
Tillaga til þingsályktunar 

um að efla íslensku sem opinbert mál á Íslandi.

Umsögn stjórnar SÍUNG - Samtaka barna- og unglingabókahöfunda á 
Íslandi um tillögu til þingsályktunar um að efla íslensku sem opinbert mál 
á Íslandi, þingskjal 631, 443. mál.

Stjórn SÍUNG fagnar þessari tillögu og styður meginmarkmið hennar. Það er afar 
ánægjulegt að sjá áhuga ráðherra og stjórnvalda á framgangi íslenskunnar.

Við teljum þó að hér sé of varlega farið og söknum þess að ekki sé meiri áhersla á 
ritstörf og þá sem skrifa. Það má ganga lengra í þeim málaflokkum sem snúa að 
okkur og taka ákvarðanir sem munu standa og fjármunir fylgja.

Til útskýringar á afstöðu okkar er rétt að taka eftirfarandi fram:

Við sem förum fyrir hópi barna- og unglingabókahöfunda vitum að við erum 
fulltrúar fyrir langþreyttan hóp. Þetta er hópur sem berst fyrir framgangi 
íslenskunnar á hverjum einasta degi með kjafti, klóm og lyklaborði án þess að fá 
verðskulduð laun eða virðingu fyrir. Staðan er sú að ekkert okkar getur lifað á því 
að skrifa barna- eða ungmennabækur, ekki einu sinni þau okkar sem verma efstu 
sæti metsölulista ár eftir ár. Þeir sem stjórna bókmenntaumræðunni líta síðan 
niður á verk okkar og finnst þau ekki vera hluti af bókmenntaumræðu, -þróun 
eða -mikilvægi. Það kristallaðist þegar Guðrún Helgadóttir átti rithöfundaafmæli 
og ákveðinn bókmenntaþáttur í sjónvarpi sá ekki ástæðu til að fjalla um það. Það 
var skandall sem enginn hneykslaðist á nema við.

Fleira má telja til eins og þá staðreynd að okkar fólk fær síður ritlaun frá þar til 
bærum sjóði, umfjöllun um barnabækur er lítil og við erum skikkuð til að gefa 
vinnu okkar eins og hjá Hljóðbókasafninu þar sem bækur okkar eru mikið 
notaðar án þess að eðlilegt afgjald sé greitt. Skólar sækjast einnig eftir því að fá 
höfunda í heimsókn en það getur verið mikið streð fyrir höfunda að fá greitt fyrir 
þá vinnu.

Í okkar huga er það dagljóst að ef á að berjast fyrir framgangi íslenskunnar eru 
barna- og unglingabækur og afþreyingarefni í ljósvakamiðlum og á netinu 
lykillinn að árangri. Því er það okkar skoðun að það þarf að bæta aðstöðu okkar 
hóps og vinna með okkur. Því þrátt fyrir allt eru barna- og unglingabókahöfundar 
alltaf í bardagahug þegar að kemur að baráttunni um framtíð íslenskunnar.

1. Vitundarvakning um íslenska tungu.

Þetta er frábært. En hér stendur að að leitað verði að víðtæku samstarfi við 
stofnanir, fyrirtæki og félagasamtök. A f hverju ekki að byrja á því að hafa 
samstarf við þjóðina sjálfa og efna til samkeppni sem allir landsmenn geta tekið 
þátt í um slagorðið? Þessi tenging við íþróttir („Áfram íslenska“) gæti komið



aðeins of seint auk þess sem við eigum að geta búið til slagorð sem stendur eitt 
og sér. Þetta mál á að vera það stórt og spennandi að slagorðið á ekki að þurfa 
stuðning frá íþróttum.

2. Mikilvægi læsis.

Mikilvægi læsis er engum dulið. Þetta er lykilatriði. Takk.

Hér er nefnt að rithöfundar eigi að vera með virka aðkomu að þessu máli. Enn 
vitum við barna- og unglingabókahöfundar þó ekki alveg hvernig okkar aðkoma 
á að vera. Við erum hins vegar meira en til í að heimsækja skóla allan ársins 
hring, ekki bara fyrir jólin. Við erum til viðræðu um hvernig er best að haga 
þessum heimsóknum. Við erum líka til viðræðu um að skólarnir heimsæki okkur. 
En við viljum líka fá greitt fyrir okkar vinnu. Hvernig væri að vera með sjóð fyrir 
skólana sem sér um að greiða fyrir höfundaheimsóknir?

3. Íslenska sem annað mál.

Hér má hugsa sér að hjálpa börnum með annað tungumál að lesa vinsælustu 
íslensku barna- og unglingabækurnar. Þýða íslenskar barnabækur á þeirra 
tungumál eða gera léttlestrarútgáfu á báðum tungumálum.

4. Skólabókasöfn.

Skólabókasöfnin eru lykillinn að baráttunni um íslenskuna, því erum við 
algerlega sammála. Það verður því að tryggja með lögum að skólabókasöfnin fái 
nægt fjármagn til að geta staðið undir þessari grein. Eins og er eru þetta bara 
orðin tóm. Það er í augnablikinu algerlega undir geðþótta skólastjórnenda eða 
bæjarstjórna hvort og hvað mikið bókasöfnin fá í sinn rekstur. Það gengur 
hreinlega ekki.

Hér er það sem segir í grunnskólalögum um skólabókasöfn undir liðnum:

Eftirfarandi breytingar verða á 20. gr. laganna:
Á eftir 1. mgr. kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
Í öllum grunnskólum skal gera ráð fyrir skólasafni eða tryggja með öðrum hætti aðgang nemenda að 
þjónustu slíks safns sem skal vera upplýsingamiðstöð fyrir nemendur og kennara. Það skal búið bókum 
og nýsigögnum auk annars safnkosts sem tengist námsgreinum og námssviðum aðalnámskrár 
grunnskóla.

Það þarf líka að tryggja að leikskólar fái sín bókasöfn. Við verðum að byrja á 
byrjuninni, sá fræjunum snemma! Í lögum um leikskóla er þetta að finna um 
bókasöfn:

0

Semsagt, ekkert.

En hvað segja bókasafnalögin? Það sama og leikskólalögin: Ekki neitt.



Hvergi er minnst einu orði á bókasöfn á leikskólum. Þessu þarf að breyta. Sé 
fólki alvara með þessu máli þarf að byrja um leið og börn geta farið að halda 
höfði.

9. Stafrænt námsefni.

Barna- og unglingabókahöfundar eru meira en reiðubúnir til að koma hér að 
borðinu. Við viljum skrifa og taka þátt í að búa til skemmtilegt og spennandi 
námsefni. Sömuleiðis leggjum við til að nemendur í unglingadeildum og 
framhaldsskólum fái að vinna með nýjar íslenskar bækur / texta úr bókum sem 
eru nýjar af nálinni; nýjar íslenskar ungmennabækur, að því gefnu að við fáum 
greitt fyrir vinnu okkar.

12. Innlend dagskrárgerð.

Að okkar mati verður að stórauka gerð barna- og unglingaefnis á íslensku. Það er 
einmitt þar sem skóinn kreppir. Hjá Kvikmyndamiðstöð þarf hugarfarsbreytingu 
og/eða aukið fjárframlag sem ætlað er til framleiðslu á þessu efni. Við í SÍUNG 
erum einmitt í þeim hópi sem skrifar þetta efni. Hvað er langt síðan leikin 
sjónvarpsþáttaröð fyrir unglinga var gerð á Íslandi? Man það einhver?

Einnig má styrkja umfjöllun um bækur á miðlum RÚV. Áhrifamesti 
sjónvarpsþátturinn um bókmenntir sneiðir nær algerlega hjá umfjöllun um 
barnabækur þrátt fyrir stór orð um mikilvægi þessa bókaflokks. Á  metsölulistum 
ársins 2018 má sjá að á topp 20 listanum eru einungis tvær bækur sem kallast 
fagurbókmenntir. Hinsvegar eru á listanum sex barnabækur sem þó fengu litla 
sem enga umfjöllun í áðurnefndum þætti. Fyrir hvern er þessi umfjöllun þá? Ekki 
íslensku þjóðina. Það verður að koma barna- og unglingabókum í umræðuna og 
gera þær svalar og eftirsóttar.

Þó verður að geta þess sem vel ert gert. KrakkaRÚV er stórkostlegt fyrirbæri sem 
eflist með hverjum mánuðinum. Þar er ótal margt í gangi sem er beinlínis 
ætlað til að efla íslenskuna og bóklestur. Verkefnið SÖGUR er besta dæmið um 
það. Krakkaruv.is/sogur. Annað dæmi er Bókaormaráðið og börn taka viðtöl við 
rithöfunda. Við viljum samt ítreka nauðsyn þess að fjallað sé um barnabækur í 
efni fyrir fullorðna þar sem fagfólk tekur bækurnar fyrir. Það er ekki nóg að það 
sé gert af börnum á KrakkaRÚV. Barnabækur eru vara sem þarf að kaupa og færa 
í hendur barnanna, til þess þurfa foreldrar, ömmur og afar og aðrir sem kaupa 
bækur fyrir börn að vita af bókunum og heyra um þær vandaða umfjöllun frá 
fagfólki. Rúv Núll og UngRÚV eru að slíta barnsskónum og eru ætluð fyrir 
menntaskólaaldur annarsvegar og grunnskólakrakka hinsvegar. Enn er óljóst 
hvað þessi fyrirbæri gera fyrir íslenskuna og bækur en við erum bjartsýn.

13. Stuðningur við einkarekna fjölmiðla.

Það er frábært ef einkareknar sjónvarpsstöðvar fá stuðning til að framleiða 
meira af leiknu efni á íslensku. Hér er samt ekki nóg að tala um einkarekna 
fjölmiðla á borð við sjónvarpsstöðvar. Íslensk börn horfa ekki á Sjónvarp Símans 
á spjaldtölvunni heldur á YouTube og Netflix. Það þarf að tryggja það að



barnaefni á íslensku sé þar að finna. Fyrir það þarf ríkið að greiða. Og bæta við 
hér í þennan lið eða búa til sérstakan lið.

KrakkaRÚV styrkist stöðugt og bætir við nýju og gömlu efni sem er aðgengilegt á 
vefnum þeirra. Það þarf að halda utan um það góða starf sem er hafið þar en 
jafnframt að bæta í á öðrum vígstöðvum. Þó má geta þess að allt það eldra 
barnaefni sem kemur þar inn er þar í boði höfundanna. Þeir fá ekki greitt fyrir 
áhorf.

14. Bókaútgáfa.

Eins og við hjá SÍUNG bentum á í umsögn um frumvarp sem nú er orðið að lögum 
þá kemur þetta ákvæði íslenskum höfundum nákvæmlega ekkert við. Enginn 
höfundur fær meira í sinn sjóð vegna þessara laga; enginn höfundur skrifar fleiri 
eða betri bækur. Gæðin hljóta alltaf að vera aðalatriðið og því hefði verið nær að 
eyða þessum peningum í höfundana sem fengju við það tíma. Tíma til að skrifa 
ódauðlegar bókmenntir fyrir æsku þessa lands.

Við hefðum kosið norsku leiðina þar sem ríkið kaupir ákveðið upplag af 
vönduðum bókum og dreifir á bókasöfn og skóla. Þannig fá bæði höfundar og 
útgáfur fá eitthvað í sinn hlut.

Að bera þetta saman við kvikmyndagerð er mjög hæpið enda mjög ólíkar greinar 
um að ræða.
Í bókaútgáfu vantar ekki bara fleiri verk heldur fleiri betri verk. Með norsku 
leiðinni verður til gæðastýring og aðeins vönduð og vel skrifuð verk eru keypt, og 
þar með styrkt. Með því að tryggja það með fjárframlögum og fleiri mánuðum í 
ritlaun geta barnabókahöfundar einbeitt sér að því að skrifa. Á  hinum íslenska 
örmarkaði er ómögulegt fyrir barna- og unglingabókahöfunda að lifa á 
höfundargreiðslunum einum og sér.

15. Barna- og ungmennabókmenntasjóður.

Þetta er frábært. Hins vegar stendur hér ekkert um það hvernig þetta verður í 
framkvæmd. Við ítrekum þörfina á því að styðja við höfundana ef það á að nást 
að búa til fleiri gæðabækur fyrir íslensk börn og unglinga.

16. Almenningsbókasöfn.

Almenningsbókasöfn eru stórkostleg og gegna lykilhlutverki. En ... enn og aftur 
þarf að bæta hag þeirra sem skrifa barna- og unglingabækur. Það er til dæmis 
hægt með því að hækka framlag í bókasafnasjóð sem greiðir þóknun til höfunda í 
samræmi við útlán á bókum þeirra. Einnig má fara í aðgerðir til að gera 
bókasöfnin meira aðlaðandi og hreinlega spennandi fyrir börn og unglinga.

Hér vantar hinsvegar sárlega umfjöllun um Hljóðbókasafn Íslands. 
Hljóðbókasafnið er algerlega nauðsynlegur þáttur í eflingu íslenskunnar þegar 
kemur að lögblindum og lesblindum.



Þar eru það þó höfundar landsins sem styrkja það safn meira en nokkur annar. 
Þar erum við, barna- og unglingabókahöfundar, skikkuð til að gefa vinnu okkar, 
framleiðsluna okkar, til þessa safns sem síðan er misnotað á hrikalegan hátt. Fólk 
deilir aðgangi sínum með öðrum og hafa fjölmörg börn þar með ótakmarkaðan 
aðgang að nýjum bókum með tilheyrandi tekjutapi fyrir höfundana.

Óteljandi dæmi eru um það að heilu hóparnir, t.d.
Íslendingafélög Norðurlandanna, hafi fengið barna- og unglingabækur í gegnum 
aðgang að Hljóðbókasafninu án þess að greiða krónu fyrir. Fyrir hverja bók sem 
fer á safnið fær höfundur tæplega 30.000 krónur. Ef miðað væri við úthlutanir 
Bókasafnasjóðs ættu sumir barnabókahöfundar hins vegar að fá tæplega 300.000 
krónur miðað við hlustun. Þess má geta að þá er ekki tekið inn í myndina þær 
svindl-hlustanir sem áður voru nefndar. Höfundar (og  útgefendur) eru eins og 
staðan er í dag skikkaðir til að gefa vinnuna sína og verða af miklum tekjum.
Þetta gengur ekki lengur. Hljóðbókasafnið verður að taka til hjá sér, greiðslur 
fyrir útlán þess færðar undir hatt Bókasafnasjóðs. Safnið verður að lúta sömu 
reglum og önnur bókasöfn.

Það er kominn tími til!

21. Málstefna um íslenskt táknmál.

Bækur íslenskra höfunda, einkum barnabækur, hafa verið þýddar á táknmál í 
rafbókarformi án þess að höfundar fái nokkra umbun fyrir. Þetta er því 
greinilega reglan en ekki undantekningin: Að borga ekki höfundum barna- og 
unglingabóka. Mun fleiri bækur þurfa að komast á þetta form en gríðarlega 
mikilvægt er að þau sem nota íslenskt táknmál fái bækur við hæfi og hafi aðgang 
að nýjum og góðum íslenskum bókum eins og önnur börn og slíkt starf þyrfti að 
efla verulega. Eðlilegt væri að höfundar verkanna fengju greiðslur fyrir slíkar 
útgáfur.

Að lokum .

Hvar stendur hnífurinn í kúnni? Hverju ætlum við að bjarga? Á hvaða aldri eru 
þeir sem þarf að ýta við og fá til að nota, lesa, hugsa og leika á íslensku? Það er 
varla það fólk sem komið er yfir miðjan aldur. Nei, það eru einmitt börn og 
unglingar þessa lands. Sá hluti þjóðarinnar sem meðlimir SÍUNG hugsa statt og 
stöðugt um.

Börn sækja æ meira í afþreyingu á ensku í gegnum spjaldtölvur og sjónvarp og 
þau börn sem lesa mikið snúa sér að miklu leyti að bókum á ensku þegar þau 
koma á miðstig. Þau þyrstir í meira og betra úrval af spennandi og 
skemmtilegum bókum og hafa fyrir löngu lesið allt sem í boði er á íslensku. 
Þannig missum við krakkana smám saman yfir í annað málumhverfi og íslenska 
málvitundin rýrist. Til þess að unga fólkið okkar geti tjáð tilfinningar sínar er 
nauðsynlegt að það hafi til þess orðaforðann. Þetta er því ekki eingöngu spurning 
um menningu heldur lýðheilsu.



Fræjunum skal sáð snemma og í framhaldinu hlúð að íslenskublóminu af mikilli 
alúð. Við verðum að byrja á leikskólunum og halda áfram upp allan skólastigann. 
Til þess að börn og unglingar beri íslenskuna áfram til næstu kynslóða þarf að 
vinna markvisst að því að vekja áhuga þeirra á tungumálinu. Við hjá SÍUNG 
teljum að besta leiðin til þess sé að tryggja vandað og vel skrifað afþreyingarefni 
fyrir unglinga. Hvort sem það kemur út á bók, í útvarpi, sjónvarpi, kvikmyndum 
eða á netinu.

Starfsumhverfi þeirra sem skrifa fyrir börn og unglinga er gríðarlega viðkvæmt 
og störf þeirra ekki metin til jafns við þá sem sinna eldri lesendum og 
áhorfendum. Til þess að tryggja framtíð íslenskunnar þarf að efla verulega þessa 
starfstétt með auknu fjármagni, styrkjum og starfslaunum. Barnabækur og annað 
menningarefni fyrir börn skal ekki afgreitt sem afgangsstærð þegar það er í raun 
sterkasta vopnið í baráttunni fyrir framtíð íslenskunnar.

Koma svo!


