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Frá Íslenskri málnefnd

Málfregnir eftir langt hlé
Tímaritið Málfregnir, rit Íslenskrar málnefndar, kom út
á árunum 1987 til 2005, oftast tvö hefti á ári, og var í umsjá
Íslenskrar málstöðvar. Þegar Málstöðin var lögð niður við
sameiningu stofnana í íslenskum fræðum var ákveðið
að hætta útgáfu tímaritsins. Nú hefur stjórn Íslenskrar
málnefndar ákveðið að taka þráðinn upp að nýju og gefa
tímaritið út í formi vefrits á heimasíðu Íslenskrar málnefndar (íslenskan.is). Þetta fyrsta hefti með nýju sniði er 16.
árgangur Málfregna.
Ritið var áður gefið út í stærðinni A5 en ákveðið var að
breyta brotinu og hafa það nú í A4 þannig að áhugasamir
um einstakar greinar eigi auðveldara með að prenta út
eintök.
Frá upphafi var meginefni ritsins erindi sem flutt voru

á árlegum málræktarþingum Íslenskrar málnefndar
ásamt stökum greinum og efni til fróðleiks. Efnisyfirlit má nálgast á arnastofnun.is: http://www.arnastofnun.is/
page/a_publ_malfregnir.
Haldið verður áfram á sömu braut og er meginefni þessa rits helgað málþinginu „Unga fólkið
og bókmenntirnar“ sem haldið var í Fjölbrautarskólanum við Ármúla 7. febrúar 2018. Erindin verða birt og
samantekt frá hringborðsumræðum.
Hér í lokin er rétt að geta þess að í aprílmánuði bárust þau
ánægjulegu tíðindi að ákveðið hefði verið að bæta við nýjum
styrkjaflokki fyrir barna- og unglingabækur hjá Miðstöð
íslenskra bókmennta frá og með næsta ári. Þetta er mikilvægt skref til eflingar útgáfu bóka fyrir börn og ungmenni.
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Íslensk málnefnd

Ályktun um stöðu íslenskrar tungu 2017
Íslensk málnefnd er skipuð af menntamálaráðherra samkvæmt lögum nr. 61/2011 um stöðu íslenskrar tungu
og íslensks táknmáls. Í lögunum er kveðið á um að stjórnvöld skuli tryggja að unnt sé að nota íslensku á öllum
sviðum íslensks þjóðlífs og enn fremur að ríki og sveitarfélög beri ábyrgð á að varðveita og efla íslenska tungu
og skuli þau sjá til þess að hún sé notuð. Eitt af hlutverkum málnefndarinnar er að álykta árlega um stöðu
tungunnar. Hér fer á eftir ályktun Íslenskrar málnefndar um stöðu íslenskrar tungu 2017. Í ár er sjónum sérstaklega beint að sambandi ungmenna við tunguna.

Tungan og ungmennin
Staða og horfur
Á unga fólkinu veltur framtíð tungumálsins. Einstaklingar á aldrinum 13–19 ára eru afar mikilvægir í samfélaginu en vilja þó stundum gleymast í opinberri umræðu, meðal annars um tungumálið. Á þessum aldri
bætir einstaklingurinn við sig mikilvægri þekkingu á meðferð tungumálsins og táningarnir taka að mótast sem
fullorðnir málnotendur og lesendur. Afar mikilvægt er því að þessi aldur gleymist ekki í umræðu um stöðu
tungunnar og horfur. Margar vísbendingar eru um að ekki sé nógu vel hlúð að sambandi við tunguna á þessum
árum. Mikil áhersla er á lestur á fyrri skólastigum. Stökkið frá lestri barnabóka til fullorðinsbóka hefur ef til
vill ekki fengið sömu athygli.
Í þessu sambandi er rétt að benda á tvennt. Annars vegar verður ekki séð að ritunarkennsla og ritþjálfun fái nægilegt rými í skólakerfinu. Einu sinni var oft haft á orði að allir kennarar væru íslenskukennarar. Engum vafa er þó undirorpið að kennarar almennt líta ekki lengur þannig á málið.
Ritþjálfun á íslensku er ekki sameiginlegt átaksverkefni allra kennara heldur er gjarnan litið
svo á að hún sé alfarið á ábyrgð íslenskukennara sem þó fá lítið rými eða stuðning til að sinna henni. Næg
eru verkefni þeirra önnur. Ekki virðist sanngjarnt að auka vægi ritunar á kostnað annarra mikilvægra þátta í
íslenskumenntun heldur þyrfti að fjölga íslenskutímum í viðmiðunarstundaskrám.
Í öðru lagi er vert að benda á að framboð afþreyingar á ensku hefur aukist mjög þannig að raunveruleg hætta
er á að bókhneigðir íslenskir unglingar venjist á að lesa ensku jafnvel fremur en íslensku. Það er mjög jákvætt að
íslensk ungmenni velji sér lesefni á mörgum tungumálum en að sama skapi verra að þau venjist ekki á mikinn
lestur á íslensku og missi þá jafnvel samband við ritmálið þannig að nokkurra áratuga gamlar skáldsögur á
tiltölulega eðlilegu ritmáli fari að þykja tyrfnar og torlesnar, hvað þá eldri meistaraverk íslenskra bókmennta.
Vanræksla ritunarmenntunar og skortur á uppeldi ungmenna sem fullorðinna lesenda getur hvort um sig
haft þau áhrif að minnka umdæmi íslenskunnar. Þetta er hluti af þeim umdæmisvanda sem Íslensk málnefnd
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og aðrir velunnarar málsins hafa iðulega bent á undanfarin misseri – hætta er á að íslenska verði ekki lengur
til sem auðugt bókmenntamál jafnvel þó að hún haldi gildi sínu sem talmál. Það getur ekki verið eina markmið stjórnvalda að íslenska lifi af yfirleitt heldur einnig að hún sé auðugt og blæbrigðaríkt mál. Þáttur í því er
að hin íslenska ritmálshefð lifi áfram góðu lífi. Það tryggir meðal annars samband kynslóðanna og þekkingu
yngstu kynslóðarinnar á eigin menningu og sögu.

Aðgerðir
Íslenska er töluð af svo fáum að hún hlýtur jafnan að teljast í útrýmingarhættu. Á hinn bóginn hefur hún
mikilvægt forskot á margar aðrar tungur sem fáir kunna. Íslenska er tungumál sjálfstæðs ríkis og hlýtur því
margháttaðan stuðning stjórnvalda í gegnum skólakerfið og alls konar menningarstyrki – en sá stuðningur
þarf þá vitaskuld að vera í verki en ekki aðeins í orði. Stjórnvöld hafa staðið sig vel með samþykkt nýrra laga
um stöðu tungunnar en þeim þarf að fylgja vel eftir, meðal annars með fjármagni.
Íslenskt samfélag er óðum að breytast í fjölmenningarsamfélag sem er jákvætt en getur þó verið skeinuhætt
tungumáli fámennrar þjóðar. Íslensk málnefnd telur afar mikilvægt að þegar verði ráðist í eðlilegar mótvægisaðgerðir til stuðnings íslenskri tungu, bæði með fulltingi skólakerfisins og með stuðningi opinberra sjóða.
Í skólakerfinu hlýtur meginmarkmiðið að vera að auka til muna vægi fjölbreytilegrar kennslu í ritun á íslensku ekki síst hjá aldurshópnum 13–19 ára, ekki aðeins sem hluta málfræði- og bókmenntakennslu heldur
sem sérstaka grein með sinn stað á stundaskrám (þar sem þær eru notaðar) þannig að hún verði ekki „afgangsstærð“. Kennarar eiga ekki að kenna ritun sem íhlaupavinnu þegar öllu öðru er lokið heldur á hún að
vera kjarnagrein í öllu námi, hverjar sem áherslur nemandans eru annars. Það eru breyttir tímar og ekki
lengur hægt að láta nægja að segja að allir kennarar séu móðurmálskennarar. Þvert á móti krefst þróunin þess
að íslensk ritun fái sess sem sjálfstæð kennslugrein hjá nemendum á táningsaldri sem jafnframt kallar á bættan
undirbúning kennara. Mikilvægt er að yfirvöld menntamála hefji þegar undirbúning að slíkum breytingum
með því að auka hlut ritunarkennslu í kennaranámi.
Um leið þarf að styðja með myndarlegum hætti við ritun og þýðingar ungmenna- og unglingabóka en jafnframt finna leiðir til að koma fjölbreyttu úrvali af aðgengilegum skáldverkum fyrir fullorðið fólk (íslenskum
og þýddum) til 13–19 ára lesendahópsins. Þar getur skólakerfið leikið mikilvægt hlutverk en einnig þarf að
efla bæði skólabókasöfn og almenningsbókasöfn sem hafa orðið fyrir verulegum búsifjum síðustu áratugi.
Bókasöfnin eru vanmetin þegar kemur að vexti og viðgangi tungumálsins. Þau þurfa aukið fjármagn. Það er
tiltölulega ódýrt átaksverkefni miðað við ýmsa aðra starfsemi ríkisins (s.s. samgöngubætur) en mun skila sér
margfalt í bættri vígstöðu íslenskrar tungu.
Fyrir utan þátt skólakerfisins þarf að huga að notkun opinberra sjóða. Þannig er mjög mikilvægt að styðja
við bakið á íslenskum rithöfundum og ekki síst höfundum barna- og ungmennabóka. Stuðningur hins opinbera við Launasjóð rithöfunda hefur verið afar mikilvægur fyrir stöðu tungunnar en enn má gera betur,
sérstaklega hvað varðar bækur fyrir aldurshópinn 13–19 ára og einnig fræðslu- og upplýsingarrit.
Ekki má einskorða opinberan stuðning við prentverkið eða prentaðar bækur heldur þarf einnig að styðja
betur við rafræna miðlun og nýmiðlun (hljóðvarp, sjónvarp, netið) eins og meðal annars var rætt um í ályktun
Íslenskrar málnefndar 2016 enda er aðalatriðið miðlun vandaðs íslensks texta til þessa mikilvæga hóps. Ekki
þarf mikil fjárútlát til að gera mikið gagn en þetta eru þættir sem hið opinbera má ekki vanrækja.
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Hilmar Hilmarsson

Ávarp og setning málþings
í Ármúlaskóla
Velkomin öll saman til þessa málþings sem
haldið er að frumkvæði Íslenskrar málnefndar en
hefur verið undirbúið í samvinnu við Barnabókasetur, Félag íslenskra bókaútgefenda en þó kannski
einkum Samtök móðurmálskennara. Mjólkursamsalan hefur einnig reynst okkur, eins og svo
oft áður, haukur í horni, og stutt við okkur fjárhagslega, meðal annars með því að leggja hér til
veitingar. Öllum þessum aðilum er málnefndin
þakklát fyrir þátttökuna.
Málnefndinni hefur á undanförnum misserum
verið hugleikin staða tungunnar meðal yngri málnotenda. Við höfum beint sjónum að stöðu ritunarkennslu í skólakerfinu. Og við héldum fyrir
nokkrum misserum málþing um lestur í tengslum
við tuttugu ára afmæli Stóru upplestrarkeppninnar
í 7. bekk. Við höldum nefnilega, eins og fleiri, að
það væri eftirsóknarvert að börn og ungmenni
læsu meira. Ósjaldan berast manni tíðindi sem
virðast benda til að þeir sem hafa trú á gildi bóklestrar hafi ástæðu til að vera áhyggjufullir. Sagan
segir að börn lesi æ minna og af sjálfu leiðir svo að
lesskilningi fer hrakandi. Prófessor í íslensku við
HÍ hefur sagt í mín eyru að hann hafi orðið var við
að stúdentar í íslensku forðist námskeið þar sem
lesnar eru fornbókmenntir því þeim finnist námsefnið svo erfitt.
Ég varð satt að segja svo klumsa við þessa yfirlýsingu að ég greip til ráðs Njáls á Bergþórshvoli og lét

hann segja mér þetta þrim sinnum áður en ég trúði
honum. Fullyrðingin um að allir Íslendingar geti
án mikillar fyrirhafnar lesið texta frá öllum tímum
virðist ekki eiga jafn vel við lengur og sumir kjósa
að trúa.
En mikilvægi lestrar og læsis meðal þjóðarinnar
er vitaskuld ekki bundið við hæfnina til að skilja
fornar sögur. Sá sem ekki les sér til sæmilegs gagns
margvíslega texta um lífið og tilveruna, aðkallandi
úrlausnar- og ágreiningsefni samtímans er ekki
góður þegn í lýðræðissamfélagi, hvorki sjálfum sér
né samborgurum sínum.
En við skulum ekki fyllast bölsýni, jákvæð
teikn eru líka á lofti svo sem ég hygg að gerð
verði grein fyrir hér á eftir. Og mjög margir
láta sig málið varða. Bara í síðustu viku fjölluðu
bæði dagblöðin um lestur barna og ungmenna
og málið hefur víða verið á dagskrá. Við vorum
meira að segja á tímabili hætt við að halda þetta
málþing því okkur fannst það kannski vera að
bakka í berjafullan lækinn eins og einu sinni var
sagt.
En hingað erum við komin og við þykjumst satt
að segja vera að gera nokkuð sem ekki hefur áður
verið gert: Að leiða saman fulltrúa allra aðalleikaranna í þessu mikilvæga leikriti, sem sé
höfunda, útgefendur, kennara og fulltrúa ríkisvaldsins og síðast en ekki síst hina ungu lesendur
sjálfa. Við munum hér heyra stutt ávörp frá:
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•

Ástu Magnúsdóttur, ráðuneytisstjóra í
mennta- og menningarmálaráðuneytinu.

•

Agli Erni Jóhannssyni, formanni Félags
bókaútgefenda

•

Sigrún Birnu Björnsdóttur, formanni Samtaka móðurmálskennara

•

Brynhildi Þórarinsdóttur, forstöðumanni
Barnabókaseturs

•

Kristínu Helgu Gunnarsdóttur, formanni
Rithöfundasambands Íslands

•

Melkorku Gunborgu Briansdóttur,
nemanda í MH

Að þessum erindum loknum gerum við stutt
kaffihlé áður en síðari umferð hefst.
Hún er þannig hugsuð að skipulagðar hafa verið
umræður á þremur borðum þar sem saman eru
komnir fulltrúar þeirra aðila sem ég nefndi hér
áðan. Nokkur ungmenni, einn útgefandi, einn
höfundur sem við vonum að skrifi stutta greinargerð um umræðurnar og einn kennari sem stýrir
umræðunum. Segja má að þeir sem á þessum
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borðum ræða saman séu það sem í fornum
sögum var kallað fyrirboðsmenn. En nú eru fleiri
sem kannski langar að fá að leggja orð í belg og
ekkert því til fyrirstöðu að mynda fleiri umræðuhópa þótt formleg heitin verði kannski minni en
á hinum hópunum. Stóra spurningin sem okkur
langar að fá svar við er eiginlega þessi:
Hvernig má tryggja að ungir Íslendingar haldi
áfram að lesa bækur á íslensku?
Þeirri spurning má skipta niður í aðrar smærri,
t.d. þessar:
• Hvers konar bækur vilja íslensk ungmenni lesa?
• Hvað gerir skólakerfið eða hvað getur það
gert til að vekja og viðhalda áhuga ungmenna á lestri íslenskra bókmennta?
• Er hægt að efla samstarf höfunda, útgef• enda og menntastofnana í því skyni að ýta
undir lestur ungmenna?
• Hvað getur ríkisvaldið gert til að stuðla að
auknum bóklestri ungra Íslendinga?

BLS. 7
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Ásta Magnúsdóttir ráðuneytisstjóri

Ávarp
Ágætu málþingsgestir.
Ég vil byrja á því að þakka Íslenskri málnefnd,
Samtökum móðurmálskennara, Barnabókasetri Íslands og Félagi íslenskra bókaútgefenda fyrir það lofsverða framtak að halda þetta málþing um unga fólkið
og bókmenntirnar. Það er ekki síst þakkarvert hve
unga fólkið sjálft hefur virka aðkomu að málþinginu
og niðurstöðum þess enda er það hlutverk okkar allra
að hlusta á rödd framtíðar Íslands sem best er til þess
fallin að greina hvar skórinn kreppir og hvað er vel
gert í sínum málum. Það verður áhugavert að heyra
að málþinginu loknu hvers kyns bækur þau vilja lesa
og hvað þeir telji að vanti fyrir sinn lesendahóp.
Það er ljóst að við þurfum að rækta bókmenntir
sem endurspegla íslenskan veruleika svo tungumálið dafni, ekki síst með hliðsjón af óskum og
þörfun unga fólksins, enda eru bókmenntir sú listgrein sem tengdust er tungunni. Bókmenntirnar
opna einnig augu okkar fyrir veröldinni í öllum
sínum margbreytileika, opna bæði dyr út í heim og
inn í sálina.
Eitt af meginverkefnum skólakerfisins er að kenna
börnum að lesa, nýta og njóta íslenskra bókmennta.
Efling barna- og unglingabókaútgáfunnar er því
mikilvægt tæki til menntunar sem íslenskt samfélag getur lagt mun meiri áherslu á. Það er einnig

mikilvægt hlutverk okkar að tryggja öllum aðgengi
að menningararfinum og vandaðar bækur og námsefni, á hvaða formi sem er, veita ungu fólki hlutdeild
í menningararfinum á fjölbreyttan máta.
Allir þekkja linnulaust áreiti samfélagsmiðla,
tölvuleikja, Netflix og svo mætti lengi telja, en þeir
áreitisvaldar eru helsta samkeppnin við bókina. Það
hefur þó sýnt sig að bókin heldur velli ef úrvalið og
efnið er gott og áhugavert sem ungmennum stendur
til boða. Ótal rannsóknir sýna að tengsl eru milli
lestraráhuga og árangurs í lesskilningi og það skiljum
við öll, ef áhugann skortir þá fer athyglin fljótlega út
um víðan völl.
Í íslenskri málstefnu segir svo: „Íslenskar bókmenntir hafa alltaf verið og hljóta áfram að verða einn
af hyrningarsteinum íslenskrar tungu. Af þessu leiðir
að öll iðkun bókmennta og skáldskapar, umhugsun
um hann og umfjöllun eru í eðli sínu málræktarstarf.
Sköpunarkraftur og fjölbreytni tungunnar birtast
þar með skýrum hætti. Hvergi sést betur hvað hún
er skemmtileg. Fá svið eru því betur til þess fallin að
efla ást á tungunni.“
Að endingu langar mig að fara með vel þekkt ljóð
um bækur eftir Þórarin Eldjárn sem sannarlega kann
að koma skilaboðum um mikilvægi bókmennta á
framfæri með skemmtilegum og markvissum hætti:

MÁLFREGNIR 2018 • 1

BLS. 8

Bók í hönd

Bók í hönd
og þér halda engin bönd.

Bók í hönd
og þú berst niður á strönd.

Bók í hönd
og þú breytist í önd.

Bók í hönd
og beint út í lönd.

Þórarinn Eldjárn

BLS. 9

MÁLFREGNIR 2018 • 1

Egill Örn Jóhannsson

Er einhver glóra í útgáfu
barna- og unglingabóka?
Stutta svarið er satt að segja eiginlega nei. Það er
reyndar lítil sem engin glóra í því að gefa bækur út
yfir höfuð á Íslandi, hvort sem um er að ræða bækur
fyrir börn og unglinga, fullorðna eða hvern sem er
ef því er að skipta. Vegna þess að við erum svo fá.
Íslenski bókamarkaðurinn er alger örmarkaður og í
raun algert kraftaverk að hann skuli yfir höfuð vera
til. Ef það væri ekki fyrir þessa ríku hefð okkar að
gefa og þiggja bækur í jólagjafir værum við í verulegum vanda og út kæmu líklegast afar fáar bækur,
þar með talið bækur fyrir börn og unglinga. Jólabókaflóðið bjargar þannig bókamarkaðnum á hverju
ári og án þess er viðbúið að útgáfan væri ansi fátækleg, í öllu falli mun fátæklegri en hún er í dag.
Það sem hins vegar gerir markaðinn jafnvel snúnari
þegar kemur að útgáfu unglingabóka er hversu svakalega fáir eru í markhópnum, þ.e.a.s. í þeim hópi sem
líklegur væri til þess að kaupa eða vilja lesa viðkomandi
bók. Í hverjum árgangi eru þannig um 4000 einstaklingar og þannig mætti gefa sér að mögulegir lesendur
væru, ef hver einasti í árgangi eignaðist tiltekna bók,
kannski 10–12.000 einstaklingar. En það gerist auðvitað aldrei að hver og einn eignist tiltekna bók.
Þannig geta útgefendur og höfundar í allra besta
falli búist við að selja kannski 2–3000 eintök ef
einstaklega vel gengur. Auðvitað eru á þessu undantekningar en þær eru því miður fáar. Það er þó afar
ánægjulegt að sjá að á meðal 10 mest seldu bóka

landsins á undanförnum árum hafa iðulega verið allt
að 3 bækur fyrir börn og unglinga sem er nokkur
breyting frá því sem áður var þegar það heyrði til algerra undantekninga ef þær sáust á meðal mest seldu
bóka landsins.
Það má hins vegar alls ekki gleyma því að þetta
eru því sem næst undantekningar. Tilfinning mín
segir mér að meðalsala bóka sem út koma í þessum
flokkum sé líklega undir eitt þúsund eintökum árið
sem þær koma út. Og til þess að setja það í samhengi
þá má búast við að það þurfi að jafnaði að seljast ekki
undir u.þ.b. 1800 eintökum til þess að ná núllpunkti,
þ.e.a.s að útgáfan skili útgefendanum jákvæðri
afkomu en ekki tapi. Líklega þarf þó fleiri eintök en
ég nefni 1800 sem algert lágmark. Það segir okkur
að nær allar líkur eru á því að bókaútgefandinn tapi
töluverðum fjárhæðum á útgáfunni. Og það þarf
ekkert að fjölyrða um tekjur höfundarins af slíkri
sölu. Að jafnaði ná tekjur höfundar af útgáfu barnaeða unglingabókar ekki upp í ein meðal-mánaðarlaun á almennum markaði en að skrifa vandaða og
góða bók getur hins vegar tekið mörg ár.
En hvað koma margar bækur út árlega fyrir
þennan hóp? Í Bókatíðindum síðasta árs var skráður
samtals 191 titill í flokkana barna- og ungmennabækur en til samanburðar voru í heildina skráðar
726 bækur í Bókatíðindi. Þannig er rúmlega fjórða
hver bók sem kom út í fyrra, samkvæmt þessu, ætluð
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börnum og/eða ungmennum. En þess má reyndar
geta að árið 2015 voru skráðar 247 bækur í barnaog ungmennaflokk. Þeim sem sagt fækkaði um u.þ.b.
20% á tveimur árum sem eitt og sér er ástæða til þess
að allir staldri við og hugsi hvað valdi og hvað megi
gera til þess að bæta úr.
En hver ætli skýringin sé á fækkun titla í þessum
flokkum?
Ég held að hún sé í raun ekkert flókin. Það hefur
harðnað verulega á dalnum í íslenskri bókaútgáfu og
þá verður það oft því miður en kannski eðlilega svo
– að útgefendur horfa fyrst til þeirra bóka sem skila
yfirleitt lakari útkomu eða tekur lengri tíma að selja
upp í kostnað. Og þannig er það með þennan flokk,
oft og tíðum getur það tekið langan tíma, takist það
yfir höfuð, að ná núllpunkti. Þessi flokkur bóka lendir
því í mörgum tilvikum fyrstur í niðurskurði hjá útgefendum. Markhópurinn er lítill og líkurnar á því að
sjá nokkurn tíma fjárhagslega til lands litlar.
Því til viðbótar skal það tekið sértaklega fram að
útgefendur fá nákvæmlega engan stuðning til þess að
gefa út íslenskar barnabækur, núll krónur á ári, enda
enginn opinber aðili sem veitir stuðning til útgáfu
barna- og unglingabóka.
Og sömuleiðis fá höfundar tiltölulega lítinn stuðning til þess að skrifa barna- eða ungmennabækur.
Engir sjóðir eða fjármunir eru eftir því sem ég best
veit eyrnarmerktir barna- og ungmennabókahöfundum, hvað þá myndskreytum.
Þannig er okkur ekki beinlínis gert auðvelt fyrir
þegar kemur að því að geta gefið út fjölbreyttar og
skemmtilegar bækur. En það er nóg til af þeim, vandamálið er bara kostnaðurinn við útgáfuna og fámennið.
Ef væri alvöru vilji hjá hinu opinbera að gera eitthvað
í þessu, að tryggja aðgengi að fleiri og fjölbreyttari
bókum þá væri það í raun afar einfalt og ég vil taka
skýrt fram að kostnaðurinn við það væri hlægilega
lítill alveg sama hvernig á það er litið. Hér er ég að tala
um örfáar milljónir á ári sem veittar væru til þess að
styðja við útgáfu barna- og unglingabóka.
Ávinningurinn gæti á skömmum tíma orðið mjög
mikill. En þennan vilja hefur skort, kannski ekki í
orði en svo sannanlega á borði. Hingað til að minnsta
kosti.
Það að gefa út fjölmargar og fjölbreyttar bækur fyrir
börn og unglinga – og í raun alla ef því er að skipta – er
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íslenska bókamarkaðnum lífsnauðsynlegt. Útgefendur
eru vel meðvitaðir um það. Það held ég að segi sig alveg
sjálft að ef við, útgefendur, viljum búa til lesendur og
bókakaupendur framtíðar þá verðum við að geta gefið
út fyrir þann hóp – og að allir finni helst fjölmargar
bækur á ári hverju sem höfða til þeirra. En ég geri mér
fyllilega grein fyrir því að eins og staðan er núna eigum
við töluvert í land með að svo sé. En ég er smeykur um
að eins og árar núna fyrir íslenskri bókaútgáfu sé ekki
endilega sérlega bjart fram undan, að minnsta kosti í
náinni framtíð nema komi til aðkoma, vilji og verk hins
opinbera. Þannig höfum við lengi talað fyrir því að sitja
við sama borð og t.d. Norðmenn þar sem enginn virðisaukasksattur er lagður á bækur – og hann verði með
öllu afnuminn hér heima, þá ekki síst til þess að tryggja
að áfram komi út fjöldi vandaðra íslenskra bóka. Við
höfum ítrekað bent stjórnvöldum á hætturnar sem
fólgnar eru í því að leggja sýknt og heilagt á bókaútgáfuna auknar álögur fremur en að létta þær en því miður
að langmestu talað fyrir mjög svo daufum eyrum. Aftur
held ég þó að loks séu stjórnvöld að viðurkenna vandann og að brugðist verði við með skynsamlegum hætti.
En það þolir enga bið.
Þannig má t.d. nefna að ein íslensk kvikmynd,
ætluð ungu fólki, getur vænst þess að fá tugi ef ekki
hundruð milljóna úr opinberum sjóðum. Sem er hið
besta mál og mætti reyndar vera miklu meira til þess
að örva enn frekar gerð íslenskra kvikmynda fyrir
ungt fólk. En við útgáfu íslenskrar bókar fyrir sama
markhóp getum við vænst þess að fá: Ekkert. Núll
krónur. Við getum hvergi leitað eftir styrkjum nema
kannski til banka og fjármálastofnana vildu þeir
styrkja útgáfuna með tilheyrandi auglýsingum.
En það hefur nákvæmlega enginn viljað hlusta á
okkur. Jú, kannski hafa ráðamenn hlustað en þeir hafa nákvæmlega ekkert gert til þess að örva íslenska bókaútgáfu
á liðnum árum heldur þvert á móti unnið gegn okkur á
ýmsum sviðum og þrengt að okkur. Og þetta er því miður
ein sorgleg birtingarmynd þessa. Engin glóra er í útgáfu
barna- og unglingabóka á Íslandi. Útgáfa þeirra dregst
hægt og rólega saman og að lokum verðum við að láta
bækurnar um Gæsahúð duga.
Það dugar alls ekki og er satt að segja lítil skynsemi
í að hið opinbera blási í einn eitt lestrarátakið þar sem
tugum milljóna eða meira er varið í plaköt og fundahöld. Og tala nú ekki um fjármunina sem við
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sáum hið opinbera fyrir örfáum árum setja í tónlistarflutning til þess að kynna tiltekið lestrarátak.
Það þarf að setja þessa peninga þangað sem þeirra
er helst þörf. Í út gáfuna og til höfundanna sem
eiga að skrifa bækurnar sem unga fólkið á að lesa.
Það er frumforsenda þess að nokkurn tíma verði
ástæða til þess að borga Ingó Veðurguð milljónir
til þess að syngja lag um það hversu gaman það
er að lesa. Ef það er ekkert áhugavert sem kemur
út er viðbúið að vel borgaður Ingó syngi fyrir
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daufum eyrum lesblindra unglinga.
Ég vil hins vegar þakka fyrir þennan fund. Og að
sjálfsögðu þakka ég líka fyrir alla umræðu, lestrarátök, upplestrarkeppnir og allt sem vekur athygli
á mikilvægi þess að lesa. En gleymum því ekki að
mikilvægast af öllu er að aðgengi að góðum bókum
sé gott og út komi gott úrval ungmennabóka – og
að höfundar og útgefendur hafi tækifæri til þess að
sinna þessum hópi eins og á að sinna honum.
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Sigrún Birna Björnsdóttir

Þarf alltaf að lesa ljóð og bækur?
Æi, Sigrún, þurfa alltaf að vera ljóð og leiðinlegar
bækur í íslensku? sagði nemandi við mig um daginn
þegar við vorum að fara yfir eitt af mörgum ljóðum
sem lesin eru í síðasta íslenskuáfanga framhaldsskólans þar sem nútímabókmenntir og ljóð 20. og 21.
aldar eru krufin. Það vill svo til að við þessari spurningu á ég afgerandi svar:
Já, það þarf!
Ég er að bæta lífsgæði, kenna lestur og dýpka
skilning á móðurmálinu; þannig verða nemendur
færari lesendur á allt, bara ef krókar og kimar
móðurmálsins skiljast. Eins er með allar bækur sem
við lesum, þær leiða okkur inn í heim sem annars
væri hulinn. Kynna menningu og mennsku og við
verðum vafalítið betri og upplýstari manneskjur fyrir
vikið. Stefnum við ekki öll að því? En ef koma á í
veg fyrir neikvæða upplifun og stuðla á að auknum
lestri ungmenna á íslensku verður að bæta aðgengi að
fjölbreyttu lesefni.
Í framhaldsskólum er stuðlað að lestri með því
að láta nemendur í hverjum áfanga lesa að minnsta
kosti eina til tvær bækur auk námsefnisins. Oftast er
lesin ein bók frá tímabili áfangans og unnið úr henni
viðamikið verkefni. Í mörgum skólum eru í boði valáfangar sem nefnast yndislestur og þar velja nemendur 5–6 bækur af lista frá kennara, lesa yfir önnina
og hitta kennarann og ræða innihald og efni bókar.
Þannig eru lesnar fjölbreyttar bækur sem falla misvel
í kramið. Sumar eru mjög þungar nemendum dagsins í dag. Íslendingasögur er dæmi um afar þungt
lesefni. Þær verður að matreiða þannig að melting

verði fremur auðveld þótt mikil vinna fylgi því alltaf
að lesa og læra um efni Íslendingasagna. Bækur Laxness eru nemendum mjög þungar og mætti kalla
okkur kennara frekar þýðendur þótt okkur takist
oftast með harðfylgi það ætlunarverk að leiða nemendur inn í margslunginn sagnaheim nóbelsskáldsins. Ég hef verið mjög hugsi eftir að við ákváðum að
hætta að kenna Íslandsklukkuna og Sjálfstætt fólk
og kenna frekar Sölku Völku. Reyndar á hún frekar
upp á pallborðið hjá þessum aldurshópi en málfarið
er það sama og þýðingar kennarans engu minni. Því
hafði ég samband við útgefanda bókanna og spurði
hvort ekki væri hægt að gefa helstu bækur Halldórs
Laxness út með nútímastafsetningu og nákvæmum
skýringum þar sem flóknustu málsgreinum yrði jafnvel snúið? Og viti menn ég sáði fræi sem vissulega
hafði verið sáð áður en núna loksins skaut það rótum
en hvort upp vex eitthvað kemur í ljós síðar. Hvort
eitthvað verður af slíkri útgáfu veltur á fjármagninu, áhuga stjórnvalda á íslenskum bókmenntum og
móðurmálinu. Því með lestri ungmenna á íslenskum
bókmenntum færist menningararfleifðin og um leið
móðurmálið til þeirra kynslóða sem á eftir koma.
Viljum við það ekki? Viljum við ekki stuðla að varðveislu móðurmálsins?
Móðurmálið varðveitum við líka með betra aðgengi að lesefni. Í grunnskólum hafa nemendur
aðgang að flestu íslensku námsefni í hljóðbókum á
vef Menntamálastofnunar og í mörgum skáldsögum
en ekki öllum sem lesnar eru. Í framhaldsskóla
þurfa allir að hafa greiningu til að hafa aðgang að
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Hljóðbókasafninu sem áður hét Blindrabókasafn Íslands og þjónar skv. þríliða samningi milli mennta- og
menningarmálaráðuneytisins, Rithöfundasambands
Íslands og Hljóðbókasafnsins blindum, sjónskertum
og lestrarhömluðum. Á heimasíðu Hljóðbókasafnsins er þetta hugtak, lestrarhamlaður, útskýrt þannig
að þeir sem hafa undirritað vottorð frá fagaðila með
greiningu og skýringu á því hvers vegna umsækjandi
geti ekki nýtt sér prentað letur geti fengið aðgang en
aðrir ekki. Tvítyngdir nemendur og þeir sem hafa
annað móðurmál en íslensku hafa ekki aðgang að
safninu. Ekki heldur þeir sem eru hæglæsir vegna
einhverra annarra annmarka en nefndir eru eða hafa
ekki fengið þá hvatningu heima sem hvert barn þarf
til að ná árangri í lestri. Við verðum að taka tillit til
allra og stjórnvöld verða að veita mun betra aðgengi
að hljóðbókum. Það á að vera jafn eðlilegt að geta sótt
sér prentað eintak af bók og hljóðritað á bókasafn eða
verslun. Lestur er alltaf lestur – hvort sem hann fer
fram með augum eða eyrum. Skynfærið skiptir ekki
alltaf máli. Mér finnst þetta mannréttinda- og jafnréttismál því með betra aðgengi að hljóðbókum sitja
fleiri við sama borð. Ungmenni leita leiða til að finna
sér lesefni sem hentar og eru alltaf fleiri og fleiri sem
kjósa að lesa fremur með augum en eyrum. Vegna þess
hve erfitt er að finna íslenskar hljóðbækur leita þau
til annarra landa eftir lesefni og lesa núorðið jafnvel
meira á ensku en íslensku sér til gagns og gamans. Því
er brýnt að losa um öll hljóðbókahöft og veita jafnt
aðgengi að prentuðum og hljóðrituðum íslenskum
bókum. Og um leið erum við einu skrefi nær því að
varðveita okkar fallega móðurmál.
Námsefni í íslensku er af skornum skammti og
verðum við meira eða minna að framleiða sjálf það
efni sem við kjósum að kenna. Vissulega hefur orðið
þróun í birtingarmyndum námsefnis og má finna
vefi sem bjóða upp á rafrænar kennslubækur þar
sem nemendur geta bæði hlustað og lesið textann og
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fengið útskýringar á einstökum orðum með einum
músarsmelli og er það góð viðbót. Við eigum bókmenntasögur, málfræðibækur og hvers kyns textabækur en hvergi finnst sameiginlegur verkefnabanki og erum við hvert og eitt eilíflega að finna
upp hjólið. Mér finnst það kappsmál að námsefni
í íslensku innan framhaldsskóla verði tekið til
rækilegrar skoðunar og að komið verði til móts
við framhaldsskólakennara með einhvers konar
miðlægum sarpi verkefna, hugmynda og útgefnu
efni til að létta það álag sem fylgir kennslu. Þróun
kennsluefnis verður að vera markvissari og miða
að því að búa til heildarpakka í stað þess að gefa út
endalausar textabækur. Horfa verður til rafrænnar
framtíðar og nágrannalandanna við þróun námsefnis móðurmálsins.
§
Minnkandi lestur Íslendinga almennt er alvarlegt mál. Ef dregur úr lestri á íslensku missa allir
af þessum leiðarvísi sem bókmenntirnar eru, þær
eru leiðarvísir okkar um lífið og opna gáttir nýrra
tenginga og fróðleiks. Opna annars konar gáttir
en Netflixseríurnar – sem eru góðar með en ekki
einar sér. Varðveisla íslensku verður auðveldari með
bættu aðgengi að ritmáli og auknum lestri bæði
með augum og eyrum. Ef kennari þarf að „þýða“ íslenskar bókmenntir fyrir nemendur verða þær ekki
leiðarvísir og opna færri gáttir. Ekki er hægt að vísa
út fyrir verkið og fjalla um málefni sem tengjast því
heldur breytist kennslan í stagl sem nemendum og
kennurum leiðist.
Svo svarið við spurningu nemandans er að þessu
sinni:
Já, við þurfum alltaf að lesa bækur og ljóð á íslensku, þessu örmáli í útrýmingarhættu sem okkur
öllum þykir svo vænt um og þar skiptir aðgengi að
því mestu máli.
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Brynhildur Þórarinsdóttir

Sex sögur: vandræðaleg útgáfa
handa ungmennum
Þrjátíu prósent – þriðjungur drengja les sér ekki til
gagns – fimmtungur drengja les sér ekki til gagns …
það kannast allir við svona fréttir sem rata á forsíður
blaða og í umræður í sjónvarpi og útvarpi í hvert
sinn sem niðurstöður PISA prófanna í lesskilningi
eru birtar.
Það er ekki skrýtið að fólk haldi að ungir strákar
séu upp til hópa vonlausir, ólæsir og ekki viðbjargandi. Að ungt fólk lesi ekki bækur. Að svona hefði
þetta aldrei verið „þegar við vorum ung“.
Ég las Njálu í 7. bekk segir einn, ég las aldrei unglingabækur, fór beint í Laxness þegar ég var þrettán,
segir næsti. Fréttum af meintu ólæsi ungu kynslóðarinnar fylgir nefnilega iðulega vandlætingartónn. Í
sömu mund og fólk hneykslast á því að unglingar lesi
ekki er amast við bókum sem þó gætu fengið unglinga til að lesa.
Unglingabækur eru bókmenntategund sem fólk
elskar að hata.
Þegar ég var unglingur gátum við valið úr glás af
bókum sem eingöngu voru skrifaðir fyrir unglinga.
Þær báru allar vandræðalega titla sem enginn fullorðinn hefði látið sjá sig með og 30 árum síðar viðurkenna fáir að hafa lesið þær. Viltu byrja með mér?,
Sjáðu sæta naflann minn, Fimmtán ára á föstu, Sextán
ára í sambúð … fullorðna fólkið þoldi þær ekki –
kennarar hunsuðu þær, fræðimenn hökkuðu þær í sig.
Þær seldust í bílförmum.
Það sem er vandræðalegt við útgáfuna nú til
dags er ekki titlarnir heldur hversu fáir þeir eru. Í

Bókatíðindum er útgáfan rýr og reynt að drýgja hana
með endurútgáfum og handbókum.
Í Bókatíðindum 2017 er að finna sex nýjar, frumsamdar íslenskar ungmennabækur. Það er fljótlegt að
telja þær allar upp, þetta eru Doddi – Ekkert rugl! eftir
Hildi Knútsdóttur og Þórdísi Gísladóttur, Er ekki allt
í lagi með þig? eftir Elísu Jóhannsdóttur, Endalokin –
Gjörningaveður eftir Birgittu Elínu Hassel og Mörtu
Hlín Magnadóttur, Galdra Dísa eftir Gunnar Theódór Eggertsson, Nei, nú ertu að spauga Kolfinna, eftir
Hrönn Reynisdóttur og Vertu ósýnilegur eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur. Nýþýddar skáldsögur fyrir
ungmenni eru þrjár, þar af ein frá upphafi 20. aldar.
Til samanburðar eru skáldverk fyrir fullorðna,
íslensk og þýdd, 130 þegar endurútgáfum er sleppt.
Að auki eru í ungmennabókaflokkinum tvær íslenskar endurútgáfur, ein ævisaga, fótboltaspurningabók og bók um druslugönguna. Samtals 14 bækur.
Mér finnst þetta ekki mikið úrval fyrir 30 þúsund
lesendur.
Þar til fyrir fáeinum árum voru bækur fyrir
unglinga flokkaðar með barnabókum í Bókatíðindum og það var ef till slæmt, því hvað á bók eins
og Sölva saga unglings sameiginlegt með bókum
eins og Hvað segja dýrin? eða Lára fer í sund? Nú
eru unglingabækur orðnar ungmennabækur og
línurnar skýrari fyrir ömmurnar og afana sem
kaupa bækur í jólagjafir. Nafnbreytingin bendir
til þess að taka eigi flokkinn meira alvarlega því
ungmenni er teygjanlegra hugtak en unglingar.
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Unglingarnir sem lásu unglingabækurnar áður fyrr
urðu fullorðnir 16 en nú er sjálfræðisaldurinn orðinn
18 og börn eru í ábyrgð fyrstu tvö árin í framhaldsskóla. Í bókum Eðvarðs Ingólfssonar voru krakkar
hættir í skóla og komnir í sambúð 16 ára.
En af hverju stoppum við við menntaskólaaldurinn?
Æskan er að teygja sig upp eftir öllum aldri, með
húsnæðismarkaðinn eins og hann er mun enginn
flytja að heiman fyrr en 35 ára.
Á vef Árnastofnunar kemur fram að til séu dæmi
um að orðið unglingur hafi verið notað um miklu
víðara aldursbil, eða frá 9 ára og upp að þrítugu.
Hvað með bækur um ungt fólk eins og Aftur og
aftur eftir Halldór Armand, Millilendingu eftir Jónas
Reyni, Smartís eftir Gerði Kristnýju?
Á ensku er talað um „young adult“ bókmenntir,
en hugtakið nær upp í 25 ára að minnsta kosti, því
unglegt sjónarhorn er ekki ávísun á einfalda eða
kjánalega frásögn. Bók eins og Undur höfðaði ekki
síður til fullorðinna en barna þótt sjónarhornið væri
barnslegt. Hungurleikarnir rötuðu til lesenda á öllum
aldri, það gera líka bækur Johns Green eins og Skrifað
í stjörnurnar og bókaflokkar eins og Afbrigði og
Ljósaskipti. Og auðvitað Harry Potter sem frá fjórðu
eða fimmtu bók flokkast klárlega til „young adult“. Í
þessum flokki eru metsölubækur á heimsvísu, bækur
sem oftar en ekki öðlast framhaldslíf á hvíta tjaldinu.
Bandaríska Time tímaritið fjallaði um þessa
blómstrandi bókmenntategund: Við lifum gullöld
ungmennabóka þar sem bækur sem augljóslega
eru skrifaðar fyrir unglinga njóta mikillar aðdáunar lesenda á öllum aldri. Þekkja þarf hugmyndir
og hugtök úr ungmennabókum til að geta tekið
þátt í samræðum: persónur eins og Harry Potter
og Katniss Everdeen, sem hafa veitt mörgum af
okkar bestu rithöfundum innblástur.
Mér finnst eins og staðan sé svolítið önnur hér
á landi. Lesendahópurinn hefur verið víkkaður
samkvæmt Bókatíðindum án þess þó að útgáfan
hafi breikkað. Getur verið að íslenskir útgefendur
veigri sér við að gefa út bækur handa ungum
lesendum? Að síður sé veðjað á höfunda sem skrifa
fyrir þann hóp sem opinberlega er haldið fram að lesi
ekki neitt? Getur verið að höfundar ímyndi sér að
það taki því ekki að reyna? Getur verið að höfundar
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vilji ekki merkja bækurnar sínar sem ungmennabækur þótt þær geti hæglega átt heima í þeim flokki?
Er flokkunin kannski rót vandans? Eða er neikvæða
orðæðan um ólæsi unglinga rót vandans?
Ég veit það ekki. Við fáum vonandi einhver ráð hér
í dag.
Það sem við vitum er að rannsóknir á lestrarvenjum unglinga sýna að sá hópur sem hafnar bókum
alveg fer minnkandi þrátt fyrir alla þá afþreyingarmöguleika sem í boði eru. Aðeins 18% nemenda í
10. bekk lásu aldrei bækur utan skóla árið 2015. Það
þýðir að 82% 10. bekkinga lásu bækur, stundum,
sjaldan eða oft.
Hópur þeirra sem les oft bækur mætti vissulega vera stærri en horfum á björtu hliðarnar: Þau
sem svöruðu þessari könnun eru 18–19 ára núna, á
aldur við ýmsa hér inni. 82% krakkanna í kringum
ykkur lásu bækur. Það finnst mér frábært.
Gallinn er að við spurðum ekki á hvaða tungumáli
þau lásu. Í annarri rannsókn sem ég hef komið að,
Íslensku sem námsgrein og kennslutungu, kemur í
ljós að unglingar í grunn- og framhaldsskólum eru
mikið til farnir að lesa á ensku, einfaldlega vegna þess
að þeir fá ekki nóg á íslensku. Kennarar reyna hins
vegar að halda bókum á íslensku að unglingum enda
finnst þeim íslenskum orðaforða ábótavant.
En hvaða bókmenntir eru ungir lesendur látnir
glíma við og hvað ræður bókavalinu? Hvaða áhrif
hefur niðurskurður til skólasafna haft á bókmenntakennslu? Erum við stöðugt að kenna sömu bækurnar
af því að bekkjarsettin sem keypt voru 1997 eða 2004
eru enn tiltölulega læsileg?
Hvernig stýrist bókmenntaval kennara af merkimiðum útgefenda og þar með af samfélagslegum fordómum okkar í garð ungmennabóka?
„Ef það væri meira af skemmtilegum og áhugaverðum bókum sem notað væri fyrir námsefni í
skólanum þá er ég viss um að lestraráhugi unglinga
muni aukast til muna,“ skrifar Brynjar Már Ómarsson í Akureyri Vikublað 18. júní 2015. Þá var hann að
ljúka 9. bekk.
Kannski erum við að berja niður bókmenntaáhugann með rangri nálgun í skólanum?
Unglingar hafa nefnilega sterkar skoðanir á bókmenntum og kennsluaðferðum þegar þeir eru
spurðir:
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Karitas Marý Bjarnadóttir í 10. bekk Garðaskóla
skrifar: „Í skólum finnst mér að það mætti gera
verkefnin sem fylgja skyldulesefni fjölbreyttari fyrir
börn og unglinga. Þetta væri t.d. hægt að gera með
því að ræða frekar um söguþráð bókarinnar í stað
þess að svara skriflegum spurningum. Með því móti
væri það bæði skemmtilegra og áhugaverðara fyrir
alla í bekknum að geta rætt um bækurnar, skipst
á skoðunum og velt því fyrir sér hvað skilaboðum
höfundurinn er að reyna að koma á framfæri með
bókinni.“
En samt er það alltaf fullorðna fólkið sem telur sig
hafa mest að segja um hvað unglingar eiga að lesa:
„Fagurbókmenntir handa ungmennum, hjálp!“
skrifaði áhyggjufull móðir á bókaþráð á Facebook
fyrir nokkrum dögum. 15 ára sonur hennar átti að
skrifa ritgerð í skólanum og einu leiðbeiningarnar
um valbók voru fagurbókmenntir. Áhugamál drengsins: tölvur, lestraráhugi lítill. Nokkuð dæmigerður 15
ára strákur.
„Salka Valka algjört skilyrði,“ svaraði ein. Og svo
koma athyglisverð svör sem ég tek hér beint upp:
•

Vissulega en „Ó finnst þér leiðinlegt að lesa? Hérna
er doðrantur um hvað fólk átti bágt á Íslandi einu
sinni“ er aldrei að fara að virka.

•

Hver er unglingurinn og hver eru áhugamál hans?
Ertu að meina klassískar bókmenntir eða viltu
lokka hann úr barna-/unglingadeildinni yfir í
„fullorðins“ hillurnar á bókasafninu? Ég myndi
allavega ekki minnast einu orði á Sölku Völku fyrr
en unglingurinn hefur ánetjast lestri!

•

Gamli maðurinn og hafið, Mýs og menn,
Gatsby t.d.

•

Uppvöxtur Litla trés sagði næsta.

•

Arnaldur, Ævar Örn og Ragnar Jónasson eru fínir,
ekki of ljótir. Kristín Marja, Dorothy Koomson,
Jojo Moyes … eitthvað svona frekar léttmeti –
en þessar síðustu tvær höfða kannski frekar til
unglingsstelpna? Á ég að gæta systur minnar?
Mynd örlaganna og Dóttir gæfunnar?

•

Ef það á að hvetja ungling til að lesa meira þá alls
ekki byrja á fagurbókmenntum! Þær eru margar svo
mökk leiðinlegar! Og tékkaðu á hljóðbókum, sumum
finnst fínt að hlusta á bækur á meðan þeir spila leiki
(það er til dæmis fullt af þeim inni á YouTube).

•

Mæli með Salem's Lot eftir Stephen King,
Mogworld eftir Yahtzee Croshaw, The Vesik Series
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eftir Eric R. Asher, We Are Legion eftir Dennis E.
Taylor, Futuristic Violence and Fancy Suits eftir
David Wong, Guards Guards eftir Terry Pratchett
(eða bara allt eftir hann) eða Tales from the Land of
Ononokin bækurnar.
•

Ef það verður að vera á íslensku þá er Stúlkan með
náðargjafirnar frábærlega þýdd til dæmis.

Íslenskir höfundar greinilega ekki í náðinni …
•

Held að þú ættir að ath. þetta fyrst. Mér finnst
skipta máli hvað kennarinn kallar fagurbókmenntir og finna svo út úr því hvað gæti verið
í „flokknum“. Ég á mjög leslatan 16 ára ungling
sem les aðallega fyrirsagnir og skannar greinar á
netinu. En hann hefur valið sér ævisögur íþróttamanna til að skrifa ritgerðir um. Hann passar sig
líka á að bókin sé ekki þykk … Hann les alls ekki
fantasíubækur eða um eitthvað sem gæti mögulega
ekki verið til. Sumum finnst gaman að lesa um
eitthvað sögulegt og ef krafan er ekki „fullorðins
bækur“ þá myndi ég benda honum á nýlegar
unglingabækur svo hann komist í gegnum þær.

Í þessum ofurlanga þræði er minnst á tvær
ungmennabækur af útgáfulistanum 2017, Vertu ósýnilegur og Er ekki allt í lagi með þig? Nokkrar aðrar
íslenskar ungmennabækur eru nefndar; Sölva saga
unglings, Vetrarbækur Hildar Knútsdóttur, Mitt eigið
Harmagedón, Leitin að tilgangi unglingsins, Mórún,
Leyndarmálið hans pabba.
Besta svarið finnst mér þó þetta:
•

Kauptu frekar eitthvað spennandi um galdramenn,
stríð, varúlfa, drauga, aðra unglinga what ever. Ekki
einhverja hundrað ára gamla langloku um raunir
og örlög barnahælis í Smálöndum eða álíka :D

Mig langar að vita hvort þetta er rétt. Dugar að setja
varúlf í bók til að hún verði ungmennabók? Væri Salka
Valka ungmennabók ef hún væri vampíra? Hvers
vegna er Salka Valka ekki ungmennabók – söguhetjan
er jú ungmenni, svona framan af að minnsta kosti.
Hvað gerir bók að ungmennabók – og hvernig
eiga ungmennabækur að vera? Hvernig getum við
fjölgað titlunum og styrkt útgáfuna? Hvernig getum
við greitt leið ungmennabóka inn í skólana eða geta
ungmennabækur og fagurbókmenntir verið sami
hluturinn?
Ég hlakka til að heyra svörin hér á eftir.
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Kristín Helga Gunnarsdóttir

Leiðin að hjarta unglingsins –
Kort og áttaviti óskast
Hver er leiðin að hjarta unglingsins? Ég lýsi líka
eftir korti og áttavita í titli þessa ör-erindis. Og þegar
ég velti betur fyrir mér fyrirsögninni, sem ég samdi
áður en ég hugsaði upp erindið, þegar ég velti henni
fyrir mér þá fer ég strax að vandræðast með það hver
sé unglingur og hver ekki og hvort það sé einhver ein
leið til að hreiðra um sig á þeim hjartastað? Hvort
unglingurinn eigi sér ekki marga heima og ótal mismunandi áttavita, endalaus kort og ólíka leiðarvísa?
Eins og allar manneskjur, ef því er að skipta. Og þá
hvort ég sjálf sé enn þá unglingur, að í mér sé vottur
af ungmenni, jafnvel eilífðarbarni eða hvort ég sé bara
barnaleg kerling með unglingaveiki? Unglingur af
annarri kynslóð og hvort kynslóðirnar eigi alltaf samleið eða gliðni hraðar og hraðar í sundur og hvort ég
sé kannski bara að leita að markaðsleið til unglingsins
eða hvort ég sé að leita að djúpri samtalsleið við næstu
kynslóð? Hvort mig langi til að spinna þráð á milli
kynslóða, flétta haldreipi margra kynslóða? Og hvert
er þá erindi rithöfundar og veit hann við hvern hann
vill tala? Hver er tilgangurinn með hans hljóðláta
sambandi í gegnum bækur? Jú, hann er alveg skýr.
Það er nú það góða. Tilgangurinn er að manneskjur
lesi, skilji tungumál, búi yfir stórbrotnum orðaforða
svo sögurnar deyi ekki, lýsingar á ástandi lifi og svo
mennskan deyi ekki. Því sögurnar erum við. Við
erum sagnaklumpar og í sögunum býr mennskan og
sameiginlegi reynsluheimurinn okkar. Og við verðum

að skrifa og lesa svo við getum lifað saman í trú, von
og kærleika.
Hver er þá leiðin að fólkinu sem er alveg að fá hnöttinn í fangið, þessum ungmennum sem eru að fá heiminn í hausinn? Þennan erfiða, óreiðukennda, hættulega, dásamlega, grimma og líka fallega heim. Þarf
kannski að ræða við „trend analyst“ eða tíðarandafræðing sem les í nánustu þróun og samfélagssveiflur?
Sem segir okkur til dæmis að athyglisrýmið okkar
(attention span) hafi dregist saman úr fjórtán sekúndum og niður í átta sekúndur á árunum 2007 til
2014? Eða erum við höfundar alltaf að reyna að hefja
samtal við einhvern sem er rétt að leggja af stað eða
nýfarinn í eitthvað allt annað ferðalag? Er ég, af annarri
kynslóð sem sá ekki sjónvarp í júlí og las sömu bækur
aftur og aftur af því að þær fengu mig til að gráta og
hlæja endalaust, er ég að leita þaðan, út úr þeim horfna
heimi og með þeim gleraugum sem ég fékk þá?
Og ef ég leita að hjarta unglingsins slær það þá
kannski örar á YouTube og Netflix og erum við
kannski öll á hraðri leið inn í þann söguheim? Eða
er það kannski þannig að sagan deyr aldrei, söguheimurinn deyr ekki? Raunheimurinn og veröld
fantasíunnar sem speglar svo allt sem við upplifum
og lýsir því hvernig okkur líður öllum, ungum og
gömlum, lýsir því hvernig okkur á að líða eða langar
til þess að líða, er það kannski klassískt fyrirbæri og
alls ekkert úrelt? Sögumaðurinn dó aldrei. Hann
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flutti sig af baðstofuloftum, frá opnum eldi og kaffiborðum og úr tímaritum og einhverjum bókum,
flutti sig yfir á Twitter og Instagram, Facebook og
Mystory. Hann hreyfir sig þar á hraða ljóssins, þessi
sögumaður. Hann hefur knappan stíl, talar í gátum
og myndum, yrkir jafnvel ljóð og gerir sig gildandi
með skammstöfunum, beitir einhvers konar esperantói netheimagötunnar. LOL! Leitin að hjarta unglingsins, kortið og áttavitinn. Það hafa fleiri spurt. Við
spyrjum alltaf eftir hvort öðru. Er þessi heima? Vill
hann vera memm? Við reynum að finna hvort annað
og haldast í hendur.
Fyrir örfáum árum síðan lenti Norska ríkissjónvarpið í ógöngum af því að það hafði týnt áhorfendum, hafði týnt heilum aldurshópi, unglingunum.
Allar rannsóknir sýndu að ungmennið hafði yfirgefið
miðilinn og var komið inn á sína eigin rafrænu miðla
þar sem önnur lögmál giltu. Norska ungmennið var
runnið inn í hinn skelfilega og flatneskjulega heim
enskunnar þar sem einfaldleikinn verður lögmál og
tungumálið kafnar. Og norska Rúvið hóf markvissa,
faglega og fræðilega leit að ungmenninu til að ná því
aftur að ríkissjónvarpsskjánum. Því er það að ég segi
þessa sögu að ég held að bókin eigi ýmislegt skylt með
sjónrænum, hljóðrænum og rafrænum miðlum. Allt
eru þetta jú bara leiðir til að fanga athyglina, grípa sálir
og kasta þeim inn í söguheima. Alls konar söguheima.
En bókin hefur galdramátt umfram allt hitt. Hún
þroskar og þróar tungumál og hugsun á einstakan
hátt. Rannsókn NRK byggðist á því að senda sálfræðinga, mannfræðinga og sérlega sérfræðinga í atferlisfræði unglingsins inn í grunnskóla Noregs ásamt
teymi handritshöfunda og framleiðenda.
Rannsóknir þessar tóku fjóra mánuði og skiluðu
SKAM-þáttunum sem komu NRK aftur inn í orðaforða norska unglingsins, gerðu norska Rúvið töff
og nauðsynlegt. Lærdómurinn sem höfundur getur
dregið af þessu er kannski eftirfarandi listi frá SKAMgenginu. Númer eitt. Þekktu þann sem þú talar við.
Sjáðu hann fyrir þér. Reyndu að skilja hvað hann
er að hugsa og ganga í gegnum. Það er nú svo sem
eitthvað sem allir höfundar hafa þurft að velta fyrir
sér um leið og þeir spekúlera í sínu eigin erindi við
aðrar manneskjur. Númer tvö var niðurstaðan líka
að rannsaka rafrænuna og taka hana í sína þjónustu.
„Go digital“ eins og þeir sögðu. Og í þriðja og síðasta
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lagi, og þetta þótti mér vænst um, vönduð og sönn
sögusmíð. Það er klassískt. Sagan sjálf og leiðin til að
segja hana.
Eftir því sem ég pæli meira í leiðinni að hjarta einhvers verð ég áttavilltari. Öll kort brenna og hvert tilfelli er einstakt. Það er það dásamlega og hið hættulega að um leið og við hættum að spyrja spurninga
og þykjumst hafa öll svörin þá missum við af lestinni.
Þannig er það með allt í lífinu. Og áfram spyr ég: Er
aðgengi bókmenntanna og höfunda þeirra nægilega
sterkt og gott? Er aðgengið auðvelt inn á heimilin og í
skólana? Svarið er nei. Held ég. Þarna má að minnsta
kosti laga heilan helling. Menntaskólar og framhaldsskólar eiga til dæmis nánast ekkert samband
við rithöfunda, handritshöfunda og leikskáld þessa
lands. Þessum sömu höfundum er samt ætlað að
dæla efni inn í þær miðlunarveitur sem framhaldsskólarnir eru, dæla þangað inn efni til að sprengja
hausa og margfalda tungumálasjóði, hugmyndaflæði,
orðfæri og orðaforða. Og fjölbreytilegt efni, er það
nægilegt? Og umburðarlyndi kennara gagnvart vali
ungmenna á bókum? Það má spyrja sig að því? Einhverjum fjórtán ára var bannað að skrifa kjörbókarritgerð um 200 síðna ungmennabók af því að efnið
væri of barnalegt. Ung stúlka sem hafði engan áhuga
á lestri spurði mig í áttunda bekk: Af hverju þarf ég
að lesa um geðveika kalla á hæli á annarri öld? Af því
að Englar alheimsins er yndisleg bók, svaraði ég. Stór
og mikil sannleikssaga. En auðvitað hefði þessi stelpa
átt að eiga eitthvað val.
Jæja og svo eru það ungmennin sem vísindalegt
og líffræðilegt fyrirbæri. Það er önnur stór áskorun
fyrir þann höfund sem vill ná sambandi við framtíðarfólkið og tengja við þessar ungu manneskjur
sem bera ábyrgð á morgundeginum. Það er Attenborough-hlutinn af þessu erindi, unglingurinn og
hormónaflæðið. Á þessum árum er djúp og skapandi
hugsun að springa út. Samskipti geta verið gríðarlega
flókin. Uppgötvanirnar eru stórar og innan í manni
takast á minnimáttarkenndin og mikilmennskubrjálæðið. Það er sársauki, ástarsorg og ástarblossar sem
virka eins og flugeldar innan í manni. Tilfinningalífið
sjálft er að flytja úr sveit í borg. Allt er hættulegt og
spennandi, dásamlegt, óyfirstíganlegt og óleysanlegt
og ólýsanlegt. Og mitt í þessu á unglingur svo að setjast niður í rólegheitum og lesa bók. Það er þá eins
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gott að hún sé um eitthvað sem skiptir hann máli, um
eitthvað sem hefur bein áhrif á lífið og breytir því að
eilífu. Um leið vex þrýstingur umhverfisins á að unglingurinn ákveði hvaða leið hann ætli að velja, hvaða
braut, hvaða starf. Skyndilega verður skólinn erfiður,
fögin þyngjast um leið og tilfinningalífið flækist.
Foreldraveldið verður óþolandi og það er komin
krafa um að eiga peninga, eyða peningum og vinna þá
fyrir þeim. Annar hver unglingur vinnur með skóla
og svo á hann að fara heim og lesa bók. Svo eigum við
höfundarnir að ná sambandi við hann í miðri þessari
óreiðu, reyna að elta hann uppi á rafrænum miðlum
til að fá hann til að róa sig, finna sér griðastað, setjast
niður og lesa bók. Leiðin að hjarta unglingsins, áttaviti og kort. Hún er kannski fyrst og síðast að eyða
þessu kynslóðabili rétt eins og kynbundnum launamun. Leiðin er kannski að bera virðingu fyrir öllum
aldri, búa saman og læra saman og gera okkur grein
fyrir að við erum saman á þessum hnetti litla stund
og þurfum að læra og nærast á hvort öðru. Lyklarnir á
kippunni eru foreldrar, skólasamfélag, við sjálf og við
saman, ung og gömul, ráðherrar og rafvirkjar, bændur
og búalið, hundar og kettir, allir saman, ekki í sundur
og ekki flokkaðir ofan í mörg box með loki.
Og þá liggur ábyrgðin ekki síst hjá þessu risastóra
og góðlega skrímsli rafrænunnar og samskiptamiðlanna. Það er andinn sem einhver sleppti úr flöskunni,
andinn sem hefur náð að dáleiða okkur öll. Ábyrgðin
er líka hjá fjölmiðlarisanum alþjóðlega og þjóðlega
sem nær alltaf til okkar eftir nýjum boðleiðum.
Allir bera risastóra ábyrgð á lestri, málþroska,
orðaforða og um leið mannvistinni og mennskunni.
Því flinkari sem við erum að tala saman því minni
líkur eru til dæmis á því að við förum að slást.
Að lokum þetta. Þegar aðferð virkar ekki þá þarf
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að prófa nýja – hugsa hlutina upp á nýtt. Stjórnvöld
þurfa að hugsa bókmenntir, lestur og tungumál eins
og matvælaöryggi og sauðfjárrækt og fiskvinnslu.
Þetta er spurning um að búa við menningaröryggi,
tilfinningaöryggi, þroskaöryggi og andlegt næringaröryggi. Já, og við hin þurfum að spekúlera í fyrirbærinu eins og öðrum lífsstílsbyltingum. Einu sinni
reyktu allir alls staðar. Nú þykir það viðbjóðslegt.
Einu sinni voru mörg hundruð krakkagrey, alveg
niður í tólf ára gömul, ölvuð á Hallærisplaninu um
helgar. Það er liðin tíð. Einu sinni gekk enginn á fjöll
nema hann hefði týnt kind. Núna gera það allir að
tilefnislausu. Nú eru allir vegan og í krossfit. Svona
þurfum við að hugsa bókina. Hún er fjallganga,
vegan, krossfit og ketilbjalla, fiskvinnsla, sauðfjárrækt og súrefnið sjálft. Ég enda þetta langa örerindi
á orðum kollega míns, Rúnars Helga Vignissonar, á
Fésbók nýverið:
„Ég hvet alla íslensku- og bókmenntafræðinga
landsins, já allt bókmenntafólk, til þess að láta
rækilega til sín taka í umfjöllun um bókmenntir.
Leitið logandi ljósi að góðum bókum, ekki bara í
miðstraumnum heldur alls staðar, heima og erlendis,
niðri í dýpstu dölum og uppi á fjöllum, á eyjum og
meginlöndum, og kynnið þær fyrir okkur, skrifið um
þær, talið um þær eins og enginn sé morgundagurinn,
eins og þær skipti meira máli en saltið sjálft, á
torgum, í dagblöðum, útvarpi, sjónvarpi, rekið
þær upp í andlitið á ritstjórum blaða og tímarita
og dagskrárstjórum ljósvakamiðla eins og líf liggi
við, ekki bara ykkar heldur okkar allra og ekki síst
íslenskunnar, stofnið tímarit og vefsetur og ljóðasetur
og guð má vita hvað helguð þeim og auðgið þannig
líf okkar.“
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Melkorka Gunborg Briansdóttir

Hvað ertu að lesa?
Komið þið sæl, Melkorka Gunborg heiti ég og er
18 ára nemandi í MH.
Í dag dynja á okkur fréttir um hnignandi læsi og
lestur ungs fólks. Þetta þykir mikið áhyggjuefni, og
réttilega svo. Svo virðist sem sífellt færri kunni að lesa
sér til gagns. Hefur ungt fólk þá ekki áhuga á að lesa?
Hvað er til ráða?
Sjálf hef ég lengi haft gaman af því að lesa. Foreldrar mínir lásu ekki sérstaklega mikið fyrir mig
sem barn en þó eitthvað. Það hafa alltaf verið margar
bækur á heimilinu og ég verið hvött til að lesa. Ég
hafði mikinn áhuga allt frá því að tölvuforritið Glói
geimvera kenndi mér að lesa þegar ég var um 5 ára.
Ég var sérstaklega mikill lestrarhestur í áttunda og
níunda bekk, gleypti í mig hverja skáldsöguna á fætur
annarri. Bestar þóttu mér bækur um dystópíska framtíðarheima og ástarþríhyrninga. Þegar ég var dottin
í eina slíka heyrði ég ekki þegar kallað var á mig. Ég
las alls staðar, tók bókina með mér í öll afmæli og
matarboð, las labbandi í skólann og úr skólanum, á
klósettinu og uppi í rúmi. Einu sinni greip mamma
mig með bók í hönd þegar ég var að ryksuga. Þá var
henni nóg boðið.
Þetta var mjög mikilvægur tími. Ég drakk í mig
alls kyns sögur og sjónarhorn. Ég jók orðaforðann
minn til muna og persónurnar og heimarnir sem ég
kynntist auðguðu tilveru mína.
Í dag les ég ekki nærri því jafn mikið. Fyrir því
eru ýmsar ástæður, námið krefst mikils af mér, ég
er sjaldnar heima hjá mér, er þreyttari og hef meira
að gera. Ég hef samt mjög gaman af því að lesa og

mikinn áhuga á bókmenntum. Vinir mínir langflestir
sömuleiðis. Við höfum unun af því að lesa góða bók.
En við eigum erfitt með að finna tímann til þess að
lesa.
Þegar ég fór að skrifa þetta erindi var ég ekki viss
hvort að upplifun mín á lestri og áhugi vina minna
væri dæmigerður fyrir ungt fólk á Íslandi almennt.
Hvað segja aðrir framhaldsskólanemendur? Ég lagði
stutta rafræna spurningakönnun fyrir samnemendur
mína í MH til að grafast fyrir um stöðuna. Ég fékk
rúm 220 svör sem er ansi gott úrtak. Niðurstöðurnar
komu mér á óvart.
Þrátt fyrir fréttir af hnignandi læsi ungs fólks er
ekki svo að skilja að unglingar hafi ekki áhuga á að
lesa. Þvert á móti sögðust langflestir sem svöruðu
könnuninni njóta þess að lesa utan skóla, þ.e. ekki
námsbækur. Margir sögðust gera það mjög reglulega.
Ég spurði spurningarinnar: „Finnst þér gaman að
lesa?“ Mig langar að lesa upp nokkur svör sem ég
fékk, eins og:
•

Já algjörlega. Með því að lesa bæði sér til gagns og
gamans þróar maður með sér ýmsa jákvæða og
gefandi eiginleika.

•

Já, gef mér bara aldrei tímann í það og á erfitt með
að halda einbeitingu við það. Ég vildi óska þess að
ég hefði meiri tíma til að lesa.

•

Já, maður lærir að skilja mismunandi sjónarhorn
og það er mjög mikilvægt til þess að skilja tilfinningar annarra.

•

Já, það veitir innsýn í nýja menningarheima og
eykur orðaforða.
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•

Já en ég mundi frekar horfa á mynd/þátt eða spila
tölvuleiki. Les bara ef ég hef ekkert annað að gera.

•

Já ég myndi óska þess að ég gerði það meira en það
er of mikið af nútímafreistingum, áreiti og annað
sem er fyrir manni. Það er erfitt að finna eirðina.

•

Ó það er svo róandi. Eitt það besta sem ég geri!

•

Já, lestur er svölun særðu geði.

Svörin voru ólík en flest mjög jákvæð. Það voru
áberandi margir sem sögðust ekki hafa tíma til þess
að lesa eða eiga erfitt með að einbeita sér við lestur
vegna áreitis og annarrar afþreyingar. Þetta finnst
mér skipta miklu máli. Framhaldsskólanemendur
eru oft undir miklu álagi og pressu, í náminu, tómstundum, félagslífinu og vinnu. Nú þegar stytta á
framhaldsskólann í þrjú ár mun álagið aukast enn
meira. Við erum gjarnan þreytt þegar við komum
heim úr skólanum eða vinnunni og leitum helst í auðvelda afþreyingu þar sem við lesum nú þegar slatta
í skólanum. Þegar ég er þreytt leita ég oftast ekki í
bækur heldur í afþreyingarefni sem krefst minni einbeitingar, horfi kannski á sjónvarp eða fer á netið.
Að sjálfsögðu eru niðurstöður þessarar könnunar
minnar ekki heilagur sannleikur. Þær varpa engu að
síður einhverju ljósi á viðhorf ungs fólks til lestrar.
Þriðjungur sagðist lesa bæði á íslensku og ensku.
En annar þriðjungur sagðist lesa einungis eða mestmegnis á ensku. Þetta kom mér ekki á óvart. Mögulega er framboð bókmennta á íslensku ætluðum ungu
fólki ekki nægilegt, eða ekki að vekja áhuga sem
skyldi. Það er mjög algengt að ungt fólk sæki í bókmenntir á ensku, sem þarf ekki að vera slæmt út af
fyrir sig, en er vissulega eftirtektarvert í ljósi umræðu
um málvernd og stöðu íslenskunnar.
Þegar ég spurði hvernig bækur fólk læsi helst fékk
ég margvísleg svör. Flestir lesa skáldsögur á ensku,
svo á íslensku, þá lærdómsrit, ljóðabækur, klassísk
verk á íslensku og ensku og myndasögur. Einn svarandi sagðist einna helst lesa sænskar rómantískar
bækur. Flestir sögðust lesa um 1–5 bækur utan skóla
á ári sem er ekki há tala.
Helmingi fleiri stelpur svöruðu könnuninni en
strákar sem einnig er mikilvægt að hafa í huga. Það
hefur komið í ljós á undanförnum árum að lesskilningur er yfirleitt verri hjá strákum en stelpum. Af
hverju er það? Þetta er verkefni fyrir skólakerfið,
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sérstaklega grunnskólana. Við þurfum sífellt að
endurskoða kennsluaðferðir.
Í könnuninni spurði ég líka: „Eru einhver
skilaboð sem þú myndir vilja koma áleiðis til
útgefenda og rithöfunda á Íslandi?“ Ég fékk
margvísleg svör og ætla að lesa upp nokkur.
Byrjum jákvætt:
•

Þið eruð best!

•

Haldið góðu verki áfram! og endilega birta meira
eftir unga höfunda :)

•

Bókaflóð er snilld!

•

Gefið út og þýðið fleiri bækur, sérstaklega bækur
ætlaðar unglingum.

•

Það er of mikið einblínt á glæpasögur og fáa höfunda, gefið nýjum höfundum tækifæri með því að
auglýsa þá betur.

•

Það þarf að þýða fleiri erlendar unglingabækur á
íslensku sem eru ekki bara ætlaðar krökkum um
12 ára, frekar fyrir eldri. Mér finnst svo lítið úrval
af slíkum bókum á íslensku.

•

Fáið fleiri rithöfunda til að kynna bækurnar sínar í
framhaldsskólum og kveikja áhuga.

•

Leggið áherslu á bókmenntir fyrir ungt fólk til að
vekja áhuga þeirra.

•

Og svo loks: ég kann að meta ykkur.

Talsvert margir sögðu að bækur væru of dýrar
fyrir námsmenn. Nú á að afnema virðisaukaskatt á
bókum. Því fagna ég, það er sannarlega skref í rétta
átt.
Persónulega finnst mér skorta vettvang fyrir
ungt fólk þar sem það getur rætt bókmenntir. Það
þurfa ekki endilega að vera unglingabókmenntir, þó
að þær geti verið hluti af því.
Í útvarpinu heyrði ég einu sinni umfjöllun um
bandaríska unglingaskáldsögu. En það var bara fullorðið fólk sem sá um umræðuna og tók þátt í henni.
Ég hafði lesið bókina og hefði haft ýmislegt til málanna að leggja. Ég furðaði mig á þessu: Af hverju er
unglingum ekki líka boðið að koma og ræða eigin
bókmenntir? Og bara bókmenntir almennt? Gæti til
dæmis verið í útvarpi, sjónvarpi eða á netinu. Ef þessi
vettvangur er þegar til er hann ekki nógu augljós.
Það eru fullorðnir sem skrifa bækurnar, ákvarða
útgáfu þeirra, gagnrýna þær, verðlauna þær og
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stjórna streymi bóka inn á heimilin, bókabúðir og í
bókasöfn. Þetta mætti vera gagnvirkara.
Læsi er forsenda fyrir upplýstri þátttöku í lýðræðissamfélagi, að geta lesið sér til um málefni
líðandi stundar, kynnt sér fjölbreytt sjónarhorn og
tekið upplýstar ákvarðanir. Að lesa er í senn hvíld
og nærandi. Lestur er grundvöllur allrar menntunar,
kynnir okkur fyrir menningu í orðsins fyllstu
merkingu og getur hreinlega gert okkur að betri
manneskjum.
Við horfumst í augu við þá nöpru staðreynd að
ungt fólk er því miður ekki að lesa nógu mikið af
bókum. Fyrir því er engin ein einhlít ástæða. Ljóst er
að við lifum á tímum örra tæknibreytinga sem hafa
umbreytt öllu í daglegu lífi fólks. Vera má að það sé
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hlutverk okkar, og ykkar sem standa að útgáfu, að
laga okkur að breyttum tímum því tæknin er komin
til að vera.
Nú fer lestur hjá ungu fólki að miklu leyti fram
á netinu, greinar, pistlar og fréttir. Það er því miður
þannig að þegar upplýsingahraðinn er mikill verður
athygli fólks skammlífari og lengri textar verða meiri
áskorun.
Það að ungt fólk lesi minna af bókum en áður finnst
mér sorglegt. En mikilvægt er að hafa í huga að lestur
ungs fólks færist sífellt meira inn á internetið. Og það
er jú lestur, en spurningin er: Hvað er fólk að lesa? Og
hvernig getum við nýtt þessa þróun jákvætt og lestri
í hag? Þarna leynast tækifæri. Við þurfum að finna út
hvar þau liggja. Gangi okkur öllum vel með það.
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Hringborðsumræður
Í lok málþingsins var efnt til hringborðsumræðna
á þremur borðum. Á hverju borði var fulltrúi rithöfunda, sem stýrði umræðum, fulltrúi Samtaka móðurmálskennara, sem ritaði niður það helsta úr umræðunum, fulltrúar Félags bókaútgefenda, nokkrir
nemendur úr þremur framhaldsskólum og aðrir sem
setið höfðu þingið og áhuga höfðu á að taka þátt í
umræðunum.
Málnefndin lagði eftirfarandi spurningar fyrir hvert
borð:
•

Hvernig má tryggja áframhaldandi lestur
ungmenna?

•

Hvað gerir skólakerﬁð til að eﬂa áhuga á bóklestri?

•

Hvers konar bækur vilja ungmenni lesa?

•

Hvað getur ríkisvaldið gert?

Spurningarnar voru til þess hugsaðar að gera samanburð auðveldari. 45 mínútur voru áætlaðar fyrir umræðurnar. Í ljós kom að aðeins eitt borðanna (hér borð
1) fylgdi spurningum Málnefndarinnar, hin tvö fóru
aðrar leiðir. Hér verður birtur textinn frá borði 1, texti
frá borði 2 látinn fylgja lítið breyttur en texti frá borði 3
umskrifaður.
§
Hvernig má tryggja áframhaldandi lestur íslenskra
ungmenna?
Nemendur nefndu strax gott framboð af bókum.
Allir tóku undir það.
Nemendur beindu athyglinni að flokkun bókmennta,
stimplun ungmennabóka og fælingarmætti slíkrar
merkingar. Nokkur umræða varð um þetta atriði,
einkum hvar flokka ætti tilteknar bækur, skörun flokka

og hvernig kynna ætti ungmennabækur fyrir ungu fólki.
Formaður félags bókaútgefenda sagðist hafa
á tilfinningunni að fólk gerði ráð fyrir lestrarhléi hjá ungu fólki, eins og fólk á aldrinum 16–25
læsi ekkert nema skólaefnið; Sölku Völku. Nemendur sögðu unga höfunda vinsæla meðal
menntaskólanema, svo sem Halldór Armand og Jónas
Reyni. Ljóð væru vinsæl enda mörg ljóðskáldanna ung.
Pilturinn í hópnum nefndi ljóðabókina Slitförin sem
dæmi, hann hefði „tengt mjög við hana“. Það væri því
aldur og/eða unglegt sjónarhorn höfundar sem höfðuðu
til ungra lesenda frekar en kyn eða staða á bókamarkaði.
Nemendur furðuðu sig á því að bækur fyrir unga
lesendur væru ekki gefnar út í kliju en bókaútgefandinn
benti á að bækur væru fyrst og fremst gjafavara og kiljur
þættu einhverra hluta vegna ekki eins vegleg eða fín gjöf.
Þetta fannst nemendunum leiðinlegt og ræddu hversu
gaman væri að koma í útlenskar bókabúðir og á heimili
vina sinna í útlöndum þar sem væru töff kiljur í hillum.
Nemendurnir voru þá spurðir hvort þeir fengju enn
bækur í jólagjöf og þessir krakkar höfðu allir nema einn
fengið bækur um síðustu jól, sumir margar. (Sá sem
ekki fékk bók vinnur í bókabúð og segir fólk ekki leggja
í að gefa sér bækur því hann hafi séð og lesið allt). Flest
nefndu ljóðabækur sem gjafir, bæði væri áhugi á ljóðum
meðal ungs fólks og svo væru þær ódýrari en skáldsögur. Bók Bergs Ebba var einnig nefnd þegar spurt var
um vinsælar bækur meðal ungs fólks en hún er í pistlaformi og flokkast hvorki sem ljóð né skáldskapur.
Talið barst aftur að flokkuninni og einn nemandinn
vildi sleppa henni alveg. Formaður félags bókaútgefenda benti á að eitt árið hefði aldursmerkingum á
kápum barnabóka verið sleppt og starfsfólk bókabúða
kvartað hástöfum. Nemendur voru hugsi yfir þessu.
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Einn nemandi sagði að bókaverð réði miklu um
hvaða bækur yrðu fyrir valinu og virtist því kaupa sér
sjálfur bækur. Fleiri nemendur tóku undir þetta og
lýstu allir vilja til að kaupa sér bækur en hafa ekki efni
á því; aftur voru kiljurnar nefndar og vonir bundnar
við virðisaukaskattslækkun.
Nemendur nefndu þýðingar fyrir unga lesendur og
kvörtuðu yfir því að þeim væri hætt í miðju kafi eða
spennandi erlendar seríur einfaldlega ekki þýddar.
Þetta leiddi til þess að ungir lesendur sneru sér að
ensku eða öðrum málum.
§
Hvað gerir skólakerfið til að efla áhuga á bóklestri?
Allir nemendur nefndu kjörbókalestur, val væri um
bækur, yfirleitt fengju nemendur að velja milli tveggja
bóka. Kennari í FÁ lýsti fyrirkomulaginu í þeim skóla
sem væri með þessum hætti, reynt væri að leyfa nemendum að velja milli tveggja ólíkra bóka og helst nýlegra, oft væri önnur þeirra glæpasaga. Hann sagði
að nemendur, sem óvanir væru lestri, veldu gjarnan
reyfara ef það væri hægt sem væri í góðu lagi því að
markmiðið væri að fá þá til að lesa.
Spurt var hvort hugsað væri um að bækurnar hentuðu strákum jafnt sem stelpum í ljósi umræðna um
lesskilning drengja. Kennarinn taldi svo vera og sagði
sem dæmi að hann hefði kennt Sölva sögu unglings eftir
Arnar Má Arngrímsson og Tímakistuna eftir Andra
Snæ. Einn nemandinn tók fram í þessu samhengi að
hann hefði kolfallið fyrir Ljósu eftir Kristínu Steinsdóttur. Hann hefði aldrei prófað að lesa hana ef hún
hefði ekki verið sett fyrir í skólanum. Nemendur ræddu
í framhaldinu um skyldulestur og hvort gott eða slæmt
væri að neyðast til að lesa ákveðna bók. Dæmi væru um
að höfundar væru bókstaflega hataðir af nemendum
sem hefðu þurft að lesa bækur eftir þá í byrjunaráfanga
(eða höfðu höfundarnir þetta bara á tilfinningunni? það
var ekki ljóst). Einn nemandinn minnti á að skyldulestur gæti virkað sem bólusetning gegn frekari lestri.
Stundum væri þó gott að vera látinn lesa eitthvað og
kennarinn minnti á að oft kæmu bækur á óvart eins
og nefnt hefði verið. Sigurður Pálsson var þá nefndur,
Minnisbók hans virðist virka mjög vel í framhaldsskólakennslu. Bæði nemendur og kennari lýstu ánægju með
hana og nefndu að sjónarhornið og æska söguhetjunnar
höfðaði til nemenda.

Nemendur lýstu almennt ánægju með bókmenntaáfanga og nemendur úr MH virtust hafa nokkur áhrif
á áfangaframboð. Þannig hefði hópur nemenda óskað
eftir Laxness áfanga og fengið. Sérhæfðir áfangar eins
og femínískar bókmenntir voru einnig nefndir og
nemendur ítrekuðu mikilvægi þess að geta valið fjölbreytta áfanga. Kennarinn í FÁ benti á að yndislestraráfanginn væri vel sóttur, sérstaklega af nemendum sem
væru við það að útskrifast. Nokkur umræða varð um
yndislestur og hversu mikilvægt væri að slíkir áfangar
væru kenndir í formi leshringja eða umræðuhópa
en ekki með endalausum skriflegum verkefnum.
Bókasöfnin bárust hér í tal og rætt var um aðgengi
að skáldskap. Spurt var hvort nemendur notfærðu
sér bókasöfn og allir nemendurnir voru duglegir að
fara á safnið í skólanum sínum. Söfnin virtust hins
vegar misgóð, í einum skóla var mikið af nýjum og
spennandi bókum, í öðrum fyrst og fremst það sem
sett var fyrir sem lesefni í kennslu. Nemendur virtust
frekar sækja skólasafnið sitt en almenningsbókasafn.
§
Hvers konar bækur vilja ungmenni lesa?
Einn þátttakenda nefndi bækur um „venjulega
krakka“, ekki fleiri bækur um einelti eða heimilisofbeldi, það vantaði bækur um venjulegt líf. Rætt var um
bækur úr veruleikanum og nefndar bækur Gunnars
Helgasonar, Mamma klikk o.s.frv. Fantasíur voru
einnig nefndar. Sú sem vildi fleiri bækur um venjulegar söguhetjur sagðist lesa fyndnar bækur eins og
David Walliams, „maður þarf ekki alltaf að lesa einhverjar svakalegar bækur. Sérstaklega þeir sem lesa
lítið.“ Aðrir nefndu klassíkina eins og Mýs og menn og
Bjargvættinn í grasinu sem oft væri þó lesin í ensku í
skólanum. Einn nemandinn minnti á að „fólk sem les
les mjög fjölbreytt“ því væri erfitt að segja hvað ungmenni vildu lesa eða flokka bækur handa ungmennum.
Aftur barst talið að þýðingum og hvort skortur á þeim
truflaði ungt fólk sem lesendur. Nemendur voru á því
og sögðust til dæmis frekar vilja lesa íslenska þýðingu á
þýsku eða frönsku verki heldur en enska þýðingu. Þau
sem mest lásu voru ánægð með gæði íslenskra þýðinga
og vildu fleiri. Nemendur sögðu efni og umtal bókar
skipta meira máli en hvort höfundur væri íslenskur
eða erlendur. Einn nemandinn minnti eldra fólkið við
borðið á hvernig nútíminn virkar: „við búum í echo
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chamber“. Bókaútgefandann langaði þá að vita hvernig
hann næði að kalla inn í bergmálshellinn, tilraunir til
þess hefðu ekki gengið allt of vel. Nemendur höfðu
enga töfralausn en sum viðurkenndu aðspurð að horfa
á Kiljuna, þau fylgdust þó miklu meira með umræðu
jafningja á netinu. Einn fylgdist lítið með íslenskri bókmenntaumræðu, sagði hana ekki höfða til sín, hann læsi
frekar erlenda umfjöllun, svo sem á New Yorker. Auglýsingar og fullorðinsgagnrýni hafði þannig lítið að segja
í huga nemendanna miðað við umtal jafnaldranna.
Bókaútgefandinn fékk nemendur þá til að giska á
sölu bókar sem unga fólkið sagði að „allir“ hefðu verið
að tala um og hlyti að hafa verið mjög vinsæl. Í ljós kom
að þau ofmátu verulega hvað „allir tala um“ þýðir, salan
var varla þriðjungur af því sem þau giskuðu á. Það kom
nemendunum virkilega á óvart.
§
Hvað getur ríkisvaldið gert?
Enn barst talið að aðgengi að bókum og sérstaklega
þýðingum. Formaður Félags íslenskra bókaútgefenda
benti á að þýðingarsjóð þyrfti að efla svo að svara mætti
eftirspurn ungra lesenda og nemendur tóku undir það
og sögðust vera mjög þakklátir fyrir þýðingar. Rætt
var aftur um bókasöfnin og minnt á slæmar aðstæður
þeirra eftir hrun sem væri þó að lagast. Allir voru sammála um að aðgengi unglinga og ungs fólks að bókum
þyrfti að vera gott. Rithöfundurinn minnti á að staða
skólasafna hefði ekki bara áhrif á lestraráhuga nemenda
heldur líka bókaval kennara. Enn væru dæmi um að
unglingar væru látnir lesa bækur í grunnskólum bara
vegna þess að þær væru til í gömlum bekkjarsettum.
Hér var Gauragangur nefndur og sögðu nemendurnir
við borðið að þeim hefði m.a.s. fundist hún gömul þegar
þeir voru yngri.
Tímaskortur var nefndur sem ástæða þess að ungt
fólk læsi ekki bækur. Í þessum hópi nemenda var Melkorka Gunborg sem hélt erindi fyrir hönd nemenda á
fyrri hluta þingsins. Vísað var í erindi hennar um að
nemendur langaði til að lesa en fyndu ekki tíma vegna
langs skóladags og vinnu; skipulag framhaldsskólans hefði því áhrif á hvort nemendur gætu yfirhöfuð
lesið sér til ánægju. Margir væru hreinlega of þreyttir
á kvöldin. Ekki komust þátttakendur við borðið þó
lengra í þessari umræðu þar sem fundarstjóri dagsins
stöðvaði umræðurnar.

§
Í upphafi umræðna var fjallað var um að það vantaði inn í íslensku bókaflóruna svokallaðan „Young
adult“ bókaflokk sem væri afar vinsæll víða erlendis
meðal yngri og eldri lesenda, „Cross-over“ bækur og
bækur sem fljúga yfir kynslóðabilið. Hópurinn ræddi
um maníska tilhneigingu til að flokka bækur og þá
staðreynd að kvikmyndabransinn hefði sloppið við
þessa nákvæmu flokkun. Í þessu samhengi var rætt
um að unglingabókin næði ekki tökum á menntskælingum og varla efra skólastigi grunnskólafólks. Kallað
var eftir „Young adult“ flokknum á Íslandi og nýrri
þýðingu orðanna, s.s. fullverðir fremur en fullorðnir
eða réttorðnir eða nærorðnir eða jafnvel nýorðnir.
Þá gætu elstu lesendurnir verið framorðnir (innskot ritara). Búa þarf til markað fyrir unga fullorðna
lesendur eða nýorðna.
Fram kom að umræður verði að vera miklu meiri
og markvissari um barna- og ungmennabækur í fjölmiðlum. Ríkisútvarp–sjónvarp á þar að fara fremst
í flokki og það er löngu orðið tímabært að Kiljan
margfaldist, sé oftar og í margvíslegum búningi og í
umsjón fleiri en eins manns með eina sýn. Þar og alls
staðar í bókaumfjöllun fjölmiðla þarf að sýna barnaog ungmennabókum sömu virðingu og fagmennsku í
umfjöllun og rými. Eins og staðan er núna er verið að
vanvirða þessa bókmenntagrein með fimm mínútna
hraðri afgreiðslu í þáttarlok á ótal bókum fyrir yngra
fólk. Það þarf fleiri þætti en Kiljuna. Og það þarf að
draga aðra fjölmiðla til ábyrgðar á lestri og umfjöllun
um bækur.
Það þarf að koma Hljóðbókasafninu inn í
safnakerfið – gera hljóðbækurnar aðgengilegri og
greiða höfundum og útgefendum fyrir þann aðgang.
Verkefnið Skáld í skólum hefur gengið einstaklega vel sem samstarfsverkefni Rithöfundasambands
Íslands og grunnskólanna í þrettán ár. Það þarf að
búa til verkefnið Skáld í menntaskólum í samráði
við menntamálaráðuneyti. Skólaheimsóknir skálda í
framhaldsskólana ættu að vera skylda og reglubundinn þáttur skólastarfs.
Það þarf að hætta að einblína endalaust á hve lítið
ungt fólk les en fjalla þess í stað meira um bókmenntir
og lestur og gera það sýnilegt og fýsilegt athæfi að lesa
sér til ánægju. Jákvæð en ekki neikvæð umræða.
Það þarf að auka og efla samstarf við RÚV í
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umfjöllun um bækur fyrir ungt fólk og efla hlaðvarpið því að menntskælingar nýta sér það mikið
þegar þeir komast upp á lagið. Vera Illugadóttir væri
til dæmis vel til þess fallin að sjá um bókmenntaþætti fyrir nýorðna. Þá var rætt um að virkja Snærós
Sindradóttur í bókmenntaumfjöllun fyrir þá yngri.
Hún ætti að sjá um sérstakt ungmennaútvarp RÚV.
Það var líka rætt um að SKAM-væða bókmenntirnar fyrir ungmenni – að nýta sér aðferðir norska
RÚV og finna ungmennin, rannsaka hvað þau vilja
og færa þeim það á þeirra vettvangi. Að komast af
skörinni hjá Agli Helgasyni og YouTube-væða umfjöllun um ungmennabækur. Þannig væri hægt að
hafa samtal um bókmenntir á YouTube. Það gæti
jafnvel verið menntaskólaverkefni að skapa þannig
þátt. Og samtalið um bækur þarf að vera alþýðlegt.
Það er til dæmis gaman þegar Gunna Dís og Andri á
flandri tala við rithöfunda.
Það vantar að dreifa umræðu um bókmenntir –
alls konar bókmenntir sem víðast. Kannski þarrf
aðeins að slaka á í þessu glæpasagnatali. Kannski eru
bókmenntirnar farnar að líða fyrir það.
Það þarf að gefa út fleiri bækur eftir unga höfunda,
fleiri bækur um annað en glæpi og eyða peningum
í að auglýsa þær líka. Það er ein leið til að fá fólk
frá 13–19 ára til að lesa áfram á íslensku: að skrifa
bækur sem höfða til þess og auglýsa þær almennilega. Gera þær eftirsóknarverðar. Það þarf að koma
alvöru stuðningur fram – ekki bara andlegur stuðningur heldur fjárstuðningur til að gefa út miklu fleiri
bækur fyrir ungmenni – líka þýddar og auglýsa þær
almennilega.
Skólakerfið þarf að hafa meira val, úrval kjörbóka,
heimsóknir höfunda og ekki gera tilhlaupið að Njáls
sögu og arfinum of bratt. Þá er hætt við að nýir
lesendur fælist frá bókum.
Það skiptir máli að bækur gerist á Íslandi. Það er
mikilvægt til að spegla sig í sínu samfélagi.
§
Hvernig má tryggja að ungmenni 13–19 ára lesi íslenskar bækur?
Einn nemendanna svaraði spurningunni með því
að segja að góð bók væri góð bók, gott úrval á bókum
yki áhuga á lestri. Annar taldi að kynna þyrfti bækur í
grunnskólum og menntaskólum, ungmenni sæki ekki

í barnabækur þannig að það þurfi að aðskilja þeirra
bækur frá barnabókum, tala ætti um þær í fjölmiðlum.
Unglingar þurfa að taka þátt í slíkri umræðu.
Fulltrúi frá Iðnú spurði hvað átt væri við með orðinu
úrval? Svör nemenda voru: Víðari skilgreiningar. Ekki
bara glæpasögur heldur líka hryllingssögur, ástarsögur
o.s.frv. Fulltrúinn frá Iðnú taldi að framboð á námsefni
vanti á íslensku.
Einn nemenda taldi að alltaf ætti að hafa skyldulestur í tímum og að nemendur velji bækurnar en ekki
kennarinn. Leiðinlegar bækur sem kennarar velja
fæli frá. Skrifa ætti síðan um bók í lok annar. Annar
nemandi greindi frá því að í Hagaskóla hefði ein
kennslustund í viku eða 20 mínútur á dag verið fyrir
yndislestur.
Fulltrúi Iðnú nefndi tímaleysi. Full vinna væri að
vera í námi og vera ungur. Magnið á heimanámi þyrfti
að breytast. Þessu svaraði nemenda með því að það
álag sem nemendur setji á sig sjálfir taki tíma frá lestri
– t.d. að vera í tónlistarnámi. Allir nemendurnir voru
sammála um að þeir læsu minna í framhaldsskóla en í
grunnskóla. Æskilegt væri að koma upp námsstyrkjum
eins og er sums staðar á Norðurlöndunum til þess að
nemendur þyrftu ekki að vinna.
§
Hvaða bækur eru eftirminnilegastar síðustu ár í skóla
eða valið sjálf?
Einn nemendanna sagðist leita mest í sígildar
bókmenntir. Hann læsi meira á ensku en íslensku en hefði haft ánægju af Sjálfstæðu fólki og
Englum alheimsins. Annar nemandi nefndi bókina
Gauragang. Sá þriðji vildi bækur sem gerast í alvöru
eins og Flugdrekahlauparann. Allir voru nemendurnir
sammmála um að bækurnar sem lesnar væru í framhaldsskóla væru þyngri en þær sem þeir hefðu lesið
áður en yfirleitt mjög góðar.
§
Er úrval íslenskra bóka nægilegt? Skiptir máli að
hafa aðgengi að bókum á heimilinu eða gott aðgengi
í skóla?
Hér komu fram skiptar skoðanir. Tveir nemendanna sögðu að heimilið hefði meiri áhrif á lestur en
skólinn. Gott aðgengi heima hafi sín áhrif. Sá þriðji
var þeirrar skoðunar að gera ætti meira í skólanum og
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hafa meiri frítíma heima. Hann sagðist leita sjálfur á
netinu að nýjum bókum, hlusti og lesi mikið, hlusti
t.d. á bók í strætó. Hann væri með app sem láti hann
vita þegar nýjar bækur eftir höfunda sem hann hefur
áhuga á komi út. Appið væri bara til á ensku. Sagðist
hann hlusta mikið og allt á ensku.
Fulltrúi Iðnú sagði að útgefendur vildu gefa út
hljóðbækur en erfitt væri að keppa við ríkisrekið
bákn, Hljóðbókasafnið. Kennari í hópnum gat þess að
í Noregi gæti fólk farið á bókasafnið og ráðið hvort
það tæki bók sem prentaða bók eða hljóðbók. Ekki
höfðu allir nemendur hlustað á hljóðbækur, einum
fannst betra að hlusta en lesa, öðrum að hlusta og lesa
á sama tíma. Til er vefur um Innansveitarkróniku þar
sem hægt er að lesa og hlusta um leið.
Rætt var um áfanga í yndislestri þar sem viðtal væri
við kennara eftir lestur hverrar bókar. Þetta er nýtt
bæði í íslensku og ensku og er val víða. Kennari við
MA var með svona áfanga. Hann sagðist hafa horfst í
augu við að sumir nemendur þyrftu eitthvað annað en
kanónuna til að kveikja áhugann á lestri. Hann leyfði
þeim því að byrja t.d. á Ísfólkinu eða öðru sem kveikti
áhuga.
Öllum kom saman um að kynningar á bókum
myndu skila meiri lestri. Í Sjálandsskóla hefðu höfundar komið og lesið upp og kveiktu þeir mikinn
áhuga. Kennarar gætu líka kynnt bækur sem væru til
á bókasafninu: t.d. bók vikunnar. Margir noti bókina
Vertu ósýnilegur. Með því að fá höfundinn í tíma
myndi það gera efnið enn áhugaverðara.
Einn nemandinn gat þess að ljóðabækur væru í
áfanga. Mátti velja úr sex bókum til að lesa og vinna
úr og þá þurfi maður að skoða þær og svona áður en
maður velur. Þetta varð til þess að lesið var svolítið úr
öllum bókunum.
§
Hvað myndu nemendur vilja lesa?
Stúlka í hópnum sagðist vilja lesa eitthvað sem
hægt er að tengja við. Henni fannst hún þurfa að
geta sett sig í spor söguhetjunnar. Efnið þyrfti að vera
spennandi, viðburðarríkt og reyna á aðalpersónuna.
Sögusviðið sjálft skipti ekki öllu ef hún getur tengt
við það og persónuna. Annar nemandi sagði að sér
myndi ekki finnast það skemmtilegt ef augljóst væri
að bók reyndi að höfða til hans. Sagðist sjálfur frekar

skrifa raunsætt. Enn annar nefndi hrollvekjur sem
skemmtilestur, t.d. Stephen King. Sagðist engan áhuga
hafa á að tengjast persónu eða umhverfi, bara sagan
sé skemmtileg. Honum fannst truflandi þegar nöfn og
staðir í erlendum bókum eru þýddir.
Stjórnandi á borðinu spurði um erfiðar bækur.
Aðeins eitt svar var við því frá nemanda sem sagði að
væri textinn of erfiður þýddi það bara að hann þyrfti
að bæta sig í íslensku.
§
Hvað með Íslendingasögur?
Enginn svaraði spurningunni en einn nemandi
sagði að sér hefði ekki fundist bókin Sjálfstætt fólk svo
erfið. (Var alveg einn um þá skoðun við borðið).
Nú voru nefndir ýmsir bókatitlar, sumir þekktu
þá aðrir ekki. Í framhaldi af því var rætt um hve stutt
bækur væru á markaði sem „nýjar“ og svo nánast bara
hyrfu þær úr búðum og umræðu. Sérstaklega slæmt
þótti þátttakendum þetta með ungmennabækurnar
þar sem svo fáar koma út á hverju ári.
Í lokin var lýst stöðunni í bókasafnsmálum í Fjölbraut
í Breiðholti: Þrír voru áður starfandi á bókasafninu en nú
er bara einn að vinna þar sem kemst varla í mat. Andstaða skólastjórnenda vinnur gegn bókasöfnum. Ekkert
gerist á söfnunum á meðan og áhersla verður bara á
söfnun og skráningu en ekki safnakennslu eða að reyna
að glæða áhuga á því sem þar er.
Krakkarnir: Myndu ekki fara inn á bókasafnið til
að lesa bók.

Hér með lýkur frásögn af hringborðsumræðum
málþingsins.
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