæi kemur fram í bókmenntum þegar höfundur leitast við að draga 

fram raunveruleikann í verkum sínum. Raunveruleikinn kemur fram í umhverfinu, 

lífinu og tilverunni án þess að höfundur reyni að fegra eða ýkja hlutina á nokkurn 

hátt (Jakob Benediktsson, 1998:208). Höfundur leitast við að endurskapa 

raunveruleikann í sögunni þannig að sagan gæti hafa gerst í raun og veru en einnig 

verða lesendur að koma sér saman um hvað raunveruleiki sé. 

2.3.1. Saga raunsæis 

Fyrstu bókmenntirnar sem kenndar eru við raunsæisstefnuna voru franskar 

bókmenntir frá fyrri helmingi 19. aldar (Jakob Benediktsson, 1998:208) en áður var 

rómantíska stefnan við lýði. Raunsæi var í andstöðu við rómantísku stefnuna þar 

sem hið andlega réð ríkjum en aftur á móti hugsuðu frönsku raunsæisskáldin sér að 

bókmenntirnar ættu „að lýsa raunveruleikanum „eins og hann var “ á röklegan og 

trúverðugan hátt“ (Matthías V. Sæmundsson, 1996:772). Höfundar bókanna áttu að 
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lýsa atburðum eins og þeir gerðust eða hefðu geta gerst á sem hlutlausastan hátt 

(Matthías V. Sæmundsson, 1996:772). 

Ágreiningur er um hvert upphaf raunsæisstefnunar var á Íslandi. Flestir telja 

að hún hafi komið fyrst til Íslands um 1882 með fjórum ungum stúdentum frá 

Kaupmannahöfn sem gáfu út ritið Verðandi. Þetta voru þeir Gestur Pálsson, Bertel E. 

Ó. Þorleifsson, Einar Hjörleifsson og Hannes Hafstein sem allir voru talsmenn 

raunsæisstefnunnar. En þrátt fyrir að ritið hafi ekki komið út nema einu sinni settu 

þeir sitt mark á bókmenntastefnu Íslendinga (Erlendur Jónsson, 1977:102). Verðandi 

átti að kynna fyrir landanum nýjustu strauma og stefnur í bókmenntum. Skrifin áttu 

að vera raunsæ og taka á samtímalífi Íslendinga með nýjum hætti. Aðrir hafa haldið 

því fram að Jón Thoroddsen hafi verið fyrsta raunsæisskáldið á Íslandi en einn þeirra 

er Steingrímur J. Þorsteinsson. Hann taldi Jón vera brautryðjanda á Íslandi hvað 

varðar tegund skáldskapar og í bókmenntastefnu. Fyrsta bók Jóns Thoroddsen sem 

sumir telja til raunsæisbókmennta er Piltur og Stúlka (Matthías V. Sæmundsson, 

1996:771), en hún lýsir einungis veruleikanum með hefðbundnum hætti en sýnir 

ekki skoðanir höfundar líkt og raunsæjar bókmenntir gera. Piltur og Stúlka var 

skrifuð þrjátu og tveimur árum áður en Verðandi kom fram. Bókin kom líka út um 

tuttugu árum áður en Georg Brandes, danskur bókmenntafræðingur, flutti 

fyrirlestur um bókmenntir nítjándu aldarinnar þar sem fjallað var um enskar, þýskar 

og franskar bókmenntir. Brandes setti einnig fram í fyrirlestrinum hugmyndir um 

raunsæisstefnuna en mikið var rætt um kenningar hans þar sem menn voru bæði 

með og á móti þeim. Brandes vildi endurvekja mannúðarboðskapinn og frjálshyggju 

en höfundar bókanna áttu líka að leita að sannleikanum, frelsinu og hamingjunni. 

Fyrirlestrar Brandes höfðu mikil áhrif á bókmenntir norðurlandanna þar sem 

höfundar þeirra tóku upp rótæku samfélagsgagnrýnina sem Brandes setti fram 

(Matthías V. Sæmundsson, 1996:771-775). 

Í hefðbundnum raunsæissögum var ekki farið út fyrir raunverulega rammann 

því ekkert yfirnáttúrulegt átti að geta gerst. Höfundar raunsæis lýstu einstaklingum 

og samfélagi með mikilli yfirsýn og innsýn á sem hlutlægastan hátt þar sem 

sögumaður var alvitur og með hefðbundið upphaf, miðju og endir á bókunum. 

Yfirleitt ganga aðalpersónurnar í gengum breytingar á aðstæðum sínum og verða oft 



13 

 

fyrir miklum mótbyr á leiðinni en yfirleitt sigrast þær á aðstæðunum (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2010:58). 

Raunsæi kom fram á mismunandi hátt eftir tímabilum en vék þó af og til fyrir 

öðrum stefnum. Sá munur sem einkenndi eldri og yngri raunsæissögur var að í þeim 

eldri varð fórnarlambið undir í samfélaginu en í þeim yngri var aðalpersónan oft 

athafnasamur uppreisnarseggur sem velur sér að verða utangarðsmaður og hafnar 

samfélaginu (Dagný Kristjánsdóttir, 2010:121). 

Þeir höfundar sem skrifuðu samkvæmt raunsæisstefnunni um 1930 töldu sig 

lýsa mannlífinu á raunverulegan hátt með gagnrýnum tón en vildu líka segja þeim 

sem minna máttu sín að þeir gætu breytt aðstæðunum sem þeir voru í. Áhugi 

raunsæisskálda beindist ekki að borgaraskapnum þar sem þeim fannst hann hafa 

fengið næga umfjöllun í fyrri bókmenntum (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:149-150). 

Þetta var kallað kreppuraunsæi en líka sósíalískt eða félagslegt raunsæi. 

Kreppuraunsæi í bókmenntum sýndi að persónur bókanna mótuðust af stétt 

sinni og efnum. Aðalpersónan átti að vera með sín eigin persónueinkenni og sögu en 

samt átti hún að vera dæmigerð fyrir sína eigin stétt (Dagný Kristjánsdóttir, 

2010:69). Einnig voru vandamál kreppuáranna skoðuð og bækurnar notaðar til að 

benda á hvað mátti betur fara í samfélaginu. Með sósíalísku- eða kreppuraunsæi 

vildu höfundar bókanna fræða börn um veruleikann og útskýra fyrir þeim hvernig 

hann væri. Bækurnar áttu að gefa börnunum stéttarvitund, þróa með þeim 

málvitund og orðaforða sem þau gætu nýtt síðar í baráttunni við veruleikann og þær 

áttu að virkja ímyndunaraflið og hæfileika þeirra til að sjá nýjar leiðir og vilja til þess 

að ryðja þær (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:336). 

2.3.2. Nýraunsæi 

Upphaf Nýraunsæis er miðað við 1968 þegar stúdentauppreisnin varð. Þá jókst líka 

áhugi á barnabókum aftur vegna vinstrisveiflu í þjóðmálum og uppreisnar 

undirokaðra þjóðfélagshópa. Kvenréttindabarátta varð líka öflugri og stofnuð var 

Rauðsokkahreyfingin hér á Íslandi. Konurnar voru ekki bara að berjast fyrir sínum 

réttindum heldur líka réttindum barna sinna og því var uppeldi ofarlega í huga 

kvennanna. Vakningin kom börnum og barnaefni til góðs þar sem Úur, hópur 
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rótækra kvenna og kennara, lásu yfir námsefni og barnabækur með það í huga að 

meta gildi þeirra fyrir börn (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:323). 

Kröfurnar til nýraunsæis í barnabókum snérust að mestu leyti um ytra 

raunsæi þeirra. Þær áttu að sýna börnunum hvernig hversdagurinn leit út í raun og 

veru með þeim aðstæðum og erfiðleikum sem honum fylgdu. Íslenskir rithöfundar 

létu ekki sitt eftir liggja þegar kom að nýraunsæi en þessi tegund raunsæis virtist 

einungis koma fram í bókum fyrir yngstu lesendurna sem höfðu ekki fengið mikla 

athygli hjá rithöfundum fram að þessu. Bækurnar áttu að hjálpa börnunum að skilja 

mismunandi aðstæður fólks og eldri kynslóða en það var gert með því að skrifa 

samtalsbækur á milli foreldra og barna (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:325). Eftir 

lesturinn átti síðan að vera hægt að ræða innihald bókarinnar. 

Ein af þeim bókum sem börn og foreldrar áttu að geta rætt um er bókin Ásta 

og eldgosið í Eyjum eftir Rúnu Gísladóttur og Þóri S. Guðbergsson (1973). Bókin 

fjallar um áfallið við gosið, heimilismissinn og viðskilnaðinn við veraldlega muni sem 

urðu eftir í flóttanum frá Eyjum. Ásta, aðalpersóna bókarinnar, þarf líka að aðlagast 

breyttu umhverfi eftir gosið en allir reyna að gera gott úr hlutunum. 

Sá tími kom að menn vildu breytingu á inntaki bókmenntanna. Þær áttu að 

vera fyndnar, skemmtilegar með mikla sköpunargleði og skáldlegar án þess að 

innihalda pólitískan boðskap. Þannig voru raunsæisbókmenntir sameinaðar 

módernisma og hugtakið töfraraunsæi fundið upp. Þetta hugtak er notað yfir 

skáldsögur sem gerast í raunveruleikanum en í þeim koma fyrir einhverjir dularfullir 

eða ævintýralegir atburðir sem höfundur lætur líta út fyrir að gætu vel gerst í 

raunveruleikanum (Dagný Kristjánsdóttir, 2010:203). Þetta hugtak varð vinsælt á 

níunda áratugnum í tengslum við suðuramerískar bókmenntir sem þýddar voru hér 

á landi. 

2.3.3. Raunsæi í barnabókum 

Árið 1930 kom raunsæisstefnan fyrst inn í barnabækur en upphaf þess má rekja til 

stofnunar Austurbæjarskóla. Margir af kennurunum þar voru miklir áhugamenn um 

barnabækur og skrifuðu sjálfir nokkrar bækur, sumir í fyrstu fyrir fullorðna og síðan 

fyrir börn. Þeir töldu að þörf væri á barnabókum og börn ættu rétt á heildstæðum 
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skáldsögum líkt og fullorðnir. Í bókunum var tekist á við veruleikann, erfið verkefni 

og erfiðleika, og markmið höfunda var að víkka sjóndeildarhring lesenda ásamt því 

að fræða og örva þá í leit að meiri þekkingu. Þetta sýndu kennarar Austurbæjarskóla 

í bókum sínum sem þeir skrifuðu ásamt því að þýða nokkrar erlendar bækur sem 

komu líka fram með þessi sjónarmið. Hugsun höfundanna var ekki að finna hentugt 

efni eins og ævintýri og bernskuminningar, heldur vildu þeir auka bókmenntaáhuga 

með því að gefa út barnabækur sem væru vel gerðar og bæru yfirbragð sálrænna og 

félagslegra átaka. Börnin áttu að fá innsýn inn í sitt eigið samfélag, sem tók örum 

breytingum með iðnvæðingu, borgarmenningu og fólksflótta úr sveitunum. 

Bækurnar áttu að sýna þeim tilveruna í samhengi, efla lágstéttarbörnin til dáða með 

því að segja þeim að þau gætu komið sér áfram líkt og hástéttarbörnin. Margir 

þessara höfunda komu einnig inn á kvenréttindabaráttuna í skrifum sínum (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1981:151). 

Raunsæi kom aftur inn í barnabækur í kring um 1970 með vaxandi áhuga á 

sósíalisma og kvennapólitík. Fylgjendur þessara hugmynda töldu að áhrifaríkast væri 

að ná til barna í gegn um bókmenntir og „frelsa þau úr hlekkjum borgaralegs 

uppeldis og ríkjandi viðhorfa“ (Margrét Tryggvadóttir, 2006:315-316). Nýraunsæið, 

sem kom þá fram á sjónarsviðið, birtist meðal annars í hvunndagssögum þar sem 

söguhetjur bókanna eru venjuleg miðstéttarbörn, klárir krakkar, með annað 

fjölskyldumynstur en áður þekktist. Mömmurnar, sem stundum voru einstæðar með 

börnin og pabbinn lítið viðlátinn, unnu úti en á meðan voru börnin á barnaheimilum 

eða leikskólum. Börnin voru látin hafa áhyggjur af ýmsu og velta lífinu fyrir sér þrátt 

fyrir að það leiddi ekki til neins annars (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:325). Með þessu 

breyttu höfundar nýraunsæis áhyggjulausu hugmyndunum sem upplýsingarstefnan 

hafði boðað. Þeir héldu samt áfram að segja börnunum að vera góð og sætta sig við 

sinn hlut þótt þau ættu við ýmsa erfiðleika að etja og að þau væru ekki þau einu 

sem ættu í erfiðleikum. Engar útskýringar komu fram í bókunum um hvers vegna 

börnin væru að glíma við vandamálin eða erfiðleikana og tengdu það ekki við 

þjóðfélagið. Þess vegna urðu vandamál bókanna „ekki ofin inn í flókið mannlíf 

heldur eru þau einangruð og leyst (eða ekki leyst) óháð öðrum þáttum í lífi 

persónanna“ (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:326). Labbi pabbakútur eftir Vilborgu 
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Dagbjartsdóttur fjallar um Labba sem vill ekki vera á barnaheimili. Vandamálið er 

einangrað við dvölina á barnaheimilinu og lausnin er sú að Labbi eigi eftir að stækka. 

Raunsæið var samt einungis á yfirborði sagnanna og yfirleitt í þversögn við 

veruleika íslenskra barna og sýndi ekki vinnuhörkuna og langa vinnudaginn, lágu 

launin og óðaverðbólguna. Þessum þáttum hefðu höfundarnir þurft að greina frá í 

bókum sínum til þess að sýna hvers vegna samband foreldra sín á milli og við börnin 

væri öðruvísi en það ætti að vera (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:327). Til dæmis sögðu 

bækurnar frá börnum sem fóru á barnaheimili en ekki var sagt frá af hverju en 

ástæðan var yfirleitt sú að foreldrarnir þurftu að vinna langan vinnudag til að sjá 

fyrir sér og sínum. Með þessu breiddu höfundar yfir venjuleg átök innan 

fjölskyldunnar um helstu málefni þjóðarinnar. Sögurnar voru hins vegar lausar við 

að gagnrýna aðstöðu fólks og barna og þá hvatningu um að breyta henni. Bækurnar 

sýndu stöðu barnanna en fjölluðu ekki um hana eða settu spurningarmerki við hana. 

Líka var fjallað um börn sem bjuggu við slæmar aðstæður en eina lausnin á 

vandamáli þeirra var að vera hlýðin og góð. Þannig áttu þau að vera fram á 

fullorðinsárin en þá gætu þau breytt lífi sínu (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:327) líkt og 

í bókinni Labbi pabbakútur eftir Vilborgu Dagbjartsdóttur. 

Þetta skrifar Silja Aðalsteinsdóttir um barnabækur í kring um 1980 en 

hvernig skyldi framhaldið vera? Hvernig þróast bækurnar með þróun samfélagins? 

Eftir 1980 verða margar breytingar á samfélaginu og má þar nefna afnám 

einkaréttar RÚV á sjónvarpsútsendingum og stofnunar Stöð tvö, verðbólga og 

myntbreyting. Þetta hafði áhrif á bókmenntir en hvernig? Dagný Kristjánsdóttir segir 

frá því að bókmenntalegt uppgjör hafi líka orðið í upphafi níunda áratugarins undir 

formerkjum fagurfræði ásamt hugmyndafræðilegu eins og áður. Sú gagnrýni kom 

líka fram að ´68 kynslóðin hefði komið litlu á framfæri til bókmenntasögunnar 

(Dagný Kristjánsdóttir, 2010:201-202) en er raunin sú? Þessum spurningum verður 

leitast við að svara eftir lestur nokkurra raunsærra barnabóka og einnar fantasíu 

bókar. 
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3. Barnabækur 1970-2005 

Þær barnabækur sem notast verður við hér á eftir voru valdar af handahófi frá 

árunum 1970-2000 en ein bók er frá 2005. Bækurnar eru allar eftir íslenska 

höfunda og eru fyrir lesendur á aldrinum 8 til 12 ára. Umfjölluninni er ætlað að 

gefa lesandanum skýrari mynd af innihaldi bókanna, athyglisverðum þáttum 

innan þeirra, fjölskyldumynstri og boðskap þeirra. Bókunum er raðað niður eftir 

innihaldi, fyrst koma bækur sem fjalla um samtímann, síðan bækur með annan 

sögutíma heldur en ritunartíma og síðast er fantasía sem tekin var til 

viðmiðunar. 

3.1. Söguþráður og boðskapur bókanna  

3.1.1. Samtímabækur 

Jón Oddur og Jón Bjarni 

Jón Oddur og Jón Bjarni (1984) kom fyrst út árið 1974 og er eftir Guðrúnu 

Helgadóttur. Sagan fjallar um sex ára gamla tvíbura þá Jón Odd og Jón Bjarna sem 

búa hjá foreldrum sínum ásamt Önnu Jónu stóru systur, Möggu litlu systur og Soffíu 

ráðskonu. Bræðurnir eru uppátækjasamir og lenda í mörgum ævintýrum og 

vandræðum af þeim sökum þó hjartað sé yfirleitt á réttum stað. 

Hugmyndaflugið er mikið hjá þeim bræðrum þegar gjafir eru annars vegar. 

Til dæmis þótti þeim ósanngjarnt að Soffía fengi ekki fermingargjöf eins og Anna 

Jóna og ákváðu að gefa henni mús þar sem hún virtist vera hrifin af þeim. Þetta fór 

eitthvað öðruvísi en ætlað var og fullorðna fólkið æpti og öskraði þegar músin stökk 

úr pakkanum á stofugólfið í fermingarveislu Önnu Jónu. Bræðurnir fengu skammir 

fyrir þetta uppátæki en aftur á móti þegar þeir gáfu ömmu dreka þvagflösku í 

afmælisgjöf uppskáru þeir mikinn hlátur í veislunni. 

Bæði foreldrar Jóns Odds og Jóns Bjarna og amma þeirra eru mjög pólitískt 

fólk en ekkert þeirra er í sama flokknum. Af þeim sökum verða oft árekstar innan 

heimilisins í pólitískri umfjöllun sem allir virðast þó vera sammála um að skapa ekki 

vandamál innan fjölskyldunnar vegna mismunandi skoðana. Strákarnir heyra þó eitt 
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og annað sem ekki á að fara út af heimilinu en þeir eru hreinskilnir ungir drengir og 

segja frá því sem þeir heyra, enda búið að hamra á því við þá að segja sannleikann. 

Á þeim tíma sem sagan er skrifuð er mikið rót í pólitík og ýmsar hreyfingar 

eru stofnaðar upp úr mismunandi straumum og stefnum, sem kemur í ljós með 

pólitísku umfjölluninni um foreldrana og ömmuna sem voru í gangi við ´68 

byltinguna. Kvenréttindabaráttan var í hámarki á ritunartíma bókarinnar enda 

vinnur mamman úti jafnt á við pabbann og eru bæði vel menntuð. Nýraunsæið 

kemur líka glögglega fram og sá boðskapur sem það boðar. Til dæmis eru mamma 

og amma drengjanna sjálfstæðar konur sem láta ekki karlmenn segja sér fyrir 

verkum og börnin eru einstaklingar með verðugar skoðanir sem er hluti af boðskap 

sögunnar. Til dæmis þegar Anna Jóna gengur í Rauðsokkahreyfinguna þá virða 

foreldrarnir sjálfstæði hennar og láta hana vita að það sé allt í lagi fyrir hana að vera 

í hreyfingunni. 

Sagan er raunsæ og heldur fram markvissum skoðunum og gildum. Allt sem 

sagt er frá gæti átt sér stað í hinum raunverulega heimi. Persónurnar eru sóttar í 

ritunartíma bókarinnar, hefðbundið millistéttarfólk sem að vísu er með ráðskonu. 

Soffía, ráðskonan, má segja að séu leifar af gamalli tíð þar sem konur voru heima og 

sáu um börnin en þar sem mamma drengjanna er útivinnandi kemur inn önnur kona 

til þess að hugsa um börnin á meðan. 

Boðskapur bókarinnar er meðal annars að vera bjartsýnn af því að „allt endar 

vel“. Það virðist vera nokkuð sama í hvaða ævintýrum þeir bræður lenda, alltaf 

leysast þau á góðan hátt. Sem dæmi um það má nefna þegar Jón Oddur og Jón 

Bjarni fóru í ruslahaugaleiðangurinn. Þeim bræðrum þótti rusl vera hinar mestu 

gersemar og þar sem þeir vissu að nóg væri til af rusli á ruslahaugunum ákváðu þeir 

að fara þangað. Ferðalagið varð heldur lengra en þeir bjuggust við og voru þeir 

orðnir uppgefnir þegar á haugana var komið. Þeir ákváðu að leggja sig í smá stund 

en þegar þeir vöknuðu aftur var orðið dimmt úti. Það leið þó ekki löng stund áður en 

mamma og pabbi komu með lögreglunni og fundu drengina sína kalda og hrædda á 

ruslahaugunum og endaði því ævintýrið vel. 

Fyrirgefning er líka stór þáttur í bókinni því alltaf er þeim bræðrum 

fyrirgefinn prakkaraskapurinn en þó ekki fyrr en búið er að skamma þá aðeins. Þær 

skammir fara þó alltaf fram á uppbyggilegan hátt enda eru foreldrarnir skynsamt og 
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menntað fólk. Þetta er ekki eini boðskapurinn í bókinni því þar kemur líka fram að 

bræðurnir séu góðir drengir eins og áður var talað um þrátt fyrir að gera hinar og 

þessar vitleysurnar en margt má læra af þeim bræðrum. Boðskapurinn um að virða 

börn þrátt fyrir að þau séu ekki fullorðnir einstaklingar kemur einnig sterkur fram í 

bókinni. 

Puntrófur og pottormar - Prakkarakrakkar 

Bækurnar Puntrófur og pottormar (1992) og Prakkarakrakkar (1996) eftir Helgu 

Möller fjalla um Elísabetu Sjöfn eða Lísu, átta ára sem býr með mömmu, eldri systur, 

Ingu og kettinum Labbakút. Faðir Lísu dó fyrir tveimur árum í fyrri bókinni og er Lísa 

að takast á við söknuðinn sem fylgir foreldramissi. Helga skrifar báðar sögurnar sem 

samtímasögur og er því hægt að sjá mannlíf þess tíma endurspeglast í bókunum. 

Báðar bækurnar fjalla um eitt sumar í lífi Lísu þar sem margt ber á góma. Í 

Puntrófum og pottormum kemst Lísa meðal annars að sannleikanum um Labbakút 

sem er ekki alltaf eins góður og hún heldur. Til dæmis veiðir Labbakútur mús og 

þegar Lísa sér það, skammar hún hann og tekur músina af honum. Lísa og frænka 

hennar og vinkona jarða músina við hátíðlega athöfn. Vinkonurnar lenda líka í 

ýmsum vandræðum sem enda þó alltaf vel. 

Í Prakkarakrakkar (1996) er Lísa orðin tíu ára og mamma hennar er komin 

með kærasta sem heitir Friðrik og er læknir. Ævintýrin halda áfram að gerast í 

þessari bók og meðal annars fer Lísa óvart til Vestmannaeyja þegar hún er að leita 

að Labbakút. Lísa kemst aftur heim frá Eyjum en Labbakútur er ennþá týndur. 

Mamma hennar og Friðrik ákveða að gifta sig á Þingvöllum um sumarið. Á 

meðan veislan er skreppur Lísa út og hittir þar strák sem hún talar við og segir 

honum frá hvarfi Labbakúts. Hann segist hafa fundið kött rétt hjá sumarbústaðnum 

sem foreldrar hans eiga og býður Lísu að koma með sér og taka köttinn. Hún fer 

með honum og þá kemur í ljós að kötturinn er enginn annar en Labbakútur. 

Að missa foreldri er alltaf erfitt en í báðum bókunum er tekið á því. Góðar 

samræður eru á milli móður og dóttur um hvernig skuli heiðra minningu föðurins. 

Helga Möller passar líka að minnast á föðurinn í seinni bókinni með því að Friðrik 

segist ætla að vera pabbin á staðnum og líka með því að mamma Lísu fullvissar hana 
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um að myndin af pabba eigi alltaf sérstakan stað sama hvar þau búi. Þarna er tekist 

á við málefni sem eru erfið og leyst á góðan hátt þar sem hugað er að 

minningunum. 

Bækurnar boða báðar að alltaf sé rétt að halda í vonina og að allt fari vel að 

lokum. Gott dæmi um það er að Lísa missir aldrei trúna á að Labbakútur finnist og 

að hann skuli síðan birtast upp á Þingvöllum. Það á líka að taka tillit til barnana og 

það sést glöggt í þessum bókum meðal annars með tillitssemi Friðriks gagnvart Lísu 

og bónorðinu og með mömmu hennar og minninguna um pabba Lísu. Mamma Lísu 

er líka sterk kona sem passar upp á börnin sín ásamt því að virða skoðanir þeirra. 

Þannig kemur boðskapur nýraunsæis fram í þessum bókum og sýnir hvernig konur 

geta verið sterkar og sjálfstæðar og sinnt börnunum sínum vel. 

Ekki er fjallað beint um neitt ríkidæmi í sögunum en þær systur virðist aldrei 

skorta neitt. Lísa fær til dæmis að fara í sumarbúðir, mamman fer til útlanda með 

Friðrik og móðursystirin á sumarbústað og býr í góðu hverfi í borginni. Fullorðna 

fólkið er líka flest vel menntað og í góðum störfum og enginn á erfitt fjárhagslega. 

Þetta gæti endurspeglað þjóðfélag þess tíma sem sögurnar eru skrifaðar á en líka 

stétt fólksins í bókinni. 

3.1.2. Sögutími annar en ritunartími 

Hanna María og leyndarmálið 

Magnea frá Kleifum skrifaði nokkrar bækur um Hönnu Maríu en hér á eftir verður 

fjallað um eina þeirra. Hanna María og leyndarmálið (1978) fjallar um Hönnu Maríu, 

stúlku á aldrinum tíu til tólf ára, sem býr hjá ömmu sinni og afa í sveitinni. Hanna 

María missti móður sína ung en hún hafði aldrei sagt Hönnu Maríu frá föður sínum 

og hann vissi heldur ekki af tilvist hennar fyrr en Hanna María var orðin stálpuð. 

Í byrjun sögunnar er Hanna María á sjúkrahúsi í Reykjavík þar sem hún fékk 

botnlangakast og varð að fjarlægja botnlangann úr henni. Þar kynnist hún 

systkinunum Badda og Björk. Björk liggur á sjúkrahúsinu vegna verkja í baki en 

bróðir hennar, Baddi, dvelur löngum stundum hjá systur sinni þar sem mamma 

þeirra vinnur mikið til þess að sjá fyrir þeim. Hanna María vill gera góðverk og býður 

systkinunum að koma til sín í sveitina um sumarið, þar geti Björk látið sér batna í 
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fersku sveitaloftinu. Systkinin lenda í mörgum ævintýrum í sveitinni, eignast góða 

vini og allir eru almennilegir við þau. 

Á einum stað í bókinni líkist sagan jólasögu Dickens. Hanna María verður 

mjög reið yfir því að jólahaldið hafi fallið niður að mestu leyti vegna veikinda á 

heimilinu og sofnar í vondu skapi á aðfangadagskvöld. Þá birtist henni lítill skrýtinn 

karl sem fer með Hönnu Maríu, líkt og andinn fór með Skrögg, um alla sveitina og 

sýnir henni fólk sem á við meiri vanda að stríða en hún. Hanna María vaknar á 

jóladagsmorgun glöð og ánægð og vill allt fyrir alla gera. Með þessu vill höfundurinn 

senda þau skilaboð að Hanna María geti þakkað fyrir að hafa það betra heldur en 

hinir. Þetta er dæmigerður boðskapur fyrir raunsæi þar sem alltaf er til fólk sem á 

við meiri erfiðleika að stríða og þess vegna verður maður að læra að skilja hvað 

raunveruleg bágindi eru. 

Þrátt fyrir að Hanna María hafi misst móður sína þá er hún dugleg stelpa sem 

vill allt fyrir alla gera. Hanna María hjálpar ömmu sinni og afa mikið, enda á hún 

þeim margt að þakka. Hanna María finnur yfirleitt fljótlega jákvætt sjónarhorn á alla 

hluti þrátt fyrir að þeir séu ekki allir góðir og er það hluti af boðskap bókarinnar að 

alltaf sé hægt að finna eitthvað gott úr öllu. Mikil virðing er líka borin fyrir 

börnunum þar sem þau virðast vera fullgildir einstaklingar í samfélagi bókarinnar. 

Sérstaklega má taka eftir því hjá Björk og samskiptum hennar við fullorðna fólkið. 

Hún er góður listmálari og er fengin til þess að mála myndir af einum bænum í 

sveitinni og ber fólkið mikla virðingu fyrir henni sem listakonu. Í fyrstu finnst Björk 

þetta skrítið og getur lesandinn því dregið þá ályktun að hún sé ekki vön slíku úr 

borginni og læðir því höfundur að þeirri hugmynd að meiri virðing sé borin fyrir 

börnunum í sveitinni. 

Þjóðfélagsmyndin sem dregin er upp í bókinni má segja að sé fyrir tíma 

nýraunsæis þrátt fyrir að vera skrifuð um 1978. Sagan á að gerast í kringum seinna 

stríð þar sem mikill fjöldi barna var fluttur úr borginni í sveitina því þar voru þau 

talin óhult fyrir stríðsástandinu í borginni. Persónur bókarinnar og umgjörð hennar 

gæti vel gerst í raunveruleikanum þrátt fyrir að hún sé ekki skrifuð í rauntíma. Í 

bókinni koma fram erfiðar heimilisaðstæður systkinanna Badda og Bjarkar þrátt fyrir 

að ekki sé mikið talað um þær. Ekki er heldur talað mikið um móður Hönnu Maríu 

sem hún missti mjög ung eða um ástæðu þess að faðir hennar vissi ekki um hana 
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fyrr. Einungis er sagt frá því að móðirin hafi ekki sagt föður hennar frá henni en ekki 

er greint frá ástæðunni sem getur líka komið til af því að bókin er ein af mörgum 

bókum í bókaflokknum um Hönnu Maríu.  

Þrátt fyrir að faðir Hönnu Maríu hafi ekki tekið mikinn þátt í lífi hennar þá 

virðast þau verða mjög náin en hún býr samt áfram hjá ömmu sinni og afa en fær að 

fara til pabba síns öðru hverju. Í lok sögunnar eignast Hanna María systur og er hún 

afskaplega hamingjusöm með það. Þannig endar sagan vel þrátt fyrir ýmsa erfiðleika 

bæði hjá Hönnu Maríu og systkinunum Badda og Björk. 

Grösin í glugghúsinu: saga 

Grösin í glugghúsinu (1980) eftir Hreiðar Stefánsson segir frá Garðari, 10 ára dreng, 

sem býr í kaupstað. Garðar er elstur af sex systkinum en eitt barnanna dó einungis 

mánaðar gamalt. Um sumarið fer Garðar í sveit til Gunnlaugs bónda til þess að létta 

á heimili foreldra sinna og vinna fyrir fæði og húsnæði. Gunnlaugur er ekkjumaður 

en hjá honum búa ráðskonan Vera og sonur hennar Jói sem er tvítugur. Á bænum 

kynnist Garðar allt öðrum menningarheimi heldur en hann á að venjast því 

Gunnlaugur býr í torfbæ og allt er gert upp á gamla mátann. Maturinn var meira að 

segja ekki borðaður með hníf og gafli líkt og venjan var heima hjá Garðari heldur 

með höndunum og vasahníf. Hann var líka vanur rennandi vatni inni í húsunum en 

eitt af verkum Garðars var að ná í vatn út í læk og hella í tunnu sem var inni í 

eldhúsinu. 

Í bókinni er gefið í skyn að Jói sé ekki eins þroskaður og ætla mætti enda 

segir Vera Garðari frá áhyggjum sínum þar að lútandi. Jói er mjög duglegur að vinna 

og gerir allt sem Gunnlaugur segir honum að gera en þegar hann á frí leikur hann sér 

eins og Garðar. Þarna boðar höfundur að ekki séu allir eins þrátt fyrir að líta út fyrir 

að vera það. 

Garðar kynnist líka dauðanum í misjöfnum myndum í bókinni. Eins og áður 

greindi frá þá átti hann lítinn bróður sem dó mánaðar gamall en ekki er farið mikið 

inn á það í bókinni. Hann kynnist því líka hvernig sé að missa skepnuna sína því 

þegar hann er búinn að vera smá tíma í sveitinni byrja kindurnar að bera og 

Gunnlaugur gefur Garðari lamb sem hann skýrir Litlu-Hvít. Dag einn verður Garðar 
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var við kind sem jarmar hátt og hleypur fram og til baka meðfram skurði. Garðar 

hleypur til hennar og sér Litlu-Hvít drukknaða í skurðinum. Hann hleypur grátandi 

inn í bæinn með miklum látum og segir frá láti Litlu-Hvítar. Þar fær hann ekki mikla 

samúð heldur skammar Gunnlaugur hann fyrir óhemjuganginn og sýnir honum 

hvernig annað lamb er vanið undir kindina því svona gangi lífið fyrir sig í sveitinni. 

Gunnlaugur yrti sjaldan á Garðar nema þá til þess að skamma hann eða til að 

segja honum hvaða verk hann ætti að vinna. Gunnlaugi finnst líka sjálfsagt að 

Garðar vinni á við fullorðinn mann og fari í göngur þrátt fyrir að hann hafi aldrei 

farið áður og rati ekki. Í eitt skiptið þá lokaði Gunnlaugur Garðar inni í 

smíðakofanum fyrir að missa eggin í jörðina á leið í mjólkurbílinn. Garðari finnst 

ósanngjarnt að fá refsingu fyrir að missa eggin óvart en þegar pabbi hans kemur 

stuttu seinna í heimsókn telur Garðar það óþarfa að minnast á þetta atvik til þess að 

spilla ekki deginum. Stuttu eftir heimsókn pabbans fær Garðar bréf frá móður sinni 

þar sem segir að pabbi hans og bróðir séu báðir með lömunarveikina. Garðar fer þá 

heim en fljótlega eftir það deyr bróðir hans en pabbinn hressist aftur. 

Þjóðfélagsaðstæðurnar í bókinni eru misjafnar. Miklar andstæður eru á milli 

hástéttarinnar og millistéttarinnar í sveitinni sem sést best á umræðunum um hvers 

vegna Gunnlaugur gefur Höfðingjanum stærsta og fallegasta lambið sitt en með því 

er Gunnlaugur að virða þær hefðir sem hafa alltaf verið í sveitinni. Hann er líka að 

passa upp á að halda góðum vinskap við Höfðingjann og ekki þykir honum verra að 

fá í staupið þegar hann kemur með gjöfina. Garðari finnst líka sérstakt að láta 

fallegasta lambið frá sér þegar Höfðinginn á meira en nóg af fallegum lömbum. 

 Í kaupstaðnum eru foreldrar Garðars einnig í millistétt, þau eru bæði með 

vinnu þrátt fyrir mikla kreppu og atvinnuleysi í kaupstaðnum. Þegar bróðir Garðars 

deyr úr lömunarveikinni og pabbi hans veikist fer hins vegar að halla undan fæti fyrir 

fjölskyldunni. Mamma hans má ekki vinna lengur í fiskinum, enginn vill leika við 

systkini Garðars og allir forðast að opna fyrir Garðari þegar hann reynir að selja 

þeim blöðin. Allt fer þó vel því um leið og pabbinn kemur heim af sjúkrahúsinu fara 

menn að koma í heimsókn, mamman fær vinnuna sína aftur og Garðar getur snúið 

til baka í sveitina. 

Bókin býður upp á margskonar umræðu um dauðann, mismunandi 

menningarheima og þjóðfélagsaðstæður og hvernig er að aðlagast annarra manna 
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siðum og venjum. Boðskapur höfundar í þeim málum er að þú verðir að taka upp 

siði og venjur þeirra sem þú býrð hjá hverju sinni. Boðskapur bókarinnar er líka sá að 

ef allir hjálpast að og vinna sína vinnu fer allt vel að lokum. Til dæmis þegar pabbi 

Garðars veikist og bróðir hans deyr þá hjálpar Garðar mömmu sinni þangað til 

pabbinn kemur aftur heim. Mamman fer líka að tala við Garðar eins og fullorðinn 

mann og biður hann um að taka þátt í ákvörðunum með sér. Þannig kemur 

boðskapurinn fram að sýna eigi börnum virðingu og tala við þau eins og annað fólk 

en ekki eins og Gunnlaugur sem talar lítið sem ekkert við Garðar. Samt má segja að 

Gunnlaugur beri vissa virðingu fyrir Garðari en hún kemur ekki fram í tali hjá honum 

heldur þegar Gunnlaugur telur Garðar á við fullorðinn einstakling til vinnu. 

Grösin í glugghúsinu er líka sérstök að því leytinu að sagan er öll skrifuð í 

annarri persónu en það er mjög sjaldgæfur frásagnarháttur bæði fyrir barnabækur 

og aðrar bækur. Hún er líka ein af þeim sögum þar sem sögutíminn er ekki sá sami 

og ritunartíminn. Sagan gæti gerst í kring um 1950-1960 ef miðað er við 

mænusóttina og mjólkurbílana. Hreiðar var líka orðinn frekar aldraður þegar hann 

skrifar bókina og gæti það spilað inn í sögutíma hennar og hans minningar um 

barnæskuna. 

Barnaheimilið: Saga fyrir börn 

Ragna Steinunn Eyjólfsdóttir skrifaði bókina Barnaheimilið (1986) og fjallar hún um 

Jón eða Jonna, sjö ára strák úr Reykjavík. Hann býr hjá mömmu sinni, fósturpabba 

og litla bróður sem er nýlega fæddur. Jonni er sendur á barnaheimili um sumarið þar 

sem mamma hans er oft veik eftir barnsfæðinguna. Hún telur sig ekki geta sinnt 

Jonna og litla bróður þar sem Jonni á það til að ganga í svefni og jafnvel fara út. 

Barnaheimilið er skammt frá Reykjavík og hýsir börn á aldrinum fjögurra til 

fimmtán ára. Börnin koma úr mismunandi heimilisaðstæðum þar sem foreldrarnir 

eru veikir eða fátækir og geta ekki haft börnin hjá sér. Foreldrar eða aðrir ættingjar 

heimsækja börnin stundum á sunnudögum en Kalli er ekki einn af þeim. Hann fær 

sjaldan heimsókn og þótt mamma hans viti af því að hann sé að koma í heimsókn þá 

er hún sjálf ekki heima. Jonni kynnist Kalla á fyrsta degi á barnaheimilinu og verða 

þeir bestu vinir um leið og þeir sjá hvor annan. 
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Tvær starfsstúlkur eru á barnaheimilinu sem eru báðar einstæðar mæður 

með lítil börn. Til þess að vinna sér inn peninga yfir sumarið, tekur Jonni að sér að 

passa annað barnið en Kalli fer að vinna hjá bónda í nágrenninu. Fleiri af eldri 

börnunum á heimilinu fara einnig að vinna hjá bændum í sveitinni til þess að safna 

sér peningum fyrir hjólum því hjólin á barnaheimilinu eru mikið notuð og úr sér 

gengin. Á rigningardögum þegar börnin geta ekki unnið hjá bændunum setja þau 

upp leikhús í smíðaskúrnum og selja inn á leiksýninguna til þess að safna meiri 

peningum fyrir hjólum. 

Þetta sumar á barnaheimilinu lærir Jonni að lífið er ekki alltaf auðvelt og fer 

hann að líta á það öðrum augum. Margir eru verr staddir en Jonni og geta ekki farið 

aftur til foreldra sinna eins og hann í lok sumarsins. Í enda bókarinnar þegar Jonni 

fer heim biður hann foreldra sína um að leyfa Kalla að búa hjá sér þegar hann geti 

ekki lengur verið á barnaheimilinu. Þau jánka því hlæjandi og segjast þurfa stærra 

hús ef hann ætli að bjóða öllum að vera. 

Hegðunarvandamál barnanna virðast ekki hafa verið ástæða þess að þau 

færu á barnaheimilið nema hjá einum strák sem hverfur jafn snögglega úr sögunni 

aftur og hann birtist. Nýraunsæið kemur sterklega fram í sögunni þar sem 

erfiðleikum barnanna er lýst á raunsæjan hátt og gerir söguna trúverðuga, því ekki 

eru allir dagar jafn ánægjulegir á barnaheimilinu. Sagan er ekki heldur fegruð en 

stundum verður lesandinn að geta í eyðurnar um ástæðurnar fyrir dvöl barnanna á 

heimilinu og hvers vegna starfsstúlkurnar eru einstæðar mæður. Ekkert er talað um 

föður Jonna eða hvað varð um hann og fær lesandinn enga hugmynd í kollinn um 

hvers vegna hann er ekki til staðar. Líkt og margar aðrar raunsæisbækur boðar þessi 

bók að mörgum líði verr heldur en þér og Jonni lærir að þekkja raunverulega eymd. 

Bókin boðar líka að allir eigi að vera góðir og hjálpsamir því þá komast þeir langt í 

lífinu. Þannig lifir Jonni af en líka með því að vorkenna sér ekki heldur spýta í lófana 

og halda ótrauður áfram. 

Konur eru áberandi í þessari bók þar sem allir starfsmenn barnaheimilisins 

eru konur. Tvær þeirra eru eins og áður kom fram einstæðar mæður en sú sem 

rekur barnaheimilið er gift kona og býr maðurinn hennar í Reykjavík. Þetta eru allt 

sjálfstæðar konur sem bera hag barnanna fyrir brjósti sem er boðskapur 

nýraunsærra bókmennta. Ekki er rætt beint um kvenréttindabaráttu í bókinni en 
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konan sem rekur barnaheimilið rífst og skammast í ráðamönnum til þess að fá 

fjármagn til endurbóta. Hún verður líka að standa á móti mörgum í sveitinni sem 

sýna mikla andstöðu við barnaheimilið og finnst börnin þar vera til óþæginda í 

sveitinni. Til dæmis mega þau ekki eiga hund fyrir einum ráðamanninum og gefa þau 

því bóndanum á næsta bæ, hlut í hundinum til þess að snúa á manninn. Þarna leysa 

börnin vandamálin án þess að gera meira úr þeim líkt og að safna sér fyrir hjólum. 

Höfundur kemur þarna með boðskap sem segir að börn séu fullkomlega fær um að 

leysa hlutina sjálf og þær lausnir geti verið álíka snjallar og hjá fullorðnum 

einstakling. 

Ritunartími bókarinnar er í kring um 1986 en sögutími bókarinnar gæti aftur 

á móti verið tíu til tuttugu árum áður. Það má meðal annars merkja af 

barnaheimilinu en mikið var um þau á árunum 1950 til 1970. Sagan Barnaheimilið 

gæti sótt einhverjar hugmyndir í Barnaheimilið að Reykjahlíð í Mosfellsdal en það 

var rekið af konu líkt og barnaheimilið í þessari bók. 

Franskbrauð með sultu 

Kristín Steinsdóttir hlaut verðlaun úr Verðlaunasjóði íslenskra barnabóka árið 1987 

fyrir bókina Franskbrauð með sultu (1987) en hún fjallar um Guðbjörgu Maríu 

Stefánsdóttur eða Lillu, tíu ára stelpu sem býr með foreldrum sínum og 

tvíburasystkinum í Reykjavík. Nafn sögunnar er dregið af öllum kaffitímunum hjá 

ömmu hennar þar sem Lilla fær franskbrauð með sultu en þeir eru ófáir. 

Sagan á að gerast 1955 eða þar um bil og segir frá því þegar Lilla fer austur á 

firði til ömmu sinnar og afa og dvelur hún hjá þeim um sumarið. Amman og afinn 

búa í litlu þorpi þar sem afinn vinnur í frystihúsinu en amman á síldarplaninu þegar 

vertíðin er. Lilla lendir í mörgum ævintýrum og eignast góða vini en líka óvini. Aðal 

óvinirnir eru strákarnir en hún kann á þeim lagið enda vön ýmsu úr borginni. Lilla fer 

líka að vinna með ömmu sinni á síldarplaninu um sumarið þar sem allir sem vettlingi 

geta valdið vinna á síldarvertíðinni. 

Amman og afinn eru af millistétt og hafa þurft að vinna hörðum höndum allt 

sitt líf. Þau hafa líka unnið mikið til þess að pabbi Lillu gæti farið í læknisnám. Þarna 

kemur fram stéttarmunur á ömmunni og afanum annars vegar og pabbanum hins 
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vegar sem er orðinn læknir í Reykjavík og á flottan bíl. Mismunurinn á 

borgarbarninu Lillu og vinkonum hennar úr þorpinu er líka áberandi þegar talað er 

um fatnað þeirra í sögunni. Lilla á til dæmis ekki hentug föt í rigninguna sem tekur á 

móti henni en hún á nóg af pilsum þegar sólin fer að skína en það er nokkuð sem 

vinkonur hennar fyrir austan eiga ekki. Vinkonurnar eru heldur ekkert mikið að 

hugsa um fatnað, finnst allt í lagi að vera bara áfram í stígvélunum þó hætt sé að 

rigna. 

Sagan er raunsæ í lýsingum á staðháttum og samfélaginu en sýnir ekki þætti 

eins og tilfinningar með beinum orðum. Til dæmis er ekkert fjallað um tilfinningar 

ömmunnar og afans um hvað sonurinn kemur sjaldan að heimsækja þau eftir að þau 

hafa stritað í mörg ár til þess að hann gæti menntað sig. Honum er tekið eins og 

höfðingja þegar hann kemur að ná í Lillu en hann stoppar samt mjög stutt. Þarna 

kemur fram sá boðskapur að huga beri að foreldrum sínum þrátt fyrir að hafa mikið 

að gera en einnig að foreldrar eigi að gera allt fyrir börnin sín til þess að þau geti 

unnið sig upp. 

Kristín Steinsdóttir kemur einnig með þann boðskap að allir eigi að hjálpast 

að og stelpur séu jafnokar stráka því það er Lilla. Hún er enginn eftirbátur strákanna 

í slagsmálum og uppátækjum sem sýnir að stelpur eru ekki lengur veikara kynið og 

geta gert flest til jafns við strákana. Bókin boðar það líka að hægt sé að vinna sig upp 

um stétt líkt og pabbi Lillu gerir í sögunni sem er dæmigerður boðskapur 

nýraunsæissagna ásamt því að bera eigi virðingu fyrir skoðunum barnanna því það 

gera amma og afi Lillu. Þau hlusta á hana og bera virðingu fyrir henni þrátt fyrir 

prakkaraganginn hjá henni. 

Pöllusögur: söguleg skáldsaga fyrir börn 

Pöllusögur (2005) er eftir Birgittu H. Halldórsdóttur og fjallar um Pálínu Salóme eða 

Pöllu, tíu ára stelpu. Sagan gerist um 1899 þar sem Palla býr hjá frænda sínum, 

Kjartani, og konu hans, Kristjönu, á Fremri-Hnífsdal. Hjá þeim búa líka Jóhanna, 

gömul kona, Fríða vinnukona, Láki vinnumaður og drengurinn Nonni sem er tveimur 

árum eldri en Palla og á að vinna fyrir mat og húsaskjóli. Foreldrar og bróðir Pöllu 

fluttu til Vesturheims líkt og svo margir á þessum tíma en Palla vildi ekki fara með og 
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varð því eftir hjá frænda sínum og konu hans. Þau eiga von á barni en líta líka á Pöllu 

og Nonna sem börnin sín. Palla veit að hún verður að vera dugleg að hjálpa til þar 

sem hún er ekki dóttir þeirra og þarf að vinna fyrir húsnæði og fæði. 

Bókin er byggð á sögum sem amma Birgittu sagði henni í bernsku. Þrátt fyrir 

það er bókin skáldsaga en hún lýsir vel lífsskilyrðum um aldamótin 1900. Margir 

raunverulegir atburðir fléttast inn í söguna eins og flutningurinn til Vesturheims. 

Einnig koma inn tilfinningar eins og söknuðurinn eftir fjarverandi foreldrum og 

hræðslan við að Kjartan og Kristjana hætti að líta á hana sem barnið sitt þegar 

Kristjana eignast sitt barn. 

Palla lendir í ýmsu í sögunni og þar á meðal í hríðarbyl þar sem hún og Láki 

vinnumaður verða að grafa sig í fönn. Algengt var að menn lentu í hríðarbyljum á 

ferðum sínum á þessum árum en oft komust þeir ekki aftur til byggða enda sést það 

á viðbrögðum heimilisfólksins í Fremri-Hnífsdal þegar þau skila sér ekki til baka. 

Snarræði Láka bjargaði þeim í þessari ferð og því fór allt vel að lokum. 

Kjartan vissi að Palla vildi ekki fara með foreldrum sínum út og bauð henni 

þess vegna að vera hjá þeim. Palla gerir sér grein fyrir því að hún verði að vinna fyrir 

mat og húsnæði hjá Kjartani enda hugsar hún fyrst og fremst um að vera dugleg og 

láta ekki hafa fyrir sér. Þótt Pöllu langi í bók þegar bóksalinn kemur í bæinn biður 

hún frænda sinn ekki um bók en Kjartan þekkir frænku sína það vel að hann kaupir 

handa henni eina bók og líka handa Nonna. Þetta þótti þeim miklar gersemar enda 

bækur munaðarvara á þessum tíma. 

Boðskapurinn í bókinni er meðal annars að rétt sé að vera góður og 

vinnusamur því það eigi eftir að borga sig. Þetta gerir Palla með því að launa Kjartani 

og Kristjönu fyrir góðsemina og er dugleg að vinna án þess að kvarta. Þeim farnast 

líka vel sem taka ábyrgð á sjálfum sér og læra að standa á eigin fótum og það gerir 

Palla. Hún fer ekki með foreldrum sínum heldur verður eftir og stendur þannig á 

eigin fótum án foreldra sinna. Foreldrar hennar virða greinilega skoðanir Pöllu þar 

sem þau leyfa henni að verða eftir af því hún vill ekki fara. Kjartan og Kristjana bera 

líka mikla virðingu fyrir börnunum, Pöllu og Nonna, með því að taka þau sem sín 

eigin börn og láta þau reglulega vita af því að þau séu velkomin á heimilið. Þarna 

kemur fram boðskapur nýraunsæis þar sem réttindi barna eru mikils metin. 
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3.1.3. Fantasía 

Fjársjóðurinn í Útsölum 

Iðunn Steinsdóttir skrifaði bókina Fjársjóðurinn í Útsölum (1992) og fjallar hún um 

tvo þjóðflokka sem búa í sama kaupstaðnum. Þjóðflokkarnir, Brekar og Marar, hafa 

verið erkióvinir í mörg ár en friður hefur haldist á milli þeirra í nokkur ár eða síðan 

góður stjórnandi komst til valda. Brekar og Marar hafa samt ekki mikil samskipti sín 

á milli en Huldar og Björt verða vinir eftir að Huldar bjargar Björtu undan snjó í 

garðinum hennar. Huldar er Breki og Björt er Mari og eru þau bæði 11 ára þegar 

sagan gerist. Dag einn deyr stjórnandinn og þá fer allt í upplausn á milli 

þjóðflokkanna og reyna Huldar og Björt að sameina þjóðirnar aftur sem gengur illa. 

Allt fer þó vel að lokum og ná krakkarnir að leysa illdeilurnar án þess að beita 

ofbeldi. 

Þessi saga er ekki raunsæissaga þar sem margt í sögunni er ekki raunverulegt 

eins og andinn, þjóðflokkarnir og fjársjóðurinn. Sumt gæti þó vel gerst eins og stríð á 

milli tveggja þjóðflokka sem að vísu hefur ekki gerst á Íslandi en slíkt er engu að 

síður til í heiminum. Sagan lýsir því líka hvernig hægt sé að komast hjá ofbeldi og 

leysa málin þannig. Lýsingin á illdeilunum er ekki fegruð fyrir lesandanum, menn 

meiðast og deyja en hún hefur samt góðan endi. 

Alltaf er hægt að leysa vandamálin án ofbeldis með því að hjálpast að en í því 

felst meðal annars boðskapur sögunnar. Andinn er sagður eiga þar hlut að máli en 

þegar Huldar fælir upp svanina og þeir ráðast á Marana sem eru að berja bróður 

hans þá gæti það vel verið honum að þakka en ekki andanum. Vináttan spilar líka 

stórt hlutverk í bókinni þar sem ekkert fær grandað vináttu barnanna þrátt fyrir að 

foreldrar þeirra banni þeim að hittast þá láta þau ekki segjast. Enda kemur á daginn 

að vinátta þeirra bjargar þjóðflokkunum og þeir lifa aftur í sátt og samlyndi. Þarna 

ganga líka börnin gegn foreldrunum og sýna að þau séu sterkir einstaklingar sem 

hafi sínar skoðanir á hlutunum og að þær beri að virða sem einnig er boðskapur 

bókarinnar. Kvenréttindi koma einnig sterkt fram í bókinni þar sem nýji stjórnandinn 

er kona sem á að leiða þjóðflokkana tvo í átt að sátt og samlyndi. 
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Engin tími er á sögunni enda ekki um raunsæissögu að ræða en þrátt fyrir að 

Fjársjóðurinn í Útsölum tilheyri ekki þeirri gerð bókmennta þá er boðskapur hennar 

göfugur og fagur sem vert er að huga að. 

4. Umræður og niðurstöður  

4.1. Sögupersónurnar og fjölskyldumynstur 

Söguhetjur bókanna eru flestar örlitlir prakkarar og lenda í ýmsum ævintýrum vegna 

þess. Undantekningin er þó Palla sem er hugljúf stúlka sem gerir allt fyrir frænda 

sinn þar sem hann tók hana að sér. Þrátt fyrir prakkaraganginn eru börnin öll mjög 

hjálpsöm og gera það sem þau eru beðin um. Bækurnar sýna líka að þrátt fyrir að 

börnin eigi við slæmar aðstæður að stríða líður alltaf einhverjum verr en þeim og 

þannig þroskast börnin í sögunum líkt og Palla. Hún þroskast frá foreldrunum og 

lærir að standa á eigin fótum. 

Meirihluti sögupersónanna eru miðstéttarbörn líkt og í flestum 

nýraunsæissögum en fjölskyldumynstrið er mjög svipað í öllum bókunum. Börnin 

eiga það öll sammerkt að eiga móður nema Hanna María sem býr hjá afa sínum og 

ömmu en á samt pabba sem hún er nýlega búin að kynnast. Söguhetjurnar Hanna 

María, í bók Magneu frá Kleifum og Lísa í bókum Helgu Möller eiga það sameiginlegt 

að hafa báðar misst foreldri. Hanna María missti móður sína en Lísa missti föður 

sinn. Lítið er fjallað um foreldramissi í bókinni um Hönnu Maríu en aftur á móti er 

komið vel inn á söknuðinn eftir föðurnum í bókinni um Lísu. Þarna er ekki verið að 

breiða yfir erfitt málefni en Lísa og Hanna eiga samt að vera góðar og sætta sig við 

sinn hlut þrátt fyrir foreldramissinn en þær þroskast einnig mikið við missinn. 

Mismunurinn á umfjölluninni í bókunum getur líka stafað af tímanum sem þær eru 

skrifaðar á. Hanna María og leyndarmálið kemur út fjórtán árum áður en Puntrófur 

og pottormar koma út og viðhorfið til umræðuefnanna hefur þróast eftir því sem 

árin líða. Báðar þessar bækur eru upplagðar samtalsbækur þar sem hægt er að ræða 

við börn um foreldramissi. 
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Aldrei er talað um skilnað foreldra í bókunum þrátt fyrir að sumar 

sögupersónurnar eigi stjúpföður eins og Nonni í Barnaheimilinu. Mamma Lísu í 

Puntrófur og pottormar og Prakkarakrakkar er eina einstæða móðir aðalpersónanna 

í bókunum en þó eru starfsstúlkurnar tvær sem vinna á barnaheimilinu í samnefndri 

bók líka einstæðar. Aldrei kemur samt fram í bókinni hvar feður barna 

starfstúlknanna séu en þetta fjölskyldumynstur er frábrugðið meginhluta bókanna. 

Systkini gegna líka veigamiklu hlutverki í bókunum þar sem flest barnanna 

eiga annað hvort eldri eða yngri systkini. Í bókinni Grösin í glugghúsinu á Garðar sex 

systkini og þar á meðal eitt sem dó í vöggu. Ungbarnadauði var algengur hér áður 

fyrr en ekki er neitt talað meira um það enda var ungbarnadauði algengur á 

æskutíma Hreiðars, höfundar bókarinnar. Garðar missir líka annan bróður úr 

lömunarveiki sem var skæður sjúkdómur á milli 1900 og 1950 en eftir það var byrjað 

að bólusetja við sjúkdómnum. Bókin er ekki skrifuð á þeim tíma sem lömunarveikin 

er í hámarki heldur þrjátíu til fjörutíu árum eftir þann tíma og sýnir 

frásagnarfjarlægðina í bókinni. 

4.2. Hafa þjóðfélagsbreytingar áhrif á söguþráð 

bókanna? 

Silja Aðalsteinsdóttir talar um að saga íslenskra barnabóka sé nátengd þróun 

íslensks samfélags (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:359) en halda þau tengsl áfram? 

Jú að einhverju leyti. Eftir því sem sögurnar koma nær núinu þá breytist 

söguþráðurinn. Elstu bækurnar gerast í sveitinni en í seinni bókunum eru 

sögupersónurnar í bæjum eða borginni. 

Engin af bókunum sýnir neina óskaveröld þar sem veruleikinn er fegraður 

á nokkurn hátt. Þetta eru allt raunsæisbækur þar sem hversdagsleikinn er 

allsráðandi með mismunandi aðstæður og erfiðleika. Ein bókanna sker sig þó úr 

að flestu leyti en það er bókin Fjársjóðurinn í Útsölum sem er ekki raunsæisbók 

heldur með sterkum fantastiskum einkennum og virðist ekki bundin við stað eða 

stund. Bókin lýsir samt ýmsum atburðum sem gætu alveg gerst. Ekki er í henni 

sterk vísun til Íslands þar sem stríð hefur ekki komið upp hér á landi síðan í 
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fornöld. Þetta er líka eina bókin sem ekki gæti gerst hér á landi og sýnir því ekki 

þjóðfélagsbreytingar á Íslandi. 

Í eldri bókunum glíma börnin við þjóðfélagsvanda eins og fátækt og 

erfiðar heimilisaðstæður sem eiga að sýna veruleika íslenskra barna en ekki er 

farið djúpt inn í sannleikann um það af hverju erfiðleikarnir stafa sem er meira í 

anda kreppuraunsæis. Í Barnaheimilinu er aldrei sagt almennilega frá því hvers 

vegna Jonni var sendur að heiman yfir sumarið eða frá heimilisaðstæðum hans. 

Var hann prakkari sem mamma hans réði ekkert við eða voru heimilisaðstæður 

það erfiðar að foreldrar hans gátu ekki haft hann um sumarið? Í Grösunum í 

glugghúsinu koma heimilisaðstæðurnar aftur á móti skýrt fram þar sem Garðar 

er sendur í sveitina til þess að létta á heimilinu og þeim erfiðu aðstæðum sem 

þar voru. Í sveitinni gat hann unnið fyrir mat og húsnæði ásamt poka af rófum 

sem hann kom með heim um haustið. Aftur á móti kemur nýraunsæið sterkt 

fram í bókunum þar sem sjónarhorn einstaklingsins kemur vel í ljós og skoðanir 

barnanna eru hafðar að leiðarljósi eins og í Pöllu sögum. Þar virða foreldrar 

hennar þá skoðun Pöllu að vilja ekki fara til Vesturheims með þeim og hún 

verður eftir hjá frænda sínum. 

Bækur Helgu Möller Puntrófur og pottormar og Prakkara krakkar sýna 

ekki erfiðar aðstæður foreldra eins og fátækt en aftur á móti koma þar inn 

erfiðleikar á borð við foreldramissi. Þar elst Lísa upp án þess að hafa áhyggjur af 

peningum eða löngum vinnudegi móðurinnar þar sem hún vinnur heima. Helga 

gefur sínar bækur út 1992 og 1996 en á þeim tíma var uppsveifla í þjóðfélaginu 

og frekar fáir höfðu áhyggjur af mat eða peningum. 

Þegar nýraunsæið ruddi sér til rúms átti kvenréttindabaráttan vaxandi 

vinsældum að fagna og þá var stofnuð Rauðsokkahreyfingin. Guðrún Helgadóttir 

endurspeglar þessar pólitísku sveiflur í bókinni um Jón Odd og Jón Bjarna. Þar 

kemur glögglega í ljós hvernig pólitíkin var að þróast á þessum árum þar sem 

hún skrifar meðal annars um Rauðsokkahreyfinguna sem Anna Jóna gengur í. 

Fleiri höfundar endurspegla kvenréttindabaráttuna líkt og Guðrún því konur 

spila stórt hlutverk í flestum þeirra. En eru það bækur sem eru skr ifaðar af 

konum eða koma karlkynshöfundar líka inn á kvenréttindi? Einungis er fjallað 

um eina bók eftir karlkynshöfund í þessari ritgerð og því ekki unnt að svara 
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þessari spurningu á fullnægjandi hátt. Kvenpersónurnar hjá Hreiðari í Grösin í 

glugghúsinu eru ekki allar eins sterkar persónur og í hinum bókunum. Þær 

hugsa vel um börnin og bera hag þeirra fyrir brjósti líkt hjá öðrum höfundum en 

þær hafa ekki eins mikið sjálfstæði í öðrum bókum. Vera ráðskona gerir að 

mestu leyti eins og henni er sagt en laumar samt mat og ýmsu öðru í Garðar 

þegar Gunnlaugur sér ekki til. Mamma Garðars er aftur á móti sterkari persóna 

þar sem hún vinnur úti og þarf að sjá um heimilið á meðan pabbi Garðars er 

veikur. Aldur höfundanna, Guðrúnar og Hreiðars, gætu spilað töluverðu þarna 

inn í þar sem Hreiðar er orðinn gamall maður þegar hann skrifar Grösin í 

glugghúsinu en Guðrún er um tuttugu árum yngri þegar hún skrifar Jón Odd og 

Jón Bjarna. Æskuminningar og sýn Garðars á kvenfólk gæti því verið önnur 

heldur en hjá Guðrúnu. 

Í öllum bókunum eru virðing og réttindi barnanna höfð í fyrirrúmi og öll 

þroskast þau mikið í bókunum. Foreldrar Bjartar og Huldars í Fjársjóðurinn í 

Útsölum virða reyndar ekki skoðanir barnanna en það eru aðrir í bókinni sem 

gera það, til að mynda amma Bjartar. Amman ber það mikla virðingu fyrir Björt 

að hún segir henni frá ástæðu illindanna á milli þjóðflokkanna sem foreldrunum 

finnst hún ekki nægilega þroskuð til þess að fá vitneskju um sem sýnir að 

boðskapur nýraunsæis kemur líka fram í fantasíu bókum eins og þessari. Í 

Franskbrauð með sultu eru skoðanir Lillu mikils virtar af ömmu hennar og afa en 

hún þroskast líka mikið á þessu sumri hjá þeim. Til dæmis verður hún að vinna 

með ömmu sinni í síldinni en það er nokkuð sem hún hefur ekki þurft að gera 

áður. 

4.3. Boðskapur bókanna  

Silja Aðalsteinsdóttir talar um boðskap eldri bóka og segir að boðskapur 

upplýsingarmanna og róttækra umbótamanna nútímans sé mjög áþekkur enda 

vilji báðir aðilar gera byltingu í barnabókum og koma nýjum hugmyndum að hjá 

lesandanum í staðinn fyrir þær gömlu og stöðnuðu (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1981:36). Boðskapur bókanna var samt gjörólíkur því miklar breytingar urðu í 

samfélaginu og viðfangsefni höfundanna breyttust á þessum tveimur tímabilum. 
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Boðskapur nýraunsæismanna kom fram með stúdentabyltingunni ´68 þar 

sem kvenréttindi og réttindi barna fóru að koma fram í barnabókum. Í 

ritgerðinni hefur verið leitast við að svara þeirri spurningu, á hvaða hátt breytist 

boðskapur raunsæisbarnabóka á tímabilinu 1970-2005? Lagt var upp með þá 

tilgátu að svari að hann hefði lítið sem ekkert breyst en það reyndist ekki alveg 

rétt. Réttindi kvenna og barna koma áfram glögglega fram í öllum bókunum en 

áfram eru það þjóðfélagsbreytingar sem verða til þess að boðskapur 

höfundanna breytist. Til dæmis færast bækurnar meira í átt að borginni. Í Hönnu 

Maríu og leyndarmálið er sveitin góð, öruggari og meira mark tekið á börnunum 

en aftur á móti í Grösin í glugghúsinu eru börnin réttindameiri í borginni. 

Samstaða er hugtak sem kom líka fram með ´68 byltingunni og 

nýraunsæinu og kemur glögglega fram í flestum bókanna. Til að mynda í 

Pöllusögum þar sem Palla hjálpar frænda sínum og frænku og hjá Garðari í 

Grösin á glugghúsinu þar sem allir hjálpast að þegar pabbinn og bróðirinn 

veikjast. 

Boðskapurinn einkennist áfram af þeirri siðabót, sem upplýsingamenn 

komu með inn í bækurnar og nýraunsæishöfundar héldu áfram með, sem boða 

börnunum að vera góð og hlýðin. Með hugtakinu hlýðin er átt við að börnin 

gerðu það sem þau voru beðin um án þess að hugsa sig um eða mótmæla. Þetta 

kemur fram í þessum bókum og börnin sætta sig við sína hagi en gera sér grein 

fyrir því að þau geti breytt hag sínum þegar þau fullorðnast. Þetta kemur fram á 

mismunandi hátt í sögunum en öll eiga börnin það sammerkt að þroskast í 

bókunum og í gegnum þá erfiðleika sem í þeim eru. Erfiðleikarnir sem börnin 

glíma líka við eru misjafnir en börnin komast að því að þau eru ekki þau einu 

sem eiga í erfiðleikum og margir eigi erfiðara heldur en þau. Að þessu kemst til 

dæmis Nonni að á barnaheimilinu og Hanna María með skrítna kallinum. 

Niðurstaðan er því sú að boðskapurinn hefur lítið breyst þegar kemur að 

réttindum barna og kvenna en hins vegar hefur hann breyst með tilliti til 

þjóðfélagsins. Bækurnar boða líka ólíka hluti eins og von í bókum Helgu Möller, 

að hægt sé að vinna sig upp um stétt eins og í Franskbrauð með sultu og að 

standa á eigin fótum líkt og Palla. Þetta er þó lítið dæmi um þann boðskap sem 

bækurnar boða enda misjafnt hvað lesandinn les út úr bókunum. Ekki er þó 
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hægt að fullyrða neitt um breytingar á boðskapnum í þessari ritgerð þar sem 

aðeins örfáar barnabækur voru skoðaðar af mörg hundruð bókum sem gefnar 

hafa verið út á þessum tíma. 

5. Að lokum 

Margt kom á óvart við lestur bókanna og þar á meðal hvað þær einkennast af mikilli 

bjartsýni en það má sjá af titli ritgerðarinnar sem kemur úr bókinni Pöllusögur þar 

sem Nonni hugsar til framtíðarinnar og ætlar að verða bóndi, sem sagt hann ætlar 

að vinna sig upp um stétt. Ekkert af börnunum virtist eiga við andlega erfiðleika að 

stríða þrátt fyrir erfiðar heimilisaðstæður og ástvinamissi enda kannski eðlilegt 

þegar barnabækur eiga í hlut. Þó að raunsæisbækur eigi að lýsa raunverulegum 

hlutum, sem bækurnar gerðu, þá köfuðu þær ekki djúpt í tilfinningar 

sögupersónanna en eftir lestur bókanna var hægt að gera sér hugmynd um hvernig 

tilfinningar voru að berjast um í sögupersónunum. Kannski eru þetta líka kröfur sem 

fullorðinn einstaklingur gerir til bókanna en ekki barn sem bækurnar eru skrifaðar 

fyrir. 

Það virðist alveg sama hvað gengur á hjá þeim, sögupersónurnar taka því 

með stakri ró og hugsa frekar um hversu erfitt aðrir eiga eða að hjálpa til. 

Raunverulegra hefði verið að börnin ættu í tilfinningalegum erfiðleikum með 

aðstæður sínar og þyrftu á hjálp fullorðinna að halda til þess að takast á við þá en 

ekki öfugt eins og bækurnar boða. Um það talar Dagný í Öldinni öfgafullu, að 

barnabækur áttunda áratugarins hvettu börn til þess að efast um vald 

yfirboðaranna og mótmæla foreldrum sínum ef þeim þætti ástæða til (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2010:181). Þetta gera Huldar og Björt í Fjársjóðurinn í útsölum þrátt 

fyrir að bókin sé ekki raunsæisbók. Þau standa á móti foreldrum sínum þegar þeir 

reyna að slíta vináttu barnanna sem þau telja ósanngjarnt. Huldar og Björt eru líka 

skynsamari heldur en fullorðna fólkið þegar kemur að stríðinu á milli þjóðflokkanna. 

Silja Aðalsteinsdóttir og Dagný Kristjánsdóttir telja í bókum sínum að börnin 

eigi að þroskast með einum og öðrum hætti og það gera börnin í öllum bókunum í 

þessari ritgerð á einn eða annan hátt. Til dæmis Garðar í Grösin á glugghúsinu og 

Nonni í Barnaheimilinu en báðir þroskast þeir mikið á einu sumri. 
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Fjölskyldumynstrið í bókunum kom einnig á óvart. Áður en bækurnar voru 

lesnar var sú hugmynd í kollinum að fjölbreytt fjölskyldumynstur myndi koma fram 

þar sem miklar breytingar hafa orðið þar á undanfarið en svo var ekki. Skilnaður 

kom ekki fram í neinni bókinni en ef annað foreldrið var ekki til staðar var það 

yfirleitt pabbinn sem var dáinn eða ekki minnst á hvað hefði orðið um hann. 

Margar spurningar vöknuðu þegar byrjað var að skrifa ritgerðina og fleiri en 

svarað er í henni með hvernig raunsæi birtist í barnabókum en ekki er vafi í mínum 

huga að margar þessara bóka nýtast vel í kennslu. Raunsæisbækur er bæði hægt að 

nota sem stuðning við lýsingu á lífsbaráttu einstakra tímabila en líka sem 

umræðuefni fyrir lífsleikni þar sem margt gott umræðuefni kemur fram í bókunum. 

Hugmyndir um samþættingu á milli námsgreina er mikill möguleiki með því að nýta 

raunsæjar barnabækur en til þess þarf að kynna sér efni þeirra og gæti ritgerðin nýst 

til að veita innsýn inn í barnabækur og hvernig hægt sé að notfæra sér þær í 

kennslu.  
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