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Nokk ur ráð 
til að  skrifa  
betri sög ur

 Lestu marg ar bæk ur!

Ég á að  minnsta  kosti  erfitt með að í mynda mér á nægju
legri leið til að öðl ast nauð syn lega  færni. Með því 
að lesa eyk ur þú orða forð ann og til finn ingu þína fyr
ir tungu málinu án þess að  þurfa að  hugsa um það. Þú 
æf ist í að láta orð in  skapa mynd ir í höfð inu. Í mynd
un ar aflið  þjálfast og þú átt auð veldara með að  setja 
þig í spor ann arra og  skilja hvern ig þeir  hugsa.

H
ill ur bóka safna eru full ar af göml um og nýj um bók um 
sem bíða eft ir þér. Hik aðu ekki við að  biðja safn vörð inn 
um að stoð við að  finna ný lestr ar æv in týri og bækur sem 
eru öðru vísi en þú hef ur van ist að lesa.  Lestu aft ur  kafla 
og  kafla eða  heilu bæk urn ar sem þér finnst sér stak lega 

góð ar og  veltu fyr ir þér hvers  vegna þér líka þær. Hvers kon ar stíl
brögð um hef ur höf und ur inn  beitt?
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Skrif aðu!

 Gerðu það að vana þínum að  skrifa eitt hvað á hverj um degi.  Haltu 
dag bók og skrif aðu bréf. Punkt aðu nið ur lýs ing ar á  fólki sem þú 
hitt ir og stöð um sem þú kem ur á. Skrif aðu hjá þér stutt ar frá sagn ir 
af hvers dags leg um at vik um.  Vendu þig á að  skrifa jafn vel þótt þú 
ætl ir alls ekki að  verða rit höf und ur. Með því að  skrifa þjálf ar þú 
hæfi leik ann til að  hugsa skýrt og orða hugs an ir þín ar.

Treystu sjálf um þér!

Skrif aðu um það sem þú þekk ir og á þann hátt sem þér hent ar best. 
Rit un er mjög ein stak lings bund in. Hver og einn verð ur að  finna þá 
að ferð sem hæf ir hon um. Þess  vegna er  þetta ekki bók sem seg ir 
hvern ig þú átt að gera. Hún fjall ar  miklu frem ur um hvað þú getur 
gert. Þeg ar ég  skrifa ung linga bæk urn ar mín ar vinn ég  nokkurn 
veginn á þann hátt sem ég  greini frá hér. Það er sú rit un ar að ferð 
sem hent ar mér best. Próf aðu þess ar ráð legg ing ar og nýttu þér þær 
sem henta þér til að  skrifa bet ur.

Rit un aræf ing arn ar hafa orð ið til á nám
skeið um sem ég hef hald ið í skól um og á 
Net inu. Texta dæm in eru  einnig frá þess um 
nám skeið um og eru eft ir börn og ung linga.

R I T U N A R B Ó K I N
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Að lýsa 
per són um

Hvern ig held ur þú að bæk urn ar um Línu  langsokk væru 
ef Lína væri ekki með og hvern ig held ur þú að sag an um 
nýju föt in keis ar ans væri ef eng inn væri keis ar inn? Það er 
nefni lega með per són un um sem við lif um okk ur inn í sög
una. Persón urn ar koma okk ur til að  hlæja eða  gráta og 
lesa á fram, blað síðu eft ir blað síðu, til að kom ast að hvern ig 
fer fyr ir þeim. Höf und ar  byrja venju lega vinn una við nýja 
bók á því að  skapa mik il væg ustu per són ur bók ar inn ar.

A
uð vit að er gott að vita nöfn og út lit per són anna sem 
þú vilt  skapa fyr ir sög una þína. Mik il væg ara er þó að 
 þekkja  þeirra  innri mann, lang an ir  þeirra og eigin
leika. Það get ur líka ver ið þýðingarmikið að vita hvað   
fólk ið hef ur í kring um sig. Áður en þú byrj ar að  skrifa 

 langa frá sögn ætt ir þú að hafa gert þér ým is legt í hug ar lund um 
persón ur henn ar.
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Hér er minnis listi yfir það sem get ur ver ið gott að vita um per sónu. 
Höf und ur veit venju lega  meira en hann gef ur upp í  texta sín um. Ef 
allt það sem er á list an um væri tek ið með yrði les and inn hund leið ur. 
 Veldu það sem þér finnst mik il vægt í sög unni sem þú ert að  skrifa á 
þess ari  stundu.  Reyndu fyrst og fremst að hafa það með sem skil ur 
þína per sónu frá flest um öðr um og ger ir hana á huga verða.

 

Ytra út lit og  
ein kenni Innri eig in leik ar Um hverfi

ald ur

lík ams bygg ing

and lits lag

hár

augu

munn ur og nef

húð

and lits förð un

klæðn að ur

rödd og mál far

fram koma

hvern ig hún hreyf ir sig

sér stök ein kenni 

fylgi hlut ir

eiginleikar,  

kunn átta,  færni

skoð an ir

vilja styrk ur

styrkleikar, veikleikar

hrædd við

hrif in af

ekki hrif in af

fram tíð ar draum ar

leynd ar mál

reið við

glöð yfir

sorg ir

skap

heim ili

fjöl skylda

vin ir og ó vin ir

ná grann ar

hús dýr

 skóli eða  vinna

á huga mál

dag leg ar venj ur

ó sið ir

mik il væg ir at burð ir í líf inu

upp á halds stað ir

hræði leg ir stað ir

á trún að ar goð

R I T U N A R B Ó K I N
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Í frá sögn um þín um lýs ir þú oft ast  fólki á  stuttu tíma bili æv inn ar. En 
til þess að geta lýst  fólki á til tek inni  stundu og vita hvað það ætl ar 
að  segja eða gera þarft þú sem höf und ur að vita hvern ig líf per són
unn ar hef ur ver ið og  hvaða fram tíð ar drauma hún hefur.

A Ð  L Ý S A  P E R S Ó N U M
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R I T U N A R B Ó K I N

Nokk ur ráð 

þeg ar þú ætl ar 

að lýsa per sónu

Lýstu per són unni á ein hverj um til tekn um stað og stund. Þá hef ur 
þú  meiri mögu leika á að gera lýs ing una lif andi.

Á hverj um  morgni stend ur  Jónas fyr ir fram an spegil inn 
í for stof unni og greið ir svart, lið að hár ið frá and lit inu 
til að  hylja út stæð eyr un. Hann getur stað ið í  marga 
klukku tíma fyr ir fram an speg il inn og horft á sjálf an sig 
–  brúnu aug un, kart öflu nef ið sem hann hef ur erft frá 
ömmu  sinni, nef ið sem  mamma hans er vön að  kyssa. 
Munn ur inn er nokk uð stór, allt of lík ur  stelpumunni, 
finnst honum sjálfum.

 Jenny, Nya Var vetsskóla, Gauta borg



11

• Til þess að gera sögu per sónu á huga verða er gott að láta hana 
gera eitt hvað eða lýsa því hvað hún  vilji gera.

Á dimm um himn in um  lýsti föl ur mán inn. Ein mana 
vera lædd ist eft ir þröng um stíg.  Þetta var hár og mag-
ur maður. Hann var glæsi leg ur að sjá en um leið dul-
ar fullur á ein hvern hátt. Mað ur inn var með  slaufu 
um háls inn og barða stór an hatt sem  skyggði á nær 
allt andlit ið. Hann sett ist á trjá stubb. Ég  hnipraði mig 
sam an bak við ná læg an  runna. Mað ur inn fór úr öðrum 
skón um. Hann tók eitt hvað úr skón um og tróð því nið-
ur í jörð ina við trjá stubb inn. Ég fann að ég átti  erfitt 
með að anda. Hann gæti tek ið eft ir mér!

Mal in, Ör by skóla

• Skrif aðu  þannig að les and inn geti séð per són una ljós lif andi fyr ir 
sér. Ekki  gleyma að ýmis smá at riði eru mik il væg svo að mann
lýs ing in  verði trú verð ug. Örfá smá at riði  nægja, of mik ið af  slíku 
verð ur til þess að les and an um leið ist.

Nú er hús bóndi minn kom inn á fæt ur. Strák ur inn er 
með úfið hár því hann hef ur ekki  greitt sér enn. Dökk-
brúnt hár ið glans ar í morg un sól inni. Hann gengur að 
horn inu þar sem mat ur inn minn er. Nú hell ir hann 
mjólk í bláu skál ina sem ég fékk dag inn sem ég kom 
hing að. Örið á  hægri auga brún sést vel. Það fékk hann 
þeg ar þeir Karl spil uðu fót bolta og hann datt á fer-
kantaða,  harða staur inn. Hann klæð ir sig í bláu,  snjáðu 
galla bux urn ar og Ree bok -peysu með  hettu. Fljót lega fer 
hann með mig í morg un göngu.

 Niklas, Dan marksskóla

A Ð  L Ý S A  P E R S Ó N U M
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• Mann vera þarf að hafa bæði góða og  slæma eig in leika svo hún 
 verði ekki að skrípa mynd. Ó þokki er ekki bara vond ur og  hetja 
er ekki ein göngu góð.

• Láttu gjarnan per són ur þín ar líkj ast  fólki sem þú þekk ir. Til búna 
per són an þín klæð ir sig ef til vill eins og Sara, býr eins og þú og 
hef ur sama skap og Pét ur. 

• Þú get ur not að stjörnu fræði og stjörnu spár. Í  hvaða stjörnu merki 
er per són an fædd? Hvað seg ir stjörnu fræð in um fólk sem er fætt 
í  þessu  merki? Hvern ig er stjörnu spá in fyr ir  þessa viku?

•  Reyndu að lifa þig inn í per són ur þín ar. Mað ur verð ur líka að 
geta þekkt sjálf an sig í  vondu per són un um.  Þetta gæti ver ið þú.

VIN SÆLASTA STELP AN Í BEKKN UM
 Þarna stend ur hún, vin sælasta stelp an í bekkn um. Hún 
er með stutt, ljóst hár.  Stóra dún úlp an nær rétt nið ur 
fyrir rass. Hún er í svört um, reim uð um stíg vél um. Vá, 
hví lík  stelpa!  Hugsa sér, ef mað ur væri eins og Pála!

All ir  vilja vera með Pálu. Eft ir  skóla er hún með fjórum 
 bestu vin kon um sín um. Þær  ganga þétt saman í hóp og 
 pískra. Hún hef ur sitt eig ið her bergi, stórt með hvít um 
hús gögn um. Þar er allt  hreint, föt og ann að á sín um stað 
og búið að búa um rúm ið.

Pála er ekki með of næmi og á hund, kött, mar svín og 
tvo páfa gauka. Þeg ar hún er búin að  borða og læra fyr ir 
skól ann fer hún að sofa án þess að for eldr ar henn-
ar  þurfi að reka hana í rúm ið. Svo er hún held ur ekki 
myrk fæl in!  Hugsa sér, ef mað ur væri eins og Pála! Já, 
 hugsa sér ...

R I T U N A R B Ó K I N
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Ritunaræfingar

1.  Skrif aðu sjálfs lýs ingu í  þriðju per sónu, það er að  segja þú 
skrif ar ekki ég held ur hún eða hann.  Láttu eins og það sé ein
hver sem þyk ir mjög vænt um þig sem skrif ar.  Þrisvar sinn um 
 skaltu  skrökva ær lega og  reyna að láta lygarnar  falla vel inn 
í frá sögn ina. Sá sem þekk ir þig ekki á ekki að geta fund ið út 
hvar þú hef ur skrökvað í lýs ing unni.

2.  Skrif aðu aft ur lýs ingu á þér en nú  skaltu láta eins og þeim 
sem skrif ar líki illa við þig.

3.   Láttu nú eins og eitt hvert dýr, sem þér þyk ir vænt um eða 
þekk ir, lýsi þér.  Láttu dýr ið lýsa þér við sér stak ar að stæð ur á 
ein hverj um á kveðn um stað.

4.  Skrif aðu lýs ingu á þér eins og þú vilt vera eft ir tutt ugu ár.

5.  Skrif aðu aug lýs ingu þar sem þú leit ar að góð um vini eða 
félaga til að gera eitt hvað skemmti legt með.  Segðu frá eig
in leik um þín um og á huga mál um. Hvern ig á nýi vin ur inn að 
 þekkja þig þeg ar þið hitt ist? Hvern ig á hann að vera, vin ur inn 
sem þú leit ar að?

A Ð  L Ý S A  P E R S Ó N U M
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 6.   Láttu eins og ein hver sem þú þekk ir hafi horf ið og nú eigi 
að aug lýsa eft ir hon um í dag blöð um. Skrif aðu aug lýs ing
una  þannig að ekki sé hægt að  rugla þess ari til teknu per sónu 
saman við  neina aðra. Hvern ig var hún klædd? Hvern ig var 
hug ar á stand henn ar þeg ar hún hvarf? Hvert gæti hún hugs
an lega hafa far ið? Var hún með eitt hvað með sér?

 7.   Lýstu ein hverri per sónu með því að  segja frá hvern ig hún 
vaknar, fer fram úr rúm inu og klæð ir sig einn morg un.  Reyndu 
að sýna út lit henn ar, eig in leika og það sem er í kringum hana.

 8.   Lýstu persónu með því að lýsa her bergi hennar. Hvað segir 
her berg ið um þann sem býr þar? Bland aðu gjarnan saman 
í mynd un og veru leika, bara að frá sögn in sé trú verðug.

 9.   Lýstu per sónu með því að láta  skóna henn ar  segja eitt hvað 
um sjálfa sig eða persónuna sem gengur í þeim.

 10.   Lýstu húsi  þannig að les and inn  skilji hvers kon ar fólk býr í 
hús inu.

 11.   Reyndu að lýsa per sónu eins skýrt og þú mögu lega get ur í 
þrem ur lín um.

R I T U N A R B Ó K I N
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Að lýsa 
stöð um

Þú tek ur les and ann með þér hvert sem er í veröldinni með 
 góðri stað ar lýs ingu – og aft ur á bak eða á fram í tíma ef 
þú vilt. Þú færð hann til að lifa sig inn í það and rúms
loft sem þú vilt  skapa; það get ur ver ið ein hver yndis leg ur 
stað ur eða mjög skugga legur. Með um hverf is lýs ing unni 
á kveður þú hvar þú stað set ur per són ur frá sagn ar inn
ar. Lok uð verslun ar mið stöð á  miðri  nóttu, beit ar hagi á 
sólskins heitum sum ar degi eða borg ar gata á  mesta anna
tíma gef ur þér mögu leika á að láta per són urn ar  lenda í 
alls kon ar atvikum. Vand aðu þess  vegna  val ið á stöð um 
og tíma í frá sögn inni.  Lýstu staðn um  þannig að les and inn 
geti séð hann í hug an um og finnist hann kom inn þang að.
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R I T U N A R B Ó K I N
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Nokk ur ráð þeg ar þú 

lýs ir stað

•  Lýstu staðn um á á kveðn um árs tíma, til tekn um tíma dags og í 
á kveðnu  veðri.  Veldu tíma og veður  þannig að það gefi frá sögn
inni þann blæ sem þú vilt  skapa.

Það er lykt af bens íni. Sól in skín á blá um himn in um 
og fífl arn ir við veg kant inn  blómstra. Strák urinn sem 
vinn ur á bens ín stöð inni opn ar dyrn ar og pírir aug un 
á móti sól inni. Í fjar lægð heyr ist í bíl um sem  þjóta í 
átt að bænum. Brodd gölt ur hleypur yfir veg inn. Ég er 
hræddur um að hann  lendi fyrir bíl en hann slepp ur 
yfir í tæka tíð. Svölurn ar  fljúga um loft in blá. Það er 
kom ið sum ar!

Chri stofer, Ör by skóla

• Skap aðu  þinn hugblæ með því að  velja nokk ur smá at riði sem þú 
lýs ir síð an. Var aðu þig samt á því að hafa smá at rið in ekki of mörg. 
Lang ar lýs ing ar  verða stund um leið in leg ar og þá fer lesand inn 
að  sleppa úr.  Veldu í stað inn nokk ur lif andi og mynd rík smá atriði 
sem  skapa  rétta blæ inn.

 Myrkrið lagð ist yfir eins og þungt  teppi. Dyrn ar  stóðu 
í  hálfa gátt og dauf  birta  mætti aug um henn ar. Sterk 
lykt seytl aði út úr her berg inu. Hún fann blóð bragð í 
munn inum og tók eitt skref inn í her berg ið. Kuld inn 
frá  ísköldu gólf inu  skreið upp eft ir ber um fót un um. 
Köngu ló ar vef ur hékk í loft inu. Vind stroka  smaug í 
gegn um her berg ið. Hún skalf.

Em el ia  Ahlberg, Nya Var vetsskóla

A Ð  L Ý S A  S T Ö Ð U M
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R I T U N A R B Ó K I N

Hugleiddu að við höf um fimm eða jafn vel sex skyn færi, ekki að eins 
 heyrn og sjón.

Stein arn ir  glitra í vatn inu. Ef mað ur hlust ar get-
ur maður  heyrt þá  kveinka sér í hvert sinn sem alda 
skellur á grátt yf ir borð ið.  Daufu,  rauðu  skini frá  
vitan um bregð ur fyrir. Öld urn ar þyrl ast upp og  mynda 
 froðu. Það er hvasst og kalt og ef stein ar gætu tal að 
 segðu þeir:

– Hjálp aðu okk ur!  Taktu okk ur með heim í hlýj una! 
Í loft inu er lykt af  þangi og sölt um sjó. Ég nem stað ar 
um stund og  horfi á ein mana stein ana og bát ana sem 
rífa í land fest arn ar.

Fred rik, Kungs backa

• Reyndu að endurskapa það sem þú sérð, heyr ir og skynj ar á 
staðn um. Í stað inn fyr ir að  skrifa: fal leg ur vor morg unn get ur þú 
lýst staðn um  þannig að sá sem les  skilji að það er morg unn, vor 
og fallegt veður án þess að þú nefn ir orð in morg unn, vor eða 
falleg ur. Á gætt ráð til að  skapa hug blæ get ur ver ið að lýsa því 
sem ein hver mann eskja á staðn um er að gera.

Það var enn kalt og sterk ur vind ur inn blés næst um 
því upp hurð inni þeg ar ég opn aði. Ég fann lykt ina 
af  brenndu  laufi og  heyrði hvern ig hríf ur skröp uðu 
klakaða jörð ina. Enn voru snjó flekk ir hér og þar. Sleð-
ar  sáust úti en eng inn var í brekk un um. Ég  hitti  Fríðu, 
vinkonu mína. Hún  sýndi mér  heila  breiðu af ný-
útsprungn um sól eyj um, þær  fyrstu á ár inu.

Liza, Ör by skóla, Stokk hólmi
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•  Láttu eitt hvað ger ast á staðn um  einmitt á því augna bliki sem þú 
lýs ir. Það  þurfa ekki að vera á hrifa mikl ir at burð ir, bara nokk ur 
hvers dags leg smá at riði. Það sem per sóna að hefst get ur sagt á 
 hvaða tíma árs ins eða  hvenær dags ins frá sögn in ger ist.

Öld urn ar  falla að klett un um á tang an um.  Brumið á 
trjám og runn um er rétt að  springa út. Gras ið svign ar í 
morg un vind in um. Hóp ur máva flýg ur garg andi upp frá 
sjón um. Tvær mann ver ur, karl og kona, eru í göngu ferð 
á strönd inni. Hund ur inn  þeirra fylg ir fast á eft ir. Þau 
 kasta  priki og hund ur inn hleyp ur gelt andi út í sjó inn. 
Öll þrjú  busla í sjón um og  leika sér eins og börn. Þau 
 hlaupa í kapp á strönd inni. Geisl ar rísandi sólar   lenda 
á sjáv ar flet inum og him inn inn lit ast rauð ur.

 Linda, Espedals skóla

A Ð  L Ý S A  S T Ö Ð U M



20

Nokkr ar spurn ing ar 

sem geta hjálp að þér 

að lýsa stað

• Hvaða smá at riði á staðn um  segja frá því  hvaða árs tími er?

• Hvaða smá at riði  segja frá því hvað klukk an er?

• Hvern ig lýs ir þú best veðr inu með því að  segja frá hvað 
mann vera á staðn um ger ir eða skynj ar?

• Heyr ir þú ein hver hljóð eða finn ur þú ein hverja lykt sem 
seg ir eitt hvað um stað inn?

• Hvern ig finnst þér að vera á þess um stað  einmitt á  þessu 
augna bliki?

• Eru ein hver dýr eða mann ver ur  þarna? Hvað eru þau þá að 
gera?

• Er eitt hvað að ger ast eða hef ur eitt hvað gerst rétt áður?

• Hvað er það sem ger ir þenn an stað al veg sér stak an  einmitt 
á  þessu augna bliki?

• Er eitt hvað sem get ur vakið forvitni les and ans  þannig að 
hann  vilji vita hvað er að fara að gerast?

R I T U N A R B Ó K I N
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Rit un aræf ing ar

1.   Finndu ein hvern stað sem þú vilt lýsa.  Sestu þar nið ur og  sittu 
góða stund. Not aðu skyn fær in; hlust aðu, skynjaðu, þef aðu og 
 horfðu af gaum gæfni. Smá at riði eru mik il væg: dauf hljóð sem 
heyr ast, ang an eða þef ur sem kem ur og fer, fólk og dýr sem 
sést og heyr ist í. Safn aðu  lýsandi orð um um það sem þú tek ur 
eft ir.  Farðu síð an heim og skrif aðu um stað inn með hjálp orð
anna sem þú safn að ir.

2.  Í mynd aðu þér al veg hræði leg an stað, stað þar sem þú vild ir 
helst ekki vera.  Láttu eins og þú sért á þess um stað á á kveðn
um tíma.  Lýstu hvernig þér líður og hvað þú skynjar með lif
andi og mynd rík um orð um.

3.  Í mynd aðu þér al veg dá sam leg an stað, stað þar sem gott er að 
láta hug ann  reika. Skrif aðu lýs ingu á staðn um fyr ir ferða bæk
ling sem lokk ar fólk til að fara þang að.

4.   Lýstu upp á halds staðn um þín um. Það get ur ver ið horn í her
berg inu þínu eða stað ur sem þú ferð gjarnan á.  Lýstu staðnum 
 þannig að sá sem les  skilji  hversu góð ur þér þyk ir hann vera. 
 Gleymdu ekki að  finna orð sem lýsa  hljóði og lykt.

A Ð  L Ý S A  S T Ö Ð U M
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5.  Hlust aðu á tón list sem hjálp ar þér til að kom ast í hug an um 
til ein hvers ann ars stað ar. Lok aðu aug un um og hlust aðu. 
 Reyndu að  finna orð yfir mynd irn ar sem birt ast í hug an um. 
 Hvaða tími dags ins er  þetta? Hvern ig er lands lag ið? Hvað 
ertu að gera á staðn um? Eru ein hverj ir aðr ir  þarna?  Lýstu 
staðn um. 

6.  Skrif aðu hæku. Hæka, jap anskt nátt úru ljóð form með þrem ur 
lín um, er oft ast augna bliks mynd af ein hverj um stað.  Fyrsta 
lín an hef ur fimm at kvæði, önn ur lín an sjö og sú  þriðja fimm 
at kvæði.

Hvítt, kalt her bergi.
Blóm in á nátt borð inu.
Nú kem ur lækn ir.

 Jenny, Nya Var vetsskóla

Lykt ar af  svita.
Skór  standa í horn inu.
Hann er í  sturtu.

Mart in, Nya Var vets skóla

R I T U N A R B Ó K I N
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Að lýsa 
at burð um

 Bestu frá sagn irn ar eru í huga þín um, í því sem þú 
hefur upp lif að. Mörg þús und at burð ir hafa gerst sem 
þú  veist  meira um en nokkur ann ar í veröldinni. Þótt 
einhverjir aðr ir hafi ver ið með hafa þeir senni lega 
ekki upplif að það sem gerð ist á sama hátt og þú.

Þeg ar þú skrif ar um eig in  reynslu, til finn ingar og hugs an ir 
get ur þú gert það með inn lif un sem fyllir les and ann á huga.

Augna blik sem við höf um ver ið reglu lega ham ingju
söm, leið, reið eða von svik in munum við yfir leitt alla 
ævi. Við mun um það  einnig þeg ar við höf um orð ið 
okkur til skamm ar eða gert eitt hvað sem við get um ver
ið stolt af. Gott er að  skrifa um augna blik sem eru hlaðin 
tilfinningum. Það getur orð ið stutt ljóð með ör fá um línum 
eða  hluti af  lengri frá sögn eða jafn vel  heilli bók.
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R I T U N A R B Ó K I N
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Nokk ur ráð 

þeg ar þú skrif ar 

um at burð

• Safn aðu hug mynd um fyrst.  Veltu fyr ir þér ýms um at burð um 
sem þú manst eft ir og gæt ir skrif að um.

• Veldu þann at burð sem þú vilt helst  skrifa um.

• Veltu því fyr ir þér sem þú ætl ar að  skrifa um. Ekki  velja  marga 
at burði held ur bara nokk ur mik il væg augna blik. Hvar gerð ist 
 þetta?  Hvenær?

•  Gefðu í mynd un ar afl inu laus an taum inn og  breyttu raun
veru leikan um ef það ger ir frá sögn ina á huga verð ari.

•  Hvaða hug blæ  viltu ná? Er það  gleði, von brigði, sorg eða ein
hver önn ur til finn ing sem á að  setja blæ sinn á það sem ger ist? 
Notaðu gjarn an lýs ing una á staðn um til að  skapa rétt an blæ.

• Skrif aðu.  Reyndu að  skrifa  þannig að text inn  skapi mynd ir í 
huga þess sem les.

• At hug aðu hvort þú haf ir sagt frá því hvern ig per són unni leið. 
 Reyndu að  setja til finn ing una á svið. Í stað inn fyr ir að  skrifa að 
ein hver hafi orð ið glað ur eða leið ur  skaltu lýsa því sem per són an 
 gerði til að sýna til finn ing ar sín ar.

A Ð  L Ý S A  AT B U R Ð U M
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R I T U N A R B Ó K I N

Síð asta skipt ið sem ég  strauk þér  varstu svo ró leg ur,
full kom lega ró leg ur.
Þú varst ekki hrædd ur við það sem gæti gerst.
Þú stóðst bara  þarna og horfð ir á mig.
Ég fékk tár í aug un
þeg ar þú yf ir gafst mig þung um, hæg um skref um.

Sara, Kungs backa

• Fáðu ein hvern ann an til að lesa frá sögn ina þeg ar þér finnst 
hún orð in nógu góð. Skrif aðu hana aftur ef þér finnst þörf á því.

Mis mun andi leið ir til að  byrja

• Ein leið in til að  byrja er að gefa  stutta lýs ingu á staðn um eða per
són unni. Lýs ing in þarf að vera með hug blæ sem und ir býr það 
sem síð an ger ist.

Klukk an var átta. Í loft inu fannst steik ing ar stybb an frá 
veit inga hús un um og salt ið frá Mið jarð ar haf inu. Sól-
in var að koma upp. Eðla hljóp yfir veg inn og nið ur 
í sand inn und ir  runna. Það glamp aði á  grænu skell-
inöðr una í morg un sól inni.  Þetta var hrað skreið asta 
skellinaðr an á  allri Kýp ur.

Ég hrökk við. Lágt mót or hljóð ið var eins og tón list í 
eyrum mín um.  Hvíta  Sunwing-bygg ing in hvarf að baki 
mér. Til hafs ins! Sand ur inn þyrl að ist und an fót um mér. 
Ég söng há stöf um og hló.

Hen rik, Rambodal skóla
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• Önn ur leið til að  byrja er að gera  stutta  grein fyr ir því sem hef ur 
gerst fyr ir þann tíma sem þú ætlar að skrifa um.  Þetta er stund
um nauð syn legt til þess að  skilja það sem síð an ger ist.

UM DRENG
Þeg ar dreng ur inn var fimm ára dó  pabbi hans. Þeg ar 
hann varð sex ára fóru Íran og Írak í stríð. Hann  flutti 
frá Íran til Tyrk lands. Þar var hann í tvö ár. Síð an kom 
hann til Sví þjóð ar. Hann hélt að allt yrði gott í Sví-
þjóð. En allt varð bara enn  verra. Verst af öllu var þeg ar 
 mamma hans  flutti frá hon um.

Dag einn um vet ur inn, þeg ar hann  vildi vera með og 
 leika á skóla lóð inni, tóku fé lag ar hans ann an skó inn 
hans og köst uðu hon um á  milli sín. Dreng ur inn varð 
að  ganga all an dag inn á öðrum skó num. Hann var afar 
einmana og kalt inn að  beini. Ekki einu  sinni kenn ar-
inn hjálp aði hon um.

 Yosuf, 3. bekk

• Þriðja leið in er að  kasta sér  beint inn í  miðja at burða rás. Eft ir svo 
á hrifa mik ið upp haf get ur þú kom ið með per sónu lýs ingu, lýs ingu 
á staðn um og upp lýs ing ar um það sem hef ur gerst áður ef þess 
þarf.  Þetta er ágæt að ferð til að ná at hygli les and ans strax.

A Ð  L Ý S A  AT B U R Ð U M
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STÖKK IÐ
Ég  kastaði mér út í loft ið og  sveif. Síð an þrýst ist lík ami 
minn nið ur í vatn ið. Ég sökk, sökk, sökk. Svo  skaut mér 
upp á yf ir borð ið aft ur.

Mér  hafði tek ist það!  Jibbí! Ég  hafði stung ið mér frá 
 fimmta  palli í dýf ing ar turn in um við Born vatn ið. Ég 
 þorði! Það ger ir  pabbi ekki. Ég þaut upp á sól heit an 
klett inn til hans. Þú þor ir ekki!  sagði ég. Síð an stakk 
ég mér aft ur á  bólakaf.

Andr e as, 5. bekk

R I T U N A R B Ó K I N
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Rit un aræf ing ar

1.   Reyndu að muna eft ir ein hverju tilfelli þeg ar þú upp lifð ir  reiði, 
 hræðslu,  leiða, von brigði, ein mana leika, ham ingju, undr un, 
stolt, ást, hat ur eða skömm. Ef til vill  manstu eft ir augna bliki 
sem  breytti lífi þínu á ein hvern hátt?

 Skrif aðu  stutta frásögn út frá því sem þú manst. Bland aðu 
saman upp spuna og raun veru leika ef þú held ur að sag an 
 heilli les and ann frek ar  þannig. Hvern ig  hefði allt get að end að 
ef það  hefði far ið enn bet ur eða ver ið enn  verra? Skrökv aðu 
eins miklu og þú vilt,  gættu þess að eins að uppspuninn sé 
senni legur og þú náir  þeirri til finn ingu sem þú manst.

 Jafn vel þótt frá sögn in  fjalli um þig get ur þú lát ið eins og hún 
sé um ein hvern ann an.  Breyttu nöfn um og stöð um. Eng inn 
nema þú  veist hvort það sem þú skrif ar er hug ar burð ur eða 
raun veru leiki.

  Reyndu að  finna  bestu orð in til að lýsa því sem gerð ist og 
hvernig til finn ing in var. Skrif aðu  þannig að þú hjálp ir 
lesandan um að gera sér mynd ir í hug an um. Endurskapaðu! 
Skrif aðu um  fleiri slík fryst augna blik: gleði rík, skammar leg, 
sárs auka full ...

2.  Hugs aðu upp til finn inga þrung inn at burð þar sem tvær per
són ur koma við sögu. Fyrst læt ur þú aðra  þeirra  segja frá og 
síð an skrif ar þú aft ur um sama at burð en læt ur þá hina per
són una lýsa sama at burði.

3.  Skrif aðu eig in frá sögn út frá ein hverri blaða frétt inni hér á 
eftir.  Reyndu að lifa þig inn í hvern ig fólk ið upp lifði at burðina 
og  láttu ein hverja af per són un um sem er á staðnum  segja frá.

A Ð  L Ý S A  AT B U R Ð U M
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 Solna 07:49
Ringlað ur og nak inn mað ur sem skýl ir við kvæm ustu 
lík ams hlut um með plast poka fær hjálp lög regl unn ar 
við að kom ast inn í íbúð sína á Jo han En bergs vegi þar 
sem hann er að  sjóða pyls ur.

Jak obs berg 11:15
14 ára búð ar þjóf ur er tek inn fast ur þeg ar hann stel ur 
 pylsu í Vivo í mið bæn um. Lög regl an flyt ur  þjófinn 
heim til for eldra  sinna.

 Kista 12:04
Hund ur sem virð ist vera heim il is laus eigr ar um í 
kjöt deild inni í Kons um í mið bæn um. Þar sem eng inn 
eigandi finnst og hund ur inn urr ar illi lega að starfs fólk-
inu er kall að á lög reglu.

 Solna 15:40
Slökkvið lið ið er kall að að Löv götu þar sem mik ill 
reykur kem ur út um  glugga. Slökkvi lið ið kemst fljótt 
að því að eng inn eld ur er í hús inu. Aft ur á móti legg-
ur mik inn reyk frá  brauðrist sem son ur inn á heim il inu 
notar til að  grilla ham borg ara.

Södertälje 18:08
Ung kona finn ur  tösku í íbúð  sinni þeg ar hún kem ur úr 
 vinnu. Þar sem suð andi hljóð heyr ist frá tösk unni eru 
sprengju sér fræð ing ar lög regl unn ar kall aðir til.

4.   Finndu  fleiri  frétt ir og skrif aðu stutt ar frá sagn ir út frá þeim.

R I T U N A R B Ó K I N
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Að lýsa 
sam fund um

Sam fund ir eða manna mót geta ver ið

• eitt hvað sem kem ur þér í sjö unda him
in eða á bráða móttöku sjúkra húss ins.

• eitt hvað sem þú hef ur þráð í mörg ár eða 
 eitt hvað sem þú helst vild ir  sleppa við.

• ör laga rík ur at burð ur sem breyt ir líf inu.

• tæki fær ið sem gef ur nýja mögu leika 
þegar allt virð ist vera von laust.

• eitt hvað sem opn ar augu þín og kemur 
þér til að sjá heim inn í nýju  ljósi.

Sam fund ir, hvort sem þeir eru ó vænt ir eða eft ir þeim 
hef ur ver ið beð ið, eru oft mik il væg ustu atriðin í sögu. 
Það er  einmitt við slíkar að stæð ur sem rithöf und
ur get ur skap að harm ræn, róm an tísk eða spaugi
leg at vik og lát ið eitt hvað ó vænt ger ast.
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Ert þú ekki strák ur inn sem kall aði mig 
 alltaf  Feitu- Bertu þeg ar við vor um lít il?

Kyngja
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Nokk ur ráð 

þegar þú skrifar 

um samfundi

Per són ur

Fyrst  skaltu á kveða hverj ir  skuli hitt ast. Til þess að frá sögn in  verði 
á huga verð er mik il vægt að per són urn ar og langanir þeirra séu 
ó líkar. Þá lend ir fólk í deil um og hlut irn ir  verða spenn andi.

Í hug aðu vel hvern ig þess ar tvær per són ur sem hitt ast eru. Út lit, 
eigin leik ar, ósk ir ... Hvað vita þær hvor um aðra – og hvað vita þær 
ekki?

Stað ur

 Veltu fyr ir þér hvar per són urn ar eiga að hitt ast. Góð ur stað ur gef ur 
þér  meiri mögu leika á að láta spenn andi at vik ger ast. Mis mun andi 
stað ir  skapa líka mis mun andi and rúms loft. Það er al veg hægt að 
láta róm an tísk an fund vera á hrylli leg um stað og skelfi leg an fund á 
un aðs leg um stað, þar sem eng an grun ar að eitt hvað hræði legt muni 
ger ast. Það er afar mik il vægt að koma les and an um á ó vart því það 
vek ur á huga hans.

A Ð  L Ý S A  S A M F U N D U M
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Tími

Þú þarft að á kveða á  hvaða tíma sól ar hrings ins sam fund ur inn á að 
vera.  Hvaða árs tíð er og hvað er klukk an? Í mynd aðu þér hvern ig 
stað ur inn lít ur út  einmitt á þeim tíma.  Reyndu að  bregða upp mynd 
af hon um með orð um.

Sam töl

Hvað seg ir fólk ið þeg ar það hitt ist? Sam töl in eru mik il væg þeg ar 
skrifað er um mannamót. Nokk ur ráð er að  finna í sér stök um  kafla 
fyr ir þá sem  vilja læra að  skrifa  betri sam töl.

Nokk ur önn ur ráð

• Gleymdu ekki að  draga fram smá at rið in sem gefa frá sögn inni líf: 
Til finn ing ar, lykt, hljóð. Mál aðu með orð um.

• Það er ekki svo mik il vægt að mál ið og staf setn ing in  verði full
kom ið þeg ar þú skrifar text ann í fyrsta sinn. Allt slíkt get ur þú 
leið rétt síð ar. Ein beittu þér fyrst að inni hald inu. Þeg ar þér finnst 
inni hald ið vera orð ið gott  skaltu at huga mál far ið og staf setn ing
una vel og end ur skrifa ef þörf er á.

• Not aðu sömu tíð í  allri frá sögn inni. Þú þarft að á kveða í upp hafi 
hvort þú not ar nú tíð eða þá tíð.

• Hreins aðu út öll ó þarfa orð,  hikorð sem  segja í raun ekki  neitt, 
 standa bara  þarna og taka pláss. At hug aðu hvort þú haf ir t.d. oft 
not að orð ið svo og hvort það  þurfi endi lega að vera með.
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Dæmi um  fundi

 Tunglið var að koma upp.  Myrkrið kom skríð andi eft ir 
 ljósu gras inu. Í kvöld mistr inu sá ég móta fyr ir ung um 
 arabafola á beit. Dökk aug un  skinu af á kafa. Grann ur 
og renni leg ur háls inn  beygði sig nið ur í gras ið. Eyr-
un voru sperrt eft ir hinu  minnsta  hljóði. Hann hlýt ur 
að hafa  heyrt í mér því hann brokk aði af stað. Brokk-
ið breytt ist í stökk. Hann stökk um eng ið og stans aði 
loks fyr ir fram an mig,  teygði fram  stóra höf uð ið og 
 leyfði mér að  strjúka mjúk an múl ann. Síð an  sneri hann 
snöggt við og stökk inn í skóg inn.

Jo hanna, Nya Var vetsskóla

Það var mið nótt. Öll ljós í hús inu voru slökkt. Ég 
var á leið inni heim eft ir  veislu. Kett ling ur stökk yfir 
veginn. Strax á eft ir sá ég  nokkra  dökka  skugga nálg ast! 
 Þetta var hóp ur af snoð klippt um ung ling um! Þeir litu 
ó hugnan lega út. Þeir um kringdu mig! Svit inn byrj aði 
að  renna nið ur enn ið.
– Hef ur þú séð kett ling inn minn?  spurði einn  þeirra. 
Hann er hvít ur og lít ill, bann sett ur hrekkja lóm ur inn.
– Ég sá kött  þarna hin um meg in við veg inn, stam aði ég.
Allir í hópnum hlupu.
Næsta dag fékk ég bréf. það var einn strákurinn í 
hópnum sem var að þakka fyrir hjálpina. Hann hafði 
fundið kettlinginn sinn.

Jo han Gustafs son, Espedals skóla

A Ð  L Ý S A  S A M F U N D U M
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Rit un aræf ing ar

1.  Skrif aðu  stutta frá sögn þar sem tvær per són ur hitt ast á til
tekn um stað. Önn ur per són anna get ur auð vit að ver ið þú og 
at burð ur inn ver ið eitt hvað sem þú hef ur upp lif að. Það get
ur líka ver ið per sóna sem hitt ir dýr eða ein hverja aðra veru. 
 Mundu að  bestu frá sagn irn ar leyn ast oft í huga þín um.

2.  Skrif aðu um  fleiri sam fundi: ó vænta, spenn andi, róm an tíska, 
bráð fyndna, ó mögu lega;  fundi sem þú bíð ur eft ir eða sem þú 
vild ir  aldrei upp lifa.

3.   Veldu tvær mynda sögu hetj ur eða sögu per són ur sem  aldrei 
hafa ver ið sam an í frá sögn. Láttu þær hitt ast. Hvað ger ist? 
 Lýstu því hvernig þær líta út og hvernig þær eru, svo ít ar lega 
að  einnig sá sem ekki þekk ir til  þeirra geti gert sér mynd í 
hug an um af þess um hetj um.  Veldu eins ó lík ar sögu hetj ur og 
þú get ur því  þannig áttu  meiri mögu leiki á að gera frá sögn ina 
skemmti lega.

4.  Skrif aðu frá sögn um að skiln að, um tvær per són ur sem eru að 
kveðj ast og ekki víst hvort þær hitt ast  nokkurn tím ann aft ur.

R I T U N A R B Ó K I N
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Að  skrifa 
sam töl

Þeir hlut ar frá sagn ar þar sem fólk tal ar saman 
kallast sam töl. Í sam töl un um hef ur þú tæki færi til að 
gera persón urn ar mjög lif andi. Hvað þær segja og 
hvernig þær  segja það lýsir þeim heil mik ið. Hrædd 
og var kár mann eskja tal ar öðruvísi og segir allt 
ann að en mann eskja með mik ið sjálfs traust.

 Tveir rit hætt ir eru al geng ast ir þeg ar sam töl eru skrif uð. Ann ar er 
sá að  setja það sem hver seg ir inn í gæsalapp ir en hinn er að  byrja 
hvert svar með  nýrri línu og  striki. 

„Ef  þetta á trún að ar goð,  Jesse  James, kem ur í af mæl-
is boð ið henn ar Söru, lofa ég að  ganga nak in þeg ar ég 
verð Lús ía skól ans,“  sagði  Petra.
„Hvern ig get ur þú ver ið  svona viss um að  verða Lús ía?“ 
 spurði  Rikki.
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eða:

-  Hverja skyld uð þið ann ars  kjósa? hn uss aði  Petra. 
 Þessa  þarna  feitu Söru með rottu lit aða hár ið  kannski?
- Hún er nú ekki feit, svar aði  Rikki. Mér finnst hún 
vera frek ar sæt.
- Sæt! Belj an sú arna!

Bland aðu ekki sam an þess um tveim ur rit hátt um í sömu frá sögn. 
Á kveddu hvorn hátt inn þú not ar og  haltu þig síð an við hann.

 

Gvvuð, hvað ég er 
svang ur.  Þannig sko.Þar eð mér finnst ég vera 

frem ur solt inn lít ur út fyr ir að 
fæðu öfl un sé nauð syn leg.



39

Hvenær á ég 

að nota sam töl?

Sam töl in  skapa ná lægð við per són urn ar í frá sögn inni. Það er  betra 
að láta per són urn ar tala  beint hverja við aðra en að þú sem rit höf
und ur seg ir hvað þær hafi sagt. Not aðu sam töl in til að  brjóta upp 
lang ar frá sagn ir og  skapa til breyt ingu í sög unni.

Nokk ur ráð 

þeg ar þú skrif ar 

sam töl

• Að  skrifa sam tal er ekki að  skrifa ná kvæm lega nið ur hvert einasta 
orð sem ein hver seg ir. Sam tal ið á að  hljóma eins og venju legt tal 
en má samt ekki vera of mik ið mas. Gott skrif að sam tal er mun 
sam þjapp aðra en þeg ar við töl um sam an.

• Skrif að sam tal á að  segja eitt hvað um þann sem tal ar eða  hrinda 
á kveð inni at burða rás í frá sögn inni af stað.  Taktu í  burtu eða 
 breyttu þeim til svör um sem  hvorki  segja  neitt um per són una 
sem tal ar né fleyt a frá sögn inni á fram!

• Láttu ekki þann sem tal ar  halda lang ar ræð ur! Spar aðu orðin.

A Ð  S K R I FA  S A M T Ö L
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• Sam töl  þurfa ekki að inni halda full komn ar setn ing ar.

• At hug aðu að fólk tal ar á mis mun andi hátt og hef ur ekki sama 
orða forða.

•  Láttu mæl anda ekki end ur taka spurn ing una í svar inu.

• Varastu að  skrifa  sagði hann,  sagði hún á eft ir  hverju  svari ef það er 
ekki nauð syn legt til að lesandinn skilji hver það er sem tal ar.

• Það er gott að láta per són urn ar gera eitt hvað sem lýs ir til finn ing
um  þeirra eða hugs un um um leið og þær  svara.

 – Hræðslu púk inn þinn! öskr aði Sara og  lamdi disk in um í 
borð ið.

•  Láttu per són urn ar frek ar  segja of lít ið en of mik ið. Of mik il ná
kvæmni ger ir frá sögn ina leið in lega.

• Lestu sam tal ið sem þú hef ur skrif að upp hátt og  reyndu að  finna 
hvort það er eðli legt.



41

Rit un aræf ing ar

1.  Hlust aðu af at hygli á ein hverja sem eru að tala sam an.  Reyndu 
að  skrifa nið ur það sem þeir  segja eins ná kvæm lega og þú 
getur. Enn  betra er að nota seg ul band til að taka sam tal ið upp. 
Skrif aðu það síð an nið ur, orð fyr ir orð.

  Veltu því síð an fyr ir þér hvort  þetta sam tal væri gott í skrif
uð um  texta. Senni lega væri hægt að gera það  betra með því 
að  stytta það og laga. Skrif aðu nú sam tal ið aft ur með lag fær
ing um en  reyndu að hafa með upp á halds orð per són anna og 
 talsmáta  þeirra, það er hvernig þær tala.

2.  Skrif aðu sam tal  milli eig anda mjög dýr mæts hunds og 
ein hvers sem hef ur far ið út með hund inn í  gönguferð. Á 
göngunni hef ur hund ur inn horf ið. Hvað  segja per són urn ar 
þeg ar sá sem fór út með hund inn kem ur einn til baka? Í  þessu 
sam tali áttu ekki bara að  segja hvað hef ur gerst held ur líka 
 reyna að  segja eitt hvað mik il vægt um þess ar tvær per són ur 
og um hund inn.

3.  Skrif aðu sam tal  milli barns og for eldr is sem hef ur  gleymt að 
barn ið á af mæli í dag.

4.  Skrif aðu sam tal  milli stráks og  eldri syst ur hans eft ir að strák
ur inn hef ur klippt hár ið á  henni með an hún svaf.

A Ð  S K R I FA  S A M T Ö L
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Að 
end ur skapa

Þeg ar þú lest bók eft ir góð an rit höf und skap ar þú venju
lega mynd ir í hug an um af því sem ger ist og hvern
ig fólk ið og um hverf ið lít ur út. Það er eins og þú sért 
með sjón varp inni í höfð inu. Til þess að þú get ir skap
að þess ar  innri mynd ir þarf höf und ur inn að  hjálpa 
þér með því að  skrifa  þannig að  þetta tak ist. Rit höf
undur inn þarf að hafa lært list ina að end ur skapa.

 Sýndu í stað þess 

að  segja frá!

 Þ
etta er eitt af mik il væg ustu ráðun um sem ég get gef
ið þeim sem  vilja læra að  skrifa  betri  texta. Venju lega 
er það kall að að end ur skapa. Skrif aðu eins og þú 
vær ir mynda vél sem nær mynd um,  hljóði, lykt og til
finn ing um.
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Ef skrif að er af skap lega hár mað ur er ekki ver ið að end ur skapa, það 
verð ur ekki til þess að les and inn sjái ein hverja mynd í hug an um. Ef 
þú skrif ar í stað inn: Í hvert  skipti sem mað ur inn gekk í gegn um dyrn ar 
varð hann að  beygja sig svo hann  fengi ekki kúlu á höf uð ið er auð veld ara 
fyr ir les and ann að sjá mann inn fyr ir sér. Les and inn skil ur að  þetta 
hlýt ur að vera ó venju lega hár mað ur.

Það var  fyrsti vor morg unn inn við strönd ina, skap ar eng ar mynd ir í 
höfð inu.  Svona gæt um við end ur skap að sömu setn ingu:

 Þetta var dag ur inn sem ís inn  breytti um lit og í hann komu lang ar vak ir 
við bryggju stólpana. Það brak aði og brast í hon um eins og þús und lít il 
dýr væru að  tyggja hann sund ur. Stein ar sem  höfðu fros ið fast ir  hurfu 
skyndi lega og  skildu svört göt eft ir sig.

Sá sem hef ur lært að end ur skapa skrif ar ekki:  Hanna  hitti fer lega 
sæt an strák held ur lýs ir í stað inn strákn um  þannig að les and inn sjái 
hann fyr ir sér og  skilji hve sæt ur  Hönnu finnst hann vera. Ef til vill 
er hægt að gera það með því að lýsa hegð un  Hönnu.

A Ð  E N D U R S K A PA



44

R I T U N A R B Ó K I N

 

Kalli varð reið ur er ekki setn ing sem end ur skap ar.  Láttu  Kalla heldur 
gera eitt hvað sem fær les and ann til að  skilja  hversu reið ur hann 
varð.

 Kalli  grýtti graut ar skál inni í gólf ið, þaut út úr eld hús inu og  skellti á eft ir 
sér hurð inni.
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Rit un aræf ing ar

1.  Skrif aðu: Fal leg ur morg unn um miðj an maí með því að 
end ur skapa inni hald ið. Þú mátt ekki nota orð in fal leg ur, 
morgunn eða maí. Les and inn á samt sem áður að  skilja að 
það er morg unn og það er mið ur maí mán uð ur.

2.  End ur skap aðu á sama hátt:
síð ari  hluta dags í nóv em ber
jan ú arnótt í mið bæ borg ar inn ar
fal leg an októ ber dag
að fanga dags morg un

  Hafðu gjarn an með fólk sem ger ir eitt hvað til að sýna tímann.

3.  Skrif aðu: Ég  mætti stór um  hundi sem virt ist hættu leg ur á 
eins skap andi hátt og þú get ur án þess að nota orð in stór eða 
hættu leg ur.  Reyndu að sýna með hjálp orða.

4.  End ur skap aðu á sama hátt:
góð an hest 
sæt an kett ling 
ak feit an karl

5.   Reyndu að end ur skapa ég varð fer lega glað ur á fimm mis mun
andi vegu án þess að nota orð ið glað ur.  Veltu fyr ir þér hvern ig 
þú ert þeg ar gleðin fyllir huga þinn.

6.  End ur skap aðu á sama hátt:
ég var  þreyttur 
ég var tauga ó styrk ur
ég var hræddur
ég var ást fang inn

A Ð  E N D U R S K A PA
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Þegar þú 

skrifar 

lengri frá sagn ir

 Reyndu að  skrifa í at rið um, eins og frásögnin þín væri leik rit eða 
kvik mynd. Með at riði er átt við það sem ger ist og er sagt á ein hverj
um stað, allt í sam hengi. Í sama at riði flyt ur mað ur sig ekki frá ein
um stað til ann ars eða fram og aft ur í tíma, nema ein hver per sóna sé 
lát in  rifja eitt hvað upp eða  hugsa aft ur til ein hvers sem hef ur gerst 
áður.

 Reyndu að lýsa með orð um því sem hver og einn nem ur með skyn
fær um sín um í  hverju at riði. Þú get ur not að mörg orð og end ur
skap að smá at riði.  Milli at riða geta ver ið löng bil, bæði í tíma og 
rúmi.  Gefðu les and an um tæki færi til að fylgj ast með og  fylla út í 
það sem ger ist á  milli at riða.

Að  skrifa frá sögn í end ur skap andi at rið um er eins og að búa til háls
band úr mis mun andi perl um þar sem hver  perla er eitt at riði. Atriðin 
eru mis jafn lega löng og hafa ó lík an blæ og takt. Sam an  mynda þau 
samt sam hang andi frá sögn. Hvert at riði er sjálf stæð frá sögn og er 
mik il vægt til að heild ar mynd in  verði góð. Þess  vegna  skaltu  vinna 
með hvert at riði þar til þér finnst það vera til bú ið.

R I T U N A R B Ó K I N
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Rit un aræf ing

Máls grein arn ar hér á eft ir  mynda  stutta frá sögn. Skrif aðu end ur
skap andi at riði út frá  hverri máls grein.

• Dag einn í nóv em ber er Pét ur  heima hjá  félaga sínum Lindu, 
sætustu stelp unni í bekkn um.

• Þeg ar Pét ur ætl ar að fara heim er kom ið kvöld og hræði lega vont 
veð ur úti.

• Hús ið henn ar  Lindu er svo lít ið af skekkt og Pét ur kvíð ir fyr ir að 
fara út en vill ekki láta það sjást.

• Pét ur fer  stystu leið heim, mjó an stíg í gegn um stór an, dimm an 
skóg.

• Pét ur verð ur hrædd ur þeg ar hann heyr ir skrýt in hljóð, það er 
eins og ein hver sé á eft ir hon um.

• Pét ur fer að  flýta sér, hann hras ar og dett ur.

• Eitt hvert  másandi hljóð nálg ast og Pét ur verð ur dauð skelk að ur.

• Eitthvað kem ur upp að  Pétri, glefs ar í buxna skálm ina hans og 
más ar í  eyrað.

A Ð  E N D U R S K A PA
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• Það er  Linda sem er kom in. Hún er á kvöld göngu með hund inn 
sinn.

• Pét ur verð ur af skap lega glað ur en vill ekki láta vita að hann hafi 
verið hrædd ur.

• Linda fylg ir  Pétri heim.

 Haltu á fram að  vinna með  hverja máls grein þar til þú hef ur skrif
að end ur skap andi at riði út frá þeim. Not aðu gjarn an sam töl til að 
 skapa  meiri ná lægð við per són urn ar og sýna hvað þeim býr í huga.

R I T U N A R B Ó K I N
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Að  finna 
rétt orð

Sam heit in – meðhjálparar rit höf und ar ins

 Stúlka fer inn í hús ið.

Það er ekk ert að þess ari setn ingu. Öll orð in eru rétt staf sett og mál
fræð in er líka rétt.  Lestu setn ing una  nokkrum sinn um upp hátt. 
Endurskapar hún eitthvað? Skap ar hún ein hverj ar mynd ir í huga 
þín um? Senni lega ekki. Sá sem rit aði  þessa setn ingu hef ur ekki not
fært sér mögu leika tungu máls ins til að gera hana lif andi. Á gæt is 
end ur sköp un er að  finna orð sem ýta und ir í mynd un ar afl okk ar og 
getu til að sjá fyr ir okk ur mynd ir. Við reyn um nú að  skipta um nokk
ur orð í setn ing unni fyr ir ofan og nota sam heiti  þeirra í stað inn, það 
er orð sem þýða  nokkurn veg inn það sama.

 Stúlka fer inn í kof aræk snið.

Nú er auð veld ara að sjá fyr ir sér mynd þeg ar setn ing in er les in. Það 
er auð velt að í mynda sér hvern ig hús ið lít ur út. Við skipt um nú um 
ann að orð og not um sam heiti.
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 Stúlka staul ast inn í kof aræk snið.

Get ur þú séð hana fyr ir þér, í mynd að þér hvern ig hún kemst inn 
í hús ið? Við skipt um nú út öðru orði og not um enn sam heiti til að 
 reyna að gefa  betri lýs ingu á því hvern ig stúlk an lít ur út.

Skvísa staul ast inn í kof aræk snið.

 Berðu síð ustu setn ing una sam an við þá  fyrstu. Er það ekki æv in
týra legt hvern ig við get um gert text ann lif andi með því að  skipta út 
 nokkrum orð um og nota sam heiti í stað inn? Hér koma nokk ur  fleiri 
til brigði:

Stúlku barn æðir inn á úti kamar inn.
Stelpu krakki laum ast inn í höll ina.
Kven mað ur  ráfar inn á  krána.

Þú get ur á reið an lega fund ið tutt ugu önn ur sam heiti fyr ir orð in 
 stúlka, fara og hús. Þar með hefð ir þú átta þús und mis mun andi 
leið ir til að lýsa því í  einni  stuttri setn ingu hvern ig  stúlka fer inn í 
hús. Orð in í tungu mál inu gefa okk ur ó trú lega  marga mögu leika á 
að lýsa  einmitt því sem við vilj um.  Láttu þér ekki  nægja að nota þau 
orð sem  segja bara  nokkurn veg inn það sem þú vilt. Leit aðu  alltaf 
að ná kvæm lega  rétta orð inu.
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Sam heita orða bók in 

er  besta hjálp ar tæki rit höf und ar ins

 Þetta er bók sem ekki má  vanta í bóka hillu þess sem hef ur á huga á 
rit un.  Einnig er hægt að fá að gang að mörg um orða bók um á Netinu. 
Skoð ið Ís lenska – mál ið þitt á vef Náms gagna stofn un ar, nams.is. 
Skoðaðu einnig vef Orðabókar Háskólans, lexis.hi.is og vef Íslensku 
málstöðvarinnar, ismal.hi.is

 Fleiri orða bæk ur:
Stafsetningarorðabókin
 Stóra ís lenska orða bók in
Ís lensk orða bók
Rit máls safn Orða bók ar Há skól ans

A Ð  F I N N A  R É T T  O R Ð

Hund ur  seppi
hund kvik indi

 Voffi hundræfill
 hvutti

Hund ræf ill!?

http://nams.is/
http://lexis.hi.is/
http://ismal.hi.is/
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Rit un aræf ingar

1.   Reyndu að end ur skapa eft ir far andi setn ing ar með því að nota 
mynd rík ari sam heiti.

Bíll ekur eft ir veg in um.
Dreng ur inn borð ar morg un mat.
Mað ur kall ar á hund inn sinn.

   Ef þú finn ur eng in góð orð sem  passa, finndu upp þín eigin.

2.   Hvaða eig in orð gæt ir þú fund ið upp fyr ir:

elsk an
húfa
fal leg ur
ljót ur
 frjósa
sofa

  Settu orð in inn í setn ing ar  þannig að sá sem les  skilji hvað 
þau þýða jafn vel þótt hann hafi  aldrei  heyrt þau fyrr.
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 Hafðu gæt ur 

á  litlu, sætu lýs ing ar orð un um!

Þeg ar þú reyn ir að end ur skapa at riði er freist andi að  skreyta setn
ing arn ar með fullt af lýs ing ar orð um.

Sætt, lít ið,  rautt hús með hvít um horn fjöl um stóð í 
miðj um stór um, þétt um og dimm um  skógi með eld-
göml um trjám.

Þú tek ur ör ugg lega eft ir að  þarna er held ur of hlað ið, næst um eins 
og þeg ar svo mik ið  skraut er hengt á jóla tréð að það sést ekki lengur. 
 Reyndu í stað inn að  finna örfá orð sem geta feng ið les and ann til 
að í mynda sér stað inn.  Vertu sér stak lega var kár með lýs ing ar orð in. 
Í hug aðu hvort þú get ur fund ið nafn orð og sagn orð sem gefa  betri 
mynd en sam an safn af lýs ing ar orð um.  Svona væri hægt að  skrifa í 
stað inn:

Sum ar bú stað ur  húkti mitt í  gamla skóg in um.
Eða: 

Frumskóg ur inn  teygði sig ógn andi yfir sum ar hús ið.

Rit un aræf ing

 Farðu til baka að kafl an um Að lýsa stöð um.  Lestu vel text ana sem þú 
hef ur skrif að þar og at hug aðu hvort þú get ur gert þá  betri með því 
að  hreinsa burt ein hver lýs ing ar orð og  finna  betri nafn orð og sagn ir.

 Nýttu þér kraft 

A Ð  F I N N A  R É T T  O R Ð
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sagn orð an na

Kraft ur inn í text an um ligg ur í sagn orð un um. Það eru sagn orð in sem 
 segja hvað ger ist. Þess  vegna er mik il vægt að þú finn ir sagn ir sem 
gefa þann kraft sem þú vilt  leggja í frá sögn ina. Það er mik ill mun ur 
á að:

 ganga og  hlunkast á fram
 borða og  gleypa
reið ast og  springa úr  reiði
 segja og  öskra

Oft not um við af göml um vana sömu sagn irn ar aft ur og aft ur:

sól in skín,
læk ur inn nið ar,
vekjara klukk an hring ir

 Reyndu að nýta kraft sagn orð an na bet ur með því að nota aðr ar 
sagnir en þess ar venju legu, sagn ir sem við tengj um oft ast ekki við 
sól ina, læk inn eða vekjara klukk una.
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Rit un aræf ing ar

1.  Skrif aðu  lista með tíu nafn orð um á blað. Skrif aðu  lista með 
tíu sagn orð um á ann að blað. Hugs aðu ekki um nafn orða
list ann á með an, því nafn orð in og sagn orð in eiga helst ekki 
að vera tengd.  Reyndu nú að  skrifa tíu setn ing ar þar sem þú 
notar sam an sagn irn ar tíu og nafn orð in.

2.  Skrif aðu  stutta frásögn eða ljóð um göngu ferð í  skógi að vori 
til. Skrif aðu síð an á ann að blað eins mörg sagn orð og þú finn
ur um það hvern ig við för um að og hvað heyr ist þeg ar mat ur 
er eld að ur. Strik aðu und ir öll sagn orð in í lýs ing unni á göngu
ferð inni og  reyndu síð an að  setja sagn irn ar um mat reiðsl una í 
stað inn.

3.  Skrif aðu kærleiks at riði þar sem pilt ur og  stúlka  sitja á sjáv ar
strönd við sól set ur. Skrif aðu síð an  lista með sagn orð um sem 
 segja okk ur hvað geti gerst á fót bolta velli.  Skiptu nú á öll um 
sagn orð un um í at rið inu og sagn orð um af list an um.

A Ð  F I N N A  R É T T  O R Ð
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Að end ur bæta 
 texta

Skrift ir eru hand verk sem má  líkja við smíð ar. Ef þú 
býrð til skál í smíða tíma  þarftu að  pússa hana og  slípa 
svo hún  verði fal leg. Eins þarf rit höf und ur auð vit að að 
 slípa at riði sín, setn ing ar og orð áður en text inn er til
bú inn til birt ing ar. Þeg ar þú hef ur skrifað frásögn þína 
í fyrsta skiptið er að eins  hluti vinn unn ar búinn. Jafn
vel van ir rit höf und ar fara  þessa sömu leið. Þeir  pússa 
og  skrifa aft ur,  pússa aft ur og  skrifa enn einu  sinni ...

Hér koma nokk ur ráð sem geta hjálp
að þér við að end ur bæta text ann.

• Byrj aðu ekki að  breyta  neinu í text an um fyrr en þú hef ur lok ið við 
að  skrifa allt at rið ið. Það er mjög mik il vægt að fá fyrst gott  flæði 
í frá sögn ina.  Alltaf er hægt að  breyta  seinna.

• Láttu text ann bíða í  nokkra daga áður en þú vinn ur end an lega 
úr hon um.  Reyndu þá að lesa text ann eins og þú haf ir  aldrei 
séð hann áður. Það er auð veld ara að  finna  galla á  texta sem við 
höfum næst um  gleymt.
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A Ð  E N D U R B Æ TA  T E X TA

Ég ætti  kannski að 
 stytta  þetta svo lít ið ...
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At hug aðu fyrst 

hvort þú sért ánægð(ur) 

með það sem þú

hef ur skrif að

• Er byrj un in svo á huga verð að les and inn  verði for vit inn og  vilji 
lesa á fram?

• Líst þér vel á end inn?

• Þarftu að bæta ein hverju við? Vant ar ein hverj ar upp lýs ing ar til að 
les and inn  skilji hvað þú átt við?

• Verð ur frá sögn in  betri ef þú tek ur eitt hvað í  burtu?  Hikorð og 
önn ur ó þörf orð og of mikl ar mála leng ing ar, sem ég  kalla ó þarfa 
flutninga leið ir, geta gert frá sögn ina leið in lega af lestr ar.  Gleymdu 
ekki að les and inn hef ur í mynd un ar afl sem hann not ar til að  fylla 
út í eyð urn ar sem þú skil ur eft ir.

• Hef ur þú skrif að sam töl? At hug aðu þau þá vel. Koma þau 
hreyfingu á at burða rás ina eða eru þau bara tómt orða gjálf ur og 
 segja ekk ert um per són urn ar sem tala sam an?  Styttu þá sam töl in 
og  gerðu þau inni halds rík ari.

• Verð ur frá sögn in  betri ef þú rað ar efn inu upp á nýtt?

 

R I T U N A R B Ó K I N
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Farðu yfir mál far ið

• Lestu text ann upp hátt til að at huga hvort mál far ið sé nógu gott. 
Auð veld ara er að upp götva það sem ekki er gott þeg ar les
ið er upphátt. Stirð hrynj andi og end ur tekn ing ar  verða  meira 
á berandi.

• Hef ur þú skip að efn inu nið ur í setn ing ar, máls grein ar og efn is
grein ar á  kerf is bund inn hátt og not að grein ar merki? 

• Hef ur þú byrj að marg ar setn ing ar í röð á sama hátt eða end ur
tekur þú sum orð svo oft að það verð ur þreyt andi? 

• Er góð hrynj andi í text an um eða er  erfitt að lesa hann?

• Hef ur þú bland að sam an löng um og stutt um setn ing um til 
að  skapa til breyt ingu?  Mundu að það get ur ver ið gott að hafa 
margar stutt ar setn ing ar í röð til að auka hrað ann í frá sögn inni. 
Stund um fer bet ur á því að hafa setn ing arn ar  lengri.

• Hef ur þú skrif að  þannig að text inn komi les and an um til að  skapa 
sín ar eig in mynd ir í hug an um?  Reyndu að end ur skapa at burð ina 
 þannig að unnt sé að upp lifa þá með öll um skyn fær um.  Bættu 
við smá at rið um!  Finndu mynd rík orð! Not aðu sam heita orða bók. 

• Verð ur frá sögn in  betri ef þú breyt ir tíð sagn orð an na? Ekki  skaltu 
samt  skipta um tíð inn an sama  kafla án góðr ar á stæðu.

• Er staf setn ing in rétt?  Flettu upp orð um sem þú ert ó viss um.

• Hef ur þú sett sam töl in rétt upp svo les and inn  skilji  hvenær hver 
per sóna tal ar?

A Ð  E N D U R B Æ TA  T E X TA
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Próf aðu text ann 

•  Reyndu að  finna ein hvern sem þú treyst ir og get ur les ið text ann 
með gagn rýn um aug um til að  hjálpa þér að gera hann enn  betri. 
Það er oft auð veld ara fyr ir þann sem  aldrei hef ur séð  texta að sjá 
það sem er rangt eða torskil ið.

R I T U N A R B Ó K I N



61

Hvað 
á ég að  
skrifa um?

Í mynd un ar afl, raun veru leiki og 

stað reynd ir

Flest ar sög ur eru  blanda af því sem rit höf und
urinn hef ur fund ið upp sjálf ur, upp lif að eða komist 
að með því að viða að sér stað reynd um.

Mín ar eig in bæk ur  byrja oft ast með at vik um sem hafa vak ið 
til finn ing ar á ein hvern hátt, ein hverju sem hef ur gert mig 
reið an, glað an eða á kaf an. Það geta ver ið minn ing ar frá 
því ég var barn eða eitt hvað sem ég hef séð í neð an jarð
ar lest inni eða í sum ar leyf is ferð. Síð an gef ég í mynd un ar
aflinu laus an taum inn með það sem ég hef upp lif að og viða 
að mér upp lýs ing um um það sem teng ist at burð un um.
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• Skrif aðu um það sem þú þekk ir, sem vek ur á huga þinn og þú vilt 
lesa um.

• Rit höf und ur sér yrkisefni í því sem kem ur  fólki í geðs hrær ingu, 
til að skelli hlæja eða reið ast.

• At vinna rit höf und ar ins er að  skapa eitt hvað al veg nýtt með hjálp 
í mynd un araflsins úr því sem hann hef ur upp lif að eða les ið um.

• Þú get ur sótt marg ar hug mynd ir í hvers dags líf ið í kring um þig. 
Þú þarft bara að  venja þig á að taka vel eft ir og  hlusta,  velta því 
síðan gaum gæfi lega fyr ir þér og láta hug mynda flug ið  vinna úr 
því sem þú sérð og heyr ir. Að ferð ast með skóla bíln um, að bíða í 
röð í búð inni eða í bið stofu tann lækn is ins, allt  þetta get ur gef ið 
þér hug mynd ir að per són um, sam fund um, stöð um, at burð um og 
sam töl um í sögu.

HVA‹ á ég að  skrifa um? 

Mér dett ur bara ekk ert í hug!

... KETTIR! Hvað 
seg irðu um  ketti?
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„Að  semja er að  ljúga sig á fram að sann leik an um.“
Ey vind John son

Við höf um öll eitt hvað að  segja sem vek ur á huga ann arra og eng inn 
get ur sagt frá al veg eins og við. Upp haf ið að  bestu frásögnum okk ar 
höfum við inni í okk ur sjálf um.

 Lestu orð in hér fyr ir neð an eitt og eitt í einu.  Lestu hægt og mörgum 
sinn um.  Láttu hvert orð síga inn í með vit und ina.

vin ur sum ar leyfi ein sam all
 gráta eld ur  faðma
myrk ur inni lok að ur dá inn

Sum þess ara orða  vekja á byggi lega upp minn ing ar og í hug an ir hjá 
þér. Þú ferð að sjá fyr ir þér eitt hvað hlið stætt sem þú hef ur upp lif að, 
eitt hvað sem þú hef ur hræðst að  lenda í eða sem þú hef ur þráð. Það 
eru þín ar eig in hugs an ir sem  vakna, hugs an ir sem þú vilt ef til vill 
ekki einu  sinni  segja nein um frá. Það geta ver ið hugs an ir sem  fylla 
þig  gleði eða van líð an.  Gættu vel að  svona mynd um, sem þú hef ur 
djúpt inni í þér, þeg ar þú skrif ar. Skrif aðu um þær ná kvæm lega eins 
og þú og að eins þú hef ur upp lif að þær. Not aðu bæði í mynd un ar
aflið og veru leik ann.

H V A Ð  Á  É G  A Ð  S K R I FA  U M
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Nokkr ar hug mynd ir 

sem geta hjálp að þér 

þeg ar þú  veist ekki 

hvað þú átt að  skrifa um

• Veldu af handa hófi eitt hvert orð í upp slátt ar riti eða orða bók. 
Skrif aðu orð ið nið ur. Hugs aðu um það.  Hvaða ann að orð dettur 
þér nú í hug? Skrif aðu nýja orð ið fyr ir neð an hið  fyrra.  Haltu 
á fram á sama hátt að  hugsa um  nýjasta orð ið og  finna ann að orð 
út frá því. Búðu til  lista með um það bil tíu orð um. Skrif aðu síð an 
frá sögn þar sem þú not ar  þessi orð.

•  Veldu ein hvern ó sköp venju leg an og hvers dags leg an hlut sem er 
ná lægt þér eða sem þú not ar oft. Hugs aðu þér að þú haf ir  aldrei 
áður séð  neitt sem lík ist hon um. Þú hef ur ekki  minnstu hug
mynd um hvað  þetta er eða til hvers það er not að.  Lýstu hlutn um 
og skrif aðu frá sögn um hann. Hver get ur ver ið saga hans? Hvað 
get ur mað ur gert við hann? Not aðu at hygl is gáfu þína. Leit aðu 
að  réttu orð un um og virkj aðu í mynd un ar aflið þeg ar þú reyn ir að 
nota hlut inn.

• Skrif aðu um  þekkta bók eins og eitt hvað sem þú hef ur upp lif að.

• Lýstu  kossi eins og þú vær ir í þrótta f rétta rit ari sem væri að lýsa til 
dæm is 100  metra sprett hlaupi eða fót bolta leik.

R I T U N A R B Ó K I N
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• Lýstu því hvern ig þú mat reið ir og býð ur upp á hinn nýja og  holla 
rétt „bull sullu“.

• Skrif aðu frá sögn sem ber tit il inn INNI LOK U‹.  Hvaða per són ur 
eða dýr eru  lok uð inni sam an? Hvar eru þau lok uð inni? Hvernig 
byrj aði það? Hvern ig end ar það?

• Skrif aðu frá sögn sem ber tit il inn BI‹. Hver er það sem bíð ur? 
Hvar? Hvern ig mun það enda?

• Skrif aðu  texta og not aðu öll orð in í ein um af flokk un um hér fyr ir 
neð an. Þú mátt nota orð in í  hvaða röð sem þú vilt og  beygja þau 
eins og þér sýn ist.

jóla sveinn, geit ung ur, nær bux ur, svarti pét ur,
flúða sigl ing, tjald,  gráta, sprengi efni
 
skíða kappi, sval ir, hrein dýr, at vinnu laus,
amma, al sæll, skurð grafa,  klifra

eng ill, sorp tunna, gull stöng,  pabbi,
öxi, hríð ar byl ur,  þyrla,  sofna

• Skrif aðu frá sögn um gesta boð þar sem hljóð in eru það mik il
vægasta í text an um.

• End ur skrif aðu frá sögn ina og  láttu lykt ina vera mik il væg asta.

• Skrif aðu um há tíð is dag sem þú munt  aldrei  gleyma.  Veldu 
aðfanga dag, gamlárs kvöld eða ein hvern ann an dag sem þú 
heldur  alltaf upp á. Not aðu í mynd un ar aflið og hugs aðu upp 
alger lega nýj an hátt við að  halda upp á dag inn.  Láttu eins og 
 þetta sé eitt hvað sem þú hef ur upp lif að.

H V A Ð  Á  É G  A Ð  S K R I FA  U M
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•  Klipptu nokkr ar á huga verð ar fyr ir sagn ir úr dag blaði.  Klipptu svo 
 hverja fyr ir sögn í tvo  hluta og  reyndu að  setja bút ana sam an á 
nýj an hátt. Not aðu þess ar nýju fyr ir sagn ir til að  skrifa blað sem 
fjall ar um það sem ger ist í skól an um þín um eða á heima slóð um 
þín um.

• Finndu eitt hvað sem þér leið ist virki lega að gera. Skrif aðu svo 
frá sögn af því þeg ar þú gerð ir það samt sem áður. Af  hverju gerð
ir þú það?  Hvaða vanda mál átt ir þú við að etja og hvern ig leyst ir 
þú þau? Hvern ig end aði  þetta?

• Fáðu hjálp hjá vini eða ein hverj um í fjöl skyld unni.  Biddu hann 
að koma með eitt hvað sem hef ur sér staka lykt. Þef aðu  lengi af 
 þessu með aug un lok uð og án þess að  reyna að  þekkja lykt ina. 
 Reyndu að  finna til finn ing ar og end ur minn ing ar sem  standa í 
ein hverju sam bandi við  þessa lykt.  Gefðu þér góð an tíma, bæði 
til að þefa og til að láta hugs an irn ar  flakka fram og aft ur í tíma og 
rúmi. Skrif aðu  stutta frá sögn um eitt hvað sem þú fórst að  hugsa 
um í sam bandi við lykt ina.

• Skrif aðu fram hald á málsgreinunum sem hér er byrj að á:

 Fyrsta skipt ið sem ég ...
Ég var einn heima, var kominn í rúmið og  hafði lát ið 
svala dyrn ar  standa opn ar þeg ar ...
Ef ég  hefði vit að hvað það var sem beið fyr ir inn an 
dyrnar  hefði ég  aldrei opn að ...
Ég  hringdi dyra bjöll unni hjá ná grann an um sem var ný-
flutt ur inn, ég var að  selja  merki ...
Þeg ar ég var á leið heim úr skól an um sá ég skyndi lega 
 stóra ferða tösku  standa við veg ar brún ina ...
Tyggigúmmí inu sem ég  keypti á föstu dag inn var mun 
ég  aldrei  gleyma ...

R I T U N A R B Ó K I N
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Nokkr ir 
rit un ar leik ir 

1
• All ir þátt tak end ur eiga að hafa tvo auða miða.
• Á ann an mið ann skrif ið þið spurn ingu sem byrj ar á: 
 Hvers  vegna ...
• Á hinn mið ann skrif ið þið setn ingu sem byrj ar á: 
 ...  vegna þess að ...
• Gef ið í mynd un ar afl inu laus an taum inn! Skrif ið um það sem er 

mik il vægt fyr ir alla eða eitt hvað sem er gjör sam lega út í hött.
• Safn ið öll um mið un um í tvær hrúg ur: aðra  merkta „hvers  vegna“ 

og hina  merkta „vegna þess að“.
• Drag ið einn miða úr  hvorri  hrúgu og les ið upp hátt spurn ing arn

ar og svör in sem þið fáið.

2
• Að ferð in núna er sú sama og í  fyrri æf ing unni en í  þetta  skipti 

eig ið þið ekki að  skrifa spurn ing ar og svör.
• Á ann an mið ann skrif ið þið setn ingu sem byrj ar með orð inu ef, 

til dæm is: Ef ég færi í skól ann þótt það væri sunnu dag ur ...
• Á hinn mið ann skrif ið þið  texta sem byrj ar með sagn orðs mynd

inni  skyldi.
• Safn ið mið un um í tvær hrúg ur eins og í  fyrri leikn um. Drag ið 

miða og les ið.

3
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• Í þess um leik eiga all ir að hafa þrjá auða miða.
• Á  fyrsta mið ann skrif ið þið um hvern frá sögn in á að  fjalla, til 

dæm is grimm an hund , syfj að an kenn ara ...
• Á ann an mið ann skrif ið þið hvað per són an eða dýr ið ger ir, til 

dæm is kast ar snjó bolta, elt ir  rottu ...
• Á þann  þriðja skrif ið þið hvar  þetta ger ist.
• Safn ið mið un um í þrjár hrúg ur.
• Drag ið einn miða úr  hverri  hrúgu og les ið frá sögn ina.
• Ger ið æf ing una aft ur en les ið fyrst ráð in í kafl an um um skap andi 

rit un. Reyn ið að nota þau þeg ar þið skrif ið í ann að sinn. Leit ið að 
 bestu orð un um! Mál ið með frábærum orð um og smá at rið um.
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4
• All ir sem eru með hafa þrjá ó skrif aða miða.
• Á  fyrsta mið ann skrif ið þið hvar frá sögn in á að ger ast.
• Á ann an mið ann skrif ið þið hver að al per són an á að vera.
• Á þann  þriðja skrif ið þið ein hvern  vanda sem að al per són an á við 

að  glíma, til dæm is að mat ur inn sé bú inn, hús ið sé að  hrynja, 
hund ur inn hafi étið all an veislu mat inn ...

• Legg ið mið ana í þrjár hrúg ur. Hver og einn dreg ur miða úr  hverri 
 hrúgu og býr til sögu út frá því sem stend ur á mið an um. Not ið 
í mynd un ar aflið og bæt ið at rið um við  þannig að við fáum að vita 
 meira um stað inn og hvern ig vand inn er leyst ur. Þið meg ið líka 
bæta við per són um ef þörf kref ur.

5
• All ir þátt tak end ur eiga að hafa  fjóra auða miða.
• Á  fyrsta mið ann skrif ið þið  hvenær  þessi saga gerð ist.
• Á ann an mið ann skrif ið þið hvar hún gerð ist.
• Á þann  þriðja skrif ið þið hvað gerð ist.
• Á  fjórða mið ann skrif ið þið hvers  vegna það gerð ist.
• Legg ið mið ana í fjór ar hrúg ur. Hver og einn dreg ur miða úr 

 hverri  hrúgu og seg ir sögu með hjálp mið anna.

6
• All ir þátt tak end ur hafa þrjá ó skrif aða miða.
• Á  fyrsta mið ann  skrifa all ir setn ingu sem byrj ar á: Ef ég væri ...
• Á ann an mið ann skrif ið þið fram hald á setn ing unni á  fyrsta mið

an um. Fram hald ið á að  byrja með orð un um:  myndi ég ...
• Á  þriðja mið ann skrif ið þið hvað  myndi  henda þá. Setn ing in gæti 

til dæm is byrj að á: Þá  myndi ...
• Legg ið alla mið ana í þrjár hrúg ur. Hver og einn dreg ur miða úr 

 hverri  hrúgu og les upp hátt.

N O K K R I R  R I T U N A R L E I K I R  . . .
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7 
• All ir  skrifa efst á stórt blað setn ingu sem er byrj un á frá sögn.
• Lát ið þann sem næst sit ur hafa blað ið.
• Sá sem fær blaðið skrif ar setn ingu sem er fram hald á byrj un inni.
• Hald ið á fram að  skrifa og  senda blað ið á fram um bekk inn þar til 

sá sem byrj aði fær blað ið sitt til baka.
• Les ið frá sagn irn ar upp hátt.

8
• Lýs ið  fundi  tveggja per sóna á svip að an hátt og í leikn um hér á 

und an (nr. 7).
• All ir sem eru með  skrifa efst á stórt blað lýs ingu á stað á til

teknum tíma árs  og sól ar hrings . Brjót ið síð an blað ið sam an 
 þannig að það sem hef ur ver ið skrif að sjá ist ekki.

• Lát ið þann sem næst sit ur hafa blað ið.
• Sá sem fær blað ið lýs ir per sónu sem er á staðn um. Hvað er hún 

að gera? Hvern ig lít ur hún út? Brjót ið blað ið sam an og send ið 
á fram.

• Næst lýs ið þið  annarri per sónu sem kem ur á sama stað og hitt
ir þá  fyrri. Hvern ig kem ur  þessi per sóna á stað inn? Er hún með 
eitt hvað með sér? Brjót ið blað ið sam an og send ið á fram.

• Hvað seg ir  fyrri per són an? Brjót ið blað ið sam an og send ið á fram.
•  Hverju svar ar sú  seinni? Brjót ið blað ið sam an og send ið á fram.
• Hvað ger ist nú? Brjót ið blað ið sam an og send ið á fram.
• Sá sem nú fær blað ið brýt ur það upp og les frá sögn ina í  hljóði. 

Hann á síð an að  reyna að  vinna úr text an um  þannig að hann 
 myndi sam hang andi frá sögn. Breyt ið ekki  meiru en nauð syn 
kref ur til að ó lík ir hlut ar frá sagn ar inn ar  myndi eina  heild.

• Les ið frá sagn irn ar upp hátt.
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Orða púsl 

 ÍSKÖLDU STÚLK URN AR KÖST UÐU AF SÉR 
LÖÐR ANDI  SVITA FRÁ GUFU BAÐ INU 

Í  NÖKTU LAUG INA

 Þ
etta er setn ing úr verk efni sem var unn ið á nám skeiði. Höf
und ur upp haf legu setn ing ar inn ar þekk ir hana senni lega 
ekki aft ur þótt öll orð in sem hann not aði séu með. Orða
röð inni hef ur nefni lega ver ið rugl að. Hugs aðu þér að hvert 
orð í setn ing unni sé biti í  púsli.  Reyndu að  púsla sam an 

aðr ar setn ing ar úr orð un um. Öll orð in eiga að vera með og þú mátt 
 hvorki  breyta þeim né bæta við nýj um. Ef til vill get ur þú fund ið út 
hvað höf und ur inn skrif aði í upp hafi.

Hér koma  fleiri setn ing ar til að  púsla með:

SÓL IN  GLÓÐI EINS OG GULL 
SEM SPEGL AÐ IST Í VATN INU 

SEM VAR AÐ SETJ AST
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 SUNNA  KYSSTI HANA OG  TEYGÐI SIG Á 
SÚKKULAÐI MOL AN UM ÞEG AR RAGN AR DRÓ AÐ 

SÉR MUNN INN EFT IR ENN EIN UM

ÞEG AR PÁLA ÞAUT Í TROÐFULLT KLÓ SETT IÐ 
Á SKÓLA STOF UNNI OG BYRJ AÐI INNI Í 

SNYRTI VESK INU FÓRU ALL IR AÐR IR INN 
AÐ RÓTA OG SETT UST SEM VAR

AND LIT IÐ GEKK SÍÐ AN ÞUNG UM SKREF UM ÚT 
AÐ HJÓL INU SÍNU Í KALD AN HAUST VIND INN Í 

LEIT OG ANNA  HJÓLAÐI Í  MYRKRIÐ Í  BURTU

MYND AF STRÁK Á FEIT UM TÖLV UM  HAFÐI 
 SÖLVI TROÐIÐ AFT AST UND IR HLIÐ INA Í 

STRÆT IS VAGN IN UM SEM SETT IST MEÐ SVARTA 
HÁRI SÍNU VIÐ DER HÚFU

SKARÐ IÐ  REYNDI AÐ SLÁ AF SÉR RASS INN 
ÞEG AR HANN GUNN AR VAR AÐ  FLÝTA Í Á ÞVÍ 

HANN SÉR AÐ HLÍN ÆTL AÐI EKKI 
AÐ  HLAUPA Á NÆST
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EFT IR AÐ HÚN RÖÐ IN BEIÐ MEÐ  BRÚNU 
SÓL INNI MEÐ AN  SVARTA  HREFNA GLANS AÐI Í 
VIKT OR SEM HUGS AÐI  ALLTAF UM AÐ  HENNI 

KÆMI HÁR IÐ OG AUG UN 

Þeg ar þú hef ur púsl að með þess ar setn ing ar get ur þú búið til þitt 
eig ið orða púsl. Skrif aðu máls grein með upp hafs stöf um á blað og 
 hafðu gott bil á  milli orð anna.  Klipptu sund ur máls grein ina  þannig 
að eitt orð  verði á hverj um miða. Nú get ur þú not að mið ana eins og 
púslu spil til að  leika með.  Gangi þér vel!

O R Ð A P Ú S L
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Hvað ertu að gera?

R I T U N A R B Ó K I N

Ég er að  reyna að láta 
mér  detta í hug ein hvern 

góð an endi!
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Að  byggja 
upp lang ar 
sög ur

Veit rit höf und ur hvern ig bók in á að enda 
þeg ar hann byrj ar að  skrifa?

Þ
eg ar ég  reyndi að  skrifa lang ar sög ur í skól an um  mistókst 
mér oft að  skrifa góð an endi. Stund um varð ég að gefast 
upp í  miðri sögu. Oft ast var auð velt að  byrja en síð an  flækti 
ég mál in svo mik ið hjá per són un um að allt fór í eina  bendu 
og ó mögu legt var að  halda á fram. Eitt neyð ar úr ræða  minna 

var að láta eins og allt  hefði ver ið draum ur og láta að al per són una 
 vakna í síð asta  kafla. Það er ekki góð ur end ir. Lesand an um finnst 
hann hafa vera blekkt ur þeg ar hann upp götv ar að ekk ert sem var 
sagt gerð ist í al vör unni.

Ég var svo vit laus að ég hélt að mað ur skrif aði bók  svona  nokkurn 
veginn eins og hún er les in; að það gæti orð ið spenn andi að sjá 
hvern ig endi ég   fyndi upp á þeg ar svo langt yrði kom ið sögu.
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Að  fljúga 

er að 

geta lent

Rit höf und ur inn Sven Wern ström er með lík ingu sem mér finnst 
góð í bók  sinni „Ritsmíð höf und ar ins“. Flug mað ur  sagði eitt sinn 
við Sven: „Að  fljúga er að geta lent. Getum við það ekki eig um við 
ekki að  leggja af stað.“ Eins er að  skrifa. Við verð um að vita hvar og 
hvern ig frá sögn in á að  lenda áður en við hefj umst  handa. Ann ars er 
 hætta á brot lend ingu.

Það er mjög per sónu leg starf að  skrifa. Hver og einn verð ur að  finna 
þann hátt sem hon um hentar best. Það eru til rit höf und ar sem 
 skrifa lang ar bæk ur án þess að vita frá byrj un hvern ig sag an á að 
enda, en fyr ir  flesta er rit un in hand verk,  nokkurn veg inn eins og 
að  smíða skáp eða  byggja hús. Við verð um að hafa smíða við áður 
en við byrjum og við eig um að vita um það bil hvern ig skáp ur inn 
eða hús ið á að líta út þeg ar það er til bú ið. Helst þurf um við að hafa 
teikn ingu eða að  minnsta  kosti upp kast. Með an við vinn um get
um við auð vit að feng ið nýj ar hug mynd ir sem  verða til þess að hið 
endan lega verk verð ur enn fal legra eða  betra en við höfð um hugs að 
okk ur í upp hafi.

Teikn ing in má ekki  hindra í mynd un ar aflið en hún er trygg ing fyr ir 
því að eitt hvað  verði not hæft af  allri  þeirri  vinnu sem við leggj um 
á okk ur. Að  minnsta  kosti á hið end an lega verk ekki að  verða  verra 
en teikn ing in.
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Að  byggja 

bók

Ég er van ur að  segja að ég  byggi sög ur mín ar. Mik il væg ustu bygg
ing ar efn in mín eru per són ur, stað ir, at burð ir og fund ir. Bygg ing
ar efn ið get ég sótt til raun veru leik ans eða í mynd un araflsins. Það 
get ur líka ver ið ýmis stað reynda brot sem ég hef safn að að mér. 
Oftast er það  blanda af  þessu öllu.

Það er mik il vægt að frá sögn in sé lokk andi svo les and inn  verði ekki 
orð inn leið ur eft ir nokkr ar blað síð ur. Bragð ið sem rit höf und ar nota 
er að  skálda góða  sögufléttu. Söguflétt an er að al efn ið, sá verkn
aður eða at burð ir sem  skapa  spennu. Að al per són an á við vanda mál 
að  stríða og les and inn vill auð vit að fá að vita hvern ig allt muni fara 
og hvern ig að al per són an  leysi vanda mál sín.

Frá hug mynd að 

teikn ingu eða á ætl un

Hver frá sögn hjá mér byrj ar með hug mynd. Oft er ég bú inn að 
 ganga  lengi með hana í mag an um. Ég  velti  henni fyr ir mér og í huga 
hvort  þetta sé reglu lega góð hug mynd sem muni end ast í  langa frá
sögn.

 Næsta skref mitt er að  velta fyr ir mér  hvaða per són um ég  þurfi á að 
 halda og á  hvaða stöð um at burð irn ir eigi að ger ast.

Þeg ar ég er kom inn svo langt geri ég teikn ingu eða á ætl un sem 
sýn ir hvern ig frá sögn in á að enda og  hvaða við burði ég þarf að hafa 
með til að kom ast alla leið frá upp hafi sög unn ar til nið ur lags ins.

A Ð  B Y G G J A  U P P  L A N G A R  S Ö G U R



78

R I T U N A R B Ó K I N

Áður en ég hefst  handa við að  skrifa þarf ég líka venju lega að afla 
mér vit neskju um það sem ég ætla að hafa með en veit ekki nógu 
mik ið um. Ég er van ur að heim sækja  staði,  skrifa hjá mér minnis
punkta og taka mynd ir,  spyrja fólk sem veit  meira en ég, fara á 
bóka safn ið og fá bæk ur að láni eða  leita að upp lýs ing um með hjálp 
tölvunn ar og Nets ins.

Per són ur

 Veltu fyr ir þér hverj ar eigi að vera mik il væg ustu per són ur sög unn ar 
áður en þú byrj ar að gera teikn ingu eða á ætl un um það sem á að 
ger ast. Skrif aðu hjá þér hvern ig per són urn ar líta út,  hvaða eig in
leika þær hafa, hvað þær hafa í kring um sig, leynd ar mál  þeirra og 
veik leika. Not aðu kafl ann Að lýsa per sónu í byrj un bók ar inn ar þér til 
hjálp ar.

Að gera per són urn ar á huga verð ar og um leið trú verð ug ar er und
ir stað an að á fram hald andi  vinnu. Mik il væg asta per són an í sögu er 
aðal per són an, hetj an. Sú næst mik il væg asta er iðu lega and stæð ing
ur henn ar, þrjót ur inn. Það er and stæð ing ur inn sem hrind ir at burð
um af stað.

Að al per són an

Byrj aðu á að á kveða hver að al per són an á að vera. Það er að al per
són an sem les and inn á að  fylgja í gegn um frá sögn ina, hafa á hyggj
ur af vanda mál um henn ar og  fagna á kaft þeg ar vel geng ur. Að al 
persónan á að vera ein hver sem auð velt er að  kunna vel við og láta 
sér  þykja vænt um. Hér eru nokkr ir punkt ar sem  mætti hafa í huga 
þeg ar að al per són an er sköp uð.
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• Hvaða  slæmu hlið ar hef ur að al per són an? Að al per sóna sem ein
göngu er góð, sæt og við felld in er ekki mjög á huga verð og á sér 
enga stoð í veru leik an um.

• Fyr ir  hverju er að al per són an við kvæm og  hvaða  snöggu  bletti 
hef ur hún? Hvern ig er hægt að ögra  henni,  stríða eða særa? 

• Að  hvaða  leyti er að al per són an frá brugð in öðr um á sama  aldri? 
Hvern ig get um við til dæm is  greint hana frá tutt ugu öðr um ef 
all ir  standa í hóp á skóla lóð inni?

út lit
klæðn að ur
venj ur og ó sið ir
hreyf ing ar og lát bragð

• Not ar að al per són an sérstakt orða lag – eitt hvað sem ger ir öðr um 
 kleift að  þekkja hana í síma?

• Hvað finnst öðr um um að al per són una? (fjöl skylda, vin ir, 
andstæð ing ur inn)

• Hvað finnst að al per són unni um  sjálfa 
sig? 

• Hvern ig býr að al per són an? Í  sveit eða 
þétt býli? Í fjöl býl is húsi eða ein býli? 
Hvern ig lít ur her bergi henn ar út?

• Á að al per són an ein hverja upp á halds
staði sem hún dvel ur oft á?

A Ð  B Y G G J A  U P P  L A N G A R  S Ö G U R
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• Á  hverju hef ur að al per són an mest an á huga?

• Hvaða at burð ir, sem hafa gerst fyrr í lífi að al per són unn ar, eru 
mik il væg ir fyr ir hana?  Hvaða á hrif hafa þess ir at burð ir haft á 
hana?

Söguflétt an

Eft ir  hverju sæk ist að al per són an?

Til þess að  skapa  sögufléttu  þarftu að  finna upp á ein hverju sem 
að al per són an eða  hetja sög unn ar sæk ist eft ir eða vill gera þeg ar frá
sögn in hefst. Það get ur líka ver ið eitt hvað hræði legt á  seyði sem 
að al per són an vill koma í veg fyr ir.

Hugs aðu upp eitt hvert vanda mál sem er hvort  tveggja í senn, mikil
vægt fyr ir að al per són una og  erfitt fyr ir hana að  leysa.  Klípa get ur 
hald ið uppi spenn unni í  langri frá sögn og feng ið les and ann til að 
 velta leikslok um fyr ir sér. Safn aðu  nokkrum hug mynd um um það 
sem að al per són an sæk ist eft ir áður en þú á kveð ur þig.

Það er mik il væg á kvörð un að á kveða hvað að al per són an vill. Það 
seg ir til um hvað sag an á að  fjalla um. Söguflétt an lýs ir því hvern ig 
að al per són an reyn ir að  leysa  vanda og ná fram mark mið um sín um. 
Hvern ig  henni tekst það er und ir eig in leik um henn ar einn ar kom ið, 
styrk henn ar og veik leika.
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And stæð ing ur 

að al per són unn ar

Til þess að frá sögn in  verði á huga verð verð ur að al per són an að eiga í 
erfið leik um með að ná mark miði sínu. Hetj an get ur þurft að sigr ast 
á margs kon ar hindr un um. Mik il væg hindr un er yf ir leitt per sóna: 
and stæð ing ur að al per sónunnar, ó vin veitt ur að ili. 

Fyr ir rit höf und inn er mót stöðu mað ur inn sú per sóna í frá sögn inni 
sem er næst mik il væg ust. Það er mót stöðu mað ur inn sem stork ar 
aðal per són unni, flæk ir mál in fyr ir  henni og þving ar hana til að  setja 
sig í  hættu, sem verð ur síð an til þess að at burða rás in fer af stað.

Í mörg um sög um og frásögnum er að al per són an hetj an og and stæð
ing ur inn er þrjót ur inn. Þrjót ur inn er oft sterk per sóna sem hef ur 
 mikla mögu leika á að  flækja til ver una fyr ir að al per són unni. Var aðu 
þig bara á að gera and stæð ing inn allt of ill gjarn an og ó drengi leg
an! Þá verð ur per són an ekki trú verð ug. Eng in mann vera hef ur ein
göngu  slæma eig in leika.
 
• Hver er  helsti styrk leiki and stæð ings ins?

• Hvaða góða eig in leika hef ur and stæð ing ur inn?

• Hvern ig þekk ir mað ur aftur and stæð ing inn í stór um hópi?

• Er and stæð ing ur inn all ur þar sem hann er séð ur?

• Hvaða  fyrri at burð ir hafa haft mest á hrif á and stæð ing inn?

A Ð  B Y G G J A  U P P  L A N G A R  S Ö G U R
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• Hvað finnst öðr um um and stæð ing inn?

• Hvað finnst and stæð ingn um um sjálf an sig?

• Fyr ir  hverju er and stæð ing ur inn við kvæm ast ur?

Að al per són an get ur auð vit að átt  fleiri and stæð inga sem birt ast 
smám sam an í frá sögn inni. Það væri samt skyn sam legt af þér að 
á kveða einn að a l and stæð ing sem kæmi síð an  snemma inn í frá
sögn ina.

Per són ur í 

kring um að al per són una

Að al per són an á sér fjöl skyldu. Hverj ir til heyra  henni? Hverj ir eru 
nán ustu vin irn ir, þeir sem geta kom ið til hjálp ar? Að al per són an 
getur  einnig átt ein hver gælu dýr sem eru  henni kær.

Góð  regla er að gera per són ur frá sagn ar inn ar mjög ó lík ar. Þá hefur 
þú  meiri mögu leika á að láta á huga verði at burði ger ast. Jafn vel  besti 
vin ur að al per són unn ar vill á reið an lega gera ým is legt ann að en að
al per són an og inn an fjöl skyld unn ar er ör ugg lega fólk sem hef ur 
ó líkar skoð an ir og það get ur skap að deil ur og at hafn ir.

Ein mik il væg per sóna í frá sögn inni get ur ver ið „bjarg vætt ur“ sem 
hjálp ar að al per són unni að ná mark mið um sín um. Bjarg vætt ur inn 
get ur ver ið ein hver í fjöl skyldu að al per són unn ar en það get ur líka 
ver ið ein hver sem er lít ið á ber andi í byrj un en kem ur  meira við sögu 
þeg ar á líð ur og verð ur að lok um sá sem hjálp ar að al per són unni að 
 leysa vanda mál in.
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Aðr ar per són ur

 Þarftu að hafa  fleiri per són ur í sög unni? Hef ur and stæð ing ur inn 
einhverja í kring um sig? Þeg ar þú hef ur lagt bet ur nið ur fyr ir þér 
hvað á að ger ast í sög unni finn ur þú mjög lík lega að þú þarft að hafa 
 fleira fólk. Ef til vill upp götv ar þú það ekki fyrr en þú hefur byrjað 
að  skrifa.

A Ð  B Y G G J A  U P P  L A N G A R  S Ö G U R
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Hug kort

Ef þú hef ur lært að nota hug kort ( einnig kall að hug ar kort og hug
taka kort) er það góð leið til að  velta fyr ir sér hvern ig per sóna er áður 
en byrj að er að  skrifa. Ef þú hef ur  aldrei not að hug kort get ur þú 
leit að á bóka safni eða í bóka búð að bók um sem  kenna  þessa  tækni. 
 Einnig er hægt að  finna á Net inu ó keyp is for rit á  ensku til að nota 
við gerð hug korta.  Enska orð ið fyr ir hug kort er „Mind map“ og að
ferð in kall ast „Mind mapp ing“.

 Þetta er hug kort um Söru, að al per són una í bók inni Leynd ar mál 
á trún að ar goðs ins sem varð til á rit un ar nám skeiði með nem end um 
á mið stigi.

Sara

12 ára

eiginleikar
draumóramaður

skýjaglópur

gleymin

vinir
dýrin á bænum

kassinn

Rikki

Petra

geit

kettir

nágranni

bekkjarfélagi

tölvuáhugamaður
ást Söru

      vinsæll

frá Chile

ríkir foreldrar

keppninautur Söru

drottning bekkjarins

ákveður

býr

fjölskylda

Jörgen pabbi

Vera mamma

niðurníddur sveitabær

afskekkt

gamaldags

glöð

atvinnulaus

spilar á harmónikku

fráskilin

býr í Stokkhólmi

þekktur ljósmyndari

óáreiðanlegur

útlit

framkoma

föt

líkami

andlit

skolhærð

spékoppar

aldrei máluð

sterkleg

stórfætt

hentug

ekki tískuföt

hláturmild

áhugamál
skrifa

Rikki

fótbolti dýr

dagbók

ljóð

fótboltamaður

sætastur í bekknum

Spilar í liði
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Stað ur og tími

• Á  hvaða árs tíma ger ist frá sögn in? Mis mun andi árs tíð ir gefa þér 
ó líka mögu leika á at burð um.

• Hvar býr að al per són an? Í þétt býli eða í  sveit? Í höf uð borg inni 
eða úti á  landi? Í fjöl býl is húsi eða ein býl is húsi?

• Hvaða stað ir aðr ir geta ver ið mik il væg ir í frá sögn inni?

• Ef þú læt ur at burð inn ger ast á stað sem er til í raun veru leik an
um ætt ir þú að  velja stað sem þú þekk ir vel.  Farðu og skoð aðu 
hann. Safn aðu smá at rið um sem geta lífg að upp á frá sögn ina. 
Ef les and inn upp götv ar að smá at rið in hjá þér koma ekki heim 
og sam an við raun veru leik ann miss ir hann hæg lega  trúna á at
burðin um líka. Jafn vel þótt sag an þín hafi ekki gerst í al vör unni 
vill les and inn gjarn an trúa að hún  hefði get að gerst. Röng smá
at riði í staðar lýs ing un um  brjóta létti lega nið ur traust ið.

• Ef þú vilt hafa  meira  frelsi til að  skálda eitt hvað um stað ina get ur 
þú auð vit að skapað nýja staði. Ef þú á kveð ur að frá sögn in eigi að 
ger ast í bæn um Brú ar kaup stað get ur þú til dæm is tek ið nokk ur 
smá atriði frá Siglu firði, Kópa vogi og þín um eig in heima bæ án 
þess að nokk ur les andi  missi  trúna á at burð ina sem ger ast þar.

A Ð  B Y G G J A  U P P  L A N G A R  S Ö G U R
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Á ætl un in – 

Hvað á að ger ast?

Áætlun um frásögn get ur ver ið með ýmsu móti. Sum ir rit höf und
ar  skrifa ekki einu  sinni  neitt nið ur held ur hafa teikn ing una í hug
an um. Þeir vita hvern ig bók in á að  byrja og enda og um það bil 
hvernig þeir ætla að kom ast frá upp hafi til sögu loka. Aðr ir  skrifa 
nið ur að al efn ið í  mjög  stuttu máli. Þeir  punkta hjá sér á ör fá ar síð ur 
það sem á síðan að ger ast á ef til vill hund rað blað síð um. Ég nota 
sjálf ur að al lega tvær að ferð ir sem  henta mér við að  skrifa: lít il kort 
og hug kort.

Lít il kort

Áður en þú byrj ar að  vinna að á ætl un inni  skaltu ná þér í nóg af 
litlum kort um eða mið um til að  skrifa á. Mér finnst gott að nota kort 
af svip aðri stærð og þykkt og póst kort. Sjálf lím andi minnismið ar 
úr þunn um papp ír eru heppi leg ir ef við vilj um  setja teikn ing una á 
vegg inn.

• Roms aðu upp úr þér hug mynd um um at burði og at vik sem 
geta ver ið með í frá sögn inni. Því  fleiri hug mynd ir sem þú hef ur 
um að  velja, þeim mun  meiri mögu leik ar eru á að  finna reglu lega 
góm sæta bita á með al  þeirra. Hvað get ur að al per són an gert til 
að ná mark mið um sín um?  Hvaða vanda mál koma upp? Hvern ig 
get ur hún  leyst vanda mál in?  Sættu þig ekki við það  fyrsta sem 
þér dett ur í hug án þess að  hugsa um aðra  kosti fyrst.
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• Skrif aðu í  stuttu máli hvað eina sem gæti gerst, einn at burð eða 
eitt at vik á hvern miða.  Skráðu líka  hvenær og hvar það á að 
gerast.

• Þeg ar hér er kom ið hef ur þú senni lega hug mynd ir sem gætu 
dug að í marg ar bæk ur.  Veldu nú, úr öllu sem þú hef ur safn að, 
það sem þér þyk ir  henta best að hafa með.  Dreptu ekki les and
ann úr leið ind um með köfl um sem  hvorki  halda at burða rásinni 
gang andi né eru mik il væg ir til að kynn ast per són um sög unn ar. 
Bókmenntaleg frásögn er úr val af því sem gerð ist. Sem höf und
ur get ur þú á kveð ið að  sleppa því sem ekki er á huga vert.

•  Komdu  reglu á mið ana þína.  Hvaða at vik á að koma fyrst og 
hvað síð ast? Í upp hafi get ur þú haft á tak tein um nokk ur hugsan
leg sögu lok. Eft ir því sem frá sögn in þró ast á fram sést bet ur  hvaða 
sögu lok verða best.  Hvaða at burð ir eiga að vera sam an í  kafla? 
Yfir leitt eru mest spenn andi at burð irn ir geymd ir þar til síðast. 
Það er kall að að hafa stíg andi í frá sögn inni. Þeg ar hetj an hef ur 
 leyst úr einu á hyggju efn inu kem ur það  næsta upp, sýnu  verra. 
Úr slita stund in kem ur í næst síð asta eða síð asta  kafla. Á sama hátt 
get ur líka ver ið klókt að hafa stíg andi inn an hvers  kafla. Það sem 
er mest spenn andi kem ur síð ast, rétt áður en kafl an um lýkur.

Þeg ar á ætl un in er höfð á laus um kort um er auð velt að bæta við, 
taka í  burtu eða  breyta röð inni á at burð um. Á með an ég vinn að bók 
er ég van ur að hafa kort in á  stórri minni stöflu á veggn um.

A Ð  B Y G G J A  U P P  L A N G A R  S Ö G U R
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Á  næstu blað síðu er á ætl un um  kafla í bók inni Leynd ar mál  
á trúnaðar goðs ins. Að al per són an í sög unni er Sara. Hún á  heima á 
niður nídd um sveita bæ úti á  landi hjá móð ur  sinni sem er at vinnu
laus. And stæð ing ur Söru er drottn ing bekkj ar ins,  Petra, sem á 
 heima í í burð ar mesta ein býl is hús inu í Brú ar kaup stað. Móð ir hennar 
rekur snyrti stofu og fað ir henn ar mynd banda leigu.  Petra og Sara eru 
báðar hrifn ar af  Rikka sem er nýr í bekkn um. „Kass inn“ er strák ur 
sem hef ur mik inn á huga á tölv um og er ná granni Söru.
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Á ætl un um kafl ann  Partí hjá  Petru

1. Í skólanum, föstudag í 
nóvember. 

 Petra býður Rikka heim 
um kvöldið þegar foreldrar 
hennar ætla að heiman.  
Hún vill fá hann á 
kossalistann sinn.  
Rikki á að koma einsamall. 
Rikki segir öllum í bekknum 
að þeir séu velkomnir í partí 
hjá Petru.

2.  Heima hjá Petru um kvöldið, 
rétt áður en partíið á að byrja.

 Lýsa íburðinum á heimilinu.
 Petra klæðir sig og málar. 

Undirbýr rómantískt kvöld, 
ein með Rikka. Býst við 
dýrlegu kvöldi með honum.

3.  Heima hjá Petru.
 Dyrabjallan hringir. Fyrir 

utan stendur nær allur 
bekkurinn, Petru til mikillar 
undrunar. Allir ryðjast inn.

4.  Partíið byrjar.
 Rússneski pósturinn 

(leikur; sjá viðauka aftast í 
bókinni), matur, geggjaðar 
myndbandsspólur frá 
myndbandaleigu pabba Söru.

 Petra reynir að ná Rikka  
fyrir sig.  
Rikki hefur meiri áhuga á 
Söru.

5.  Í sundlaugarsalnum.
 Petra hrindir Söru í laugina 

í öllum fötum. Sara skiptir 
um föt í myndbandaherbergi 
hússins. Í herberginu er 
myndbandsupptökuvél sem 
Petra setur af stað. Allir í 
bekknum sjá í sjónvarpi 
þegar Sara skiptir um föt. 
Sara kemur fram. Allir veltast 
um af hlátri.

6.  Í skóginum um kvöldið.
 Sara flýr. Kassinn hjólar á 

eftir henni og reynir að hugga 
hana.  
Kassinn hefnir sín á Petru 
vegna Söru. Hann segir 
öllum að foreldrar Petru séu á 
leiðinni heim.  
Allir stinga af nema Rikki. 
Aðeins Rikki og Petra eru 
eftir.

A Ð  B Y G G J A  U P P  L A N G A R  S Ö G U R
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Hug kort

Það er líka góð að ferð að nota hug kort þeg ar bók er skipu lögð. Ég 
 byrja venju lega á að gera hug kort yfir mik il væg ustu per són urn ar í 
bók inni. Síð an geri ég hug kort yfir alla bók ina. Áður en ég  byrja að 
 skrifa hvern  kafla geri ég venju lega hug kort yfir hann.

Hér fyr ir neð an sérð þú hug kort yfir kafl ann  Partí hjá  Petru.

Bók in um Söru,  Petru, fé laga  þeirra og á trún að ar goð ið  Jesse  James 
(sjá við auka aft ast í bók inni um  Jesse  James) heit ir Leynd ar mál 
á trúnað ar goðs ins og er gef in út af  sænsku bóka for lagi, Bók fyr ir alla.

Partí hjá 

Petru

Petra vill  

vekja aðdáum
Hvað þau gera

fyrir 
partíið

Koman

foreldrarnir fara

Petra gerir allt rómantískt

málar sig, klæðir sig

hver?            allur bekkurinn

allir ryðjast inn

heimboð

frímínútur

síðasti 
tíminn

Rikki sendir miða

öllum er boðið

Petra veit ekkert

Rikki vill ekki

Petra telur Rikka hughvarf

Petra býður Rikka

endir

sundlaugarsalurinn

Sara flýr

um skóginn

misheppnuð huggun

1.

2.

4.
5.

6.

3.

Kassinn fer á eftir

borða                    hvað?

myndband                 hvað?

átrúnaðargoðið

tölvur

„Kassinn“

rússneski pósturinn

Sara og Rikki læðast burt

Petra bálreið

Petra svindlar

hvað gerir Sara?

hlátur

allir sjá Söru nakta

myndbands- 
herbergið

skipt um föt

Söru hrint út í sundlaugina

hver hrindir?

lýsa
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 Láttu á ætl un ina 

ekki  hindra 

í mynd un ar aflið!

Þú þarft ekki að  fylgja á ætl un inni sem þú hef ur gert út í ystu æsar. 
Hún er ein göngu hjálp ar tæki svo þú  villist ekki af leið inni sem 
liggur til sögu loka. Þú færð ör ugg lega nýj ar hug mynd ir á með an þú 
ert að  skrifa. Góð ur rit höf und ur kem ur jafn vel sjálf um sér stund um 
á ó vart.  Taktu vel eft ir þeim augna blik um þeg ar þú  fyllist anda gift og 
skrif aðu þá eins  lengi og þú hef ur  krafta til. Þú þarft á reið an lega að 
 breyta á ætl un inni  nokkrum sinn um á með an þú skrif ar  langa sögu.

Ég líki rit un inni oft við langt og æv in týra legt ferða lag, skipu legg 
fyrir fram hvert ég ætla og  hvaða  staði ég vil heim sækja í ferð inni. En 
ég verð auð vit að að gæta að öll um þeim á huga verðu hlut um sem 
 skjóta upp koll in um á leið inni. Stund um legg ég  lykkju á leið mína, 
stund um  stytti ég mér leið. Ef til vill upp götva ég  meira að  segja at
hygl is verð ari enda stöð en þá sem ég  hafði hugs að mér í upp hafi. 
 Láttu á ætl un ina ekki  hindra í mynd un ar aflið, not aðu hana frekar 
sem hjálp ar tæki svo þú  villist ekki af leið .

A Ð  B Y G G J A  U P P  L A N G A R  S Ö G U R
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Nú eða þá?
Það er spurn ing in.

R I T U N A R B Ó K I N
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Nú 
eða þá?

N
ú tíð og þá tíð  skapa mis mun andi hug blæ í frá
sögn og gefa höf und in um marg vís leg tæki færi. 
Þú skalt á kveða strax í upp hafi í  hvaða tíð þú 
ætl ar að  skrifa. Til þess að  rugla ekki les and
ann í rím inu er hyggi legt af þér að  halda þig við 

sömu tíð í gegn um alla sög una nema þú haf ir sér staka á stæðu 
til að  skipta stund um um tíð.
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Lið in tíð – þá tíð

 Þetta er al geng asta tíð frá sagna. Rit höf und ur inn seg ir frá ein hverju 
sem þeg ar hef ur gerst.  Þetta gef ur sögu mann in um  frelsi til að líta 
yfir  liðna at burði, gera at huga semd ir og gefa skýr ing ar.

Sara leit út um lest ar glugg ann og sá  frosna  akrana  þjóta 
fram hjá. Kon an sem sat á móti  henni ang aði af ilm-
vatni og lét móð an mása um barna börn in sín.

– Stokk hólmsmið stöð næst! hljóm aði úr há töl ur un um.

Sara  flýtti sér að tína sam an tíma rit in sín og sæl gæt ið 
sem lá  dreift um sæt ið. Lest in  hægði ferð ina, stöðv að-
ist alveg og dyrn ar opn uð ust. Hún stóð upp, tók tösk-
una sína, hopp aði ofan úr lest inni og  lenti á braut ar-
pallinum.

Nú tíð

Frá sögn sem er rit uð í nú tíð gef ur  meiri ná lægð. Les and an um finnst 
hann vera með  einmitt þeg ar at burð irn ir ger ast.

Sara byrj ar að  verða ó ró leg. Hún sér ekki  pabba 
nokkurs stað ar. Það er margt fólk á  ferli og ó mögu legt 
að koma auga á hann í  þessu mann hafi. Hún hvarfl ar 
aug un um eft ir hús veggj un um inn í skot in þar sem bara 
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eit ur lyfja sal ar  halda til. Eng inn  pabbi! Sara geng ur að 
bekk sem hún sér, stíg ur upp á hann og skyggnist um 
en sér  hvergi  pabba. Von laust!  Seinn eins og venju lega! 
Þó hef ur hann lof að að taka á móti  henni. Eft ir hálf tíma 
skil ur Sara að  pabbi henn ar hef ur alveg  gleymt að hún 
sé að koma. Hún leit ar að kort inu í töskunni  sinni og 
geng ur af stað.

 Skipta um tíð

Les and ann get ur orð ið svo lít ið ringlað ur ef rit höf und ur skipt ir oft 
um tíð í sömu efn is grein.

Bænda gata 2a. Ham ingju söm geng ur Sara upp 
tröppurnar. Það söng inn an í  henni því nú er hún 
loksins kom in heim til  pabba. Sara lít ur á nafn skiltin 
sem voru við hverjar dyr. Hún lít ur í kring um sig í 
stiga gang in um. Þar voru  tveir glugg ar sem  sneru að 
húsagarð in um. Í glugg un um eru lít il plast blóm sem 
einhver  hafði rif ið af blöð in.

Stund um get ur samt sem áður ver ið á stæða til að  skipta um tíð. Til 
dæm is er hægt að hafa að al at burða rás ina í nú tíð, líta til baka yfir 
far inn veg í þá tíð og  horfa fram á við í fram tíð.

N Ú  E Ð A  Þ Á ?
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Sara hring ir dyra bjöll unni hjá  pabba. Hún heyr ir 
ekkert fóta tak, ekki hið  minnsta hljóð inn an úr í búð-
inni. Ná grann arn ir þá, vita þeir ef til vill hvar  pabbi 
er? Hljóð ið í dyra bjöll unni rýf ur kulda lega þögn ina. 
Hurðin er tekin úr lás. Kona í bleik um morg un slopp  
og með krullup inna í hár inu opn ar.

– Ef þú ert að  leita að  pabba þín um þá get ég sagt þér 
að hann er far inn til  Malasíu, seg ir kon an og lok ar 
dyrunum.

Sara sest í ís kald an stig ann. Hvað á hún að gera núna? 
Taka  fyrstu lest heim aft ur?  Mamma verð ur fok ill þeg ar 
hún fær að  heyra  þetta og  Petra mun  stríða  henni  meira 
en  nokkru  sinni. Ef til vill er  þetta bara eitt af þeim 
ófáu skipt um sem  pabbi er að  spauga með hana. Síð ast 
þeg ar Sara kom til hans  mætti hann  henni við braut ar-
stöð ina klædd ur eins og pönk ari. Síð an fóru þau á Hard 
Rock  kaffi og borð uðu heims ins  bestu ham borg ara.

 

Rit un aræf ing

 Veldu þér stutt an  texta sem þú hef ur nú þeg ar skrif að. Skrif aðu hann 
aft ur í mis mun andi tíð. Í hug aðu  hvaða tíð hent aði  einmitt þess um 
 texta best.
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Hún 
eða ég?

H
ver er það sem seg ir frá í bók? Oft ast er það sögu maður 
sem stend ur fyr ir utan það sem ger ist og veit allt um 
per són urn ar og það sem kem ur fyr ir þær.  Þessi frá sagn
ar að ferð er mik ið not uð í sög um. Sögu mað ur inn sem 
veit allt, er al vit ur, seg ir les and an um hvað hefur gerst án 

þess að vera sjálf ur með sem per sóna í at burð un um.

Það get ur líka ver ið ein hver af per són un um sem er með í bók inni 
sem seg ir frá í  fyrstu per sónu (égfrá sögn). Oft ast er það að al per
són an sem seg ir frá því hvern ig hún upp lif ir það sem ger ist. Það 
get ur líka ver ið ein hver önn ur per sóna í bók inni sem seg ir frá.

Í sum um bók um er not uð  blanda af þess um tveim ur ó líku að ferð
um. Stund um er það al vitri sögu mað ur inn sem seg ir frá, stund um er 
það ein hver af per són um bók ar inn ar sem seg ir frá í fyrstu persónu. 
Áður en þú byrj ar að  skrifa  langa frá sögn er hyggi legt að á kveða 
 hvaða frá sagn ar að ferð þú ætl ar að nota. Þú get ur próf að þig á fram 
með því að  skrifa upp haf sög unn ar á mis mun andi hátt til að  finna 
út  hvaða sjón ar horn hent ar sög unni  þinni best.
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„Var ir hans nálg uð ust 
henn ar ...”
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Al vit ur sögu mað ur 

sem stend ur fyr ir utan 

at burða rás ina

Al vitri sögu mað ur inn veit  meira en per són urn ar sem sagt er frá og 
það gef ur höf und in um  frelsi til að  segja frá  hverju sem er. Hægt er 
að  segja frá því sem kom ið hef ur fyr ir per són urn ar áður og því sem 
mun ger ast í fram tíð inni. Al vitri sögu mað ur inn get ur flutt sig hvert 
sem er, bæði í tíma og rúmi.

Í text an um hér fyr ir neð an get ur al vitri sögu mað ur inn sagt frá því 
sem bekk ur inn ger ir við varð eld inn og því sem Sara er að gera á 
sama tíma í veið ar færa skúrn um. Ef Sara  hefði ver ið sögu mað ur 
 hefði höf und ur inn ekki get að lýst hópn um við varð eld inn áður en 
Sara kom þang að. Ef ein hver ann ar í bekkn um  hefði ver ið sögu
mað ur  hefði ekki ver ið hægt að  segja frá því sem Sara var að gera í 
veiðar færa skúrn um.

Krakk arn ir í bekkn um sátu á mosa þökt um trjá stubbum 
í kring um varð eld inn sem  glóði í myrkr inu. Sara var 
ekki enn kom in þang að. Hún  hafði far ið til baka að 
veið ar færa skúrn um til að  leita að mynd un um sín um. 
 Milla, sem var  einmitt að  byrja með Niku lási, sat á 
sama trjá stubb og hann og daðr aði við hann.  Petra rúll-
aði trjá stubb til  Rikka og sett ist þar. Í loft inu var lykt af 
báli, kart öflu flög um, grill uð um pyls um og glóð ar steikt-
um  aborra. Sverr ir spil aði á gít ar inn sinn.

Sara  flýtti sér að varð eld in um með mynd irn ar af sér og 
 Jesse  James, átúnaðargoði sínu. Hún  hafði beð ið eft ir 

H Ú N  E Ð A  É G ?
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 þessu augna bliki all an dag inn. Nú  fengi  Petra borg að 
svo hún  þegði!  Sigri hrós andi dró hún fram mynd irn ar.
– Skoð ið  þetta!
All ir ráku upp stór augu og þyrpt ust í kring um Söru. 
Mynd irn ar  gengu á  milli. All ir voru full ir að dá un ar. 
 Hugsa sér, að Sara  hefði hitt  Jesse  James! Þeg ar mynd-
irn ar komu til Kass ans sá hann strax að eitt hvað var 
bog ið við þær. Hann grand skoð aði mynd irn ar. 
– Hann hlýt ur að  kunna vel á tölv ur, hann  pabbi þinn. 
Þó hefur hann ekki vand að sig nóg. Það hef ur ver ið 
 fiktað við þess ar mynd ir. Það sést strax að þær eru sam-
sett ar úr mörg um mis mun andi mynd um.

Ég-frá sögn

Frá sögn sem er skrif uð í  fyrstu per sónu gef ur  meiri ná lægð við að al
per són una. Það er auð veld ara fyr ir les and ann að lifa sig inn í til finn
ing ar og hugs an ir Söru í text an um hér á eft ir. Hann er þar að auki 
skrif að ur í nú tíð sem stuðl ar að því að les and an um finn st hann vera 
með Söru þeg ar hlut irn ir ger ast.

 Þessi að ferð er skyld að ferð um kvik mynd ar inn ar og leik húss ins þar 
sem sögu mann vantar en allt er byggt á sam töl um og svið setn ingu.

Ó kost irn ir við  þessa að ferð eru að hún set ur höf und in um skorð ur. 
Það er að eins hægt að  skrifa um það sem sögumaður veit, skynj ar 
og upp lif ir sjálfur.
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All ir snúa sér að mér. Ég er mið punkt ur inn. En á allt 
annan hátt en ég hef hugs að mér. Helst vil ég gufa upp 
eins og bens ín sem hef ur runn ið út. All ir í bekkn um 
 stara og  stara. Ég get  þetta ekki. Hvern ig gat hann? Og 
það Kass inn af öll um!  hugsa ég og þýt inn í  myrkrið, 
burt frá hæðn is leg um at huga semd um  Petru. Ugl urn ar 
húa. Ís kalt gras ið vef ur sig um fæt urna og vill ná mér.
– Sara,  komdu aft ur! hróp ar Kass inn.
Ég  heyri að hann kem ur á eft ir mér. Ef hann  hefði mætt 
í í þrótta tím ana í stað inn fyr ir að  sitja fyr ir fram an 
tölvuna  hefði hann haft  meiri mögu leika á að ná mér, 
 hugsa ég og fel mig á bak við  runna. Eft ir  svolitla stund 
sé ég Kass ann  hlaupa móð an og  másandi fram hjá og 
 hverfa aft ur í myrkr inu. Það byrj ar að  rigna. Hér get 
ég ekki stað ið í alla nótt. Mér verð ur hugs að til eyði-
kots ins sem Sverr ir tal aði um. Það á víst að vera orð ið 
gam alt og hrör legt en það er þó stað ur þar sem ég get 
ver ið í nótt.

 Blanda af 

frá sagn ar að ferð um

Það er um marg ar leið ir að  velja þeg ar báð um frá sagn ar að ferð um er 
bland að sam an.  Þannig get um við nýtt okk ur  kosti  beggja. Ein leið 
er til dæm is að hafa al vitr an sögu mann en láta stund um ein hverja 
per sónu  hugsa eða tala við  sjálfa sig á  innra ein tali.

H Ú N  E Ð A  É G ?
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Sverr ir  hafði kom ið af stað leit ar keðju til að  leita að 
Söru. Ljós in glömp uðu í myrkr inu. Sara sá Ó lafi  bregða 
fyr ir. Hann hróp aði aft ur og aft ur með mútu rödd inni 
 sinni. Sara  faldi sig á bak við stór an  stein. Ó laf ur fór 
 másandi og  blásandi fram hjá. Eft ir svo lít inn tíma hélt 
Sara á fram eft ir stígn um að eyði kot inu.

Hvern ig gat Kass inn ver ið  svona and styggi leg ur, hugs-
aði hún. Hann sem hef ur ver ið eini al menni legi fé lag-
inn minn í bekkn um. Svo kem ur hann og ljóstr ar upp 
að mynd irn ar af mér og  Jesse  James eru bara svik! Ég 
hef and styggð á Kass an um. Það þýð ir ekki fyr ir hann 
að  biðja um fyr ir gefn ingu, jafn vel þótt hann  biðji 
þúsund sinn um. Ef hon um lík aði við mig í al vöru, þá 
 hefði hann þag að.  Þetta er líka  pabba að  kenna. Hann 
get ur ekki ver ið mik ill ljós mynd ari þeg ar hann ger ir 
mynd irn ar svo illa að það sést að  þetta eru svika myndir. 
Ég skal  skrifa  pabba og  segja hon um hvað hann hefur 
gert.  Segja hon um að ég ætli að fara og  drekkja mér 
ef hann kipp ir  þessu ekki í lag. Nú fer ég að  skilja af 
 hverju  mamma  vildi  aldrei gift ast hon um.

Að lok um  höfðu all ir gef ist upp á að  leita nema 
Kassinn. Hann var með  slæma sam visku því hann  hafði 
orð ið til þess að Sara lét sig  hverfa. Kass inn á kvað að 
 halda á fram og  leita einn í dimm um skóg in um.
Ef til vill í eyði kot inu, hugs aði hann og gekk af stað í 
áttina að hrör legu kot inu. 

Önn ur leið til að  blanda sam an frá sagn ar að ferð um er að láta ein
hverja per són una  skrifa bréf eða dag bók.
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Það liðu marg ir klukku tím ar áður en Kass inn loks ins 
fann kot ið. Renn vot ur lagð ist hann á kné við hlið ina á 
Söru sem svaf og  strauk var lega með hand ar bak inu yfir 
 vanga henn ar.
– Sara, ég skal  aldrei aft ur vera vond ur við þig, bara að 
þú fyr ir gef ir mér. Þú ert svo sæt og góð.
–  Farðu,  sagði Sara og opn aði aug un.
Kass inn eld roðn aði þeg ar hann  skildi að hún  hafði ver-
ið vak andi og  heyrt hvað hann  sagði.
– Fyr ir gefðu  þetta með mynd irn ar. Ég varð bara svo 
mont inn og á kaf ur þeg ar ég upp götv aði hvað  pabbi 
þinn  hafði gert.
–  Komdu þér í  burtu héð an,  sagði ég. Ég vil  aldrei sjá 
þig aft ur!
Það var far ið að  birta. Sara sett ist við glugg ann og tók 
fram dag bók ina sína.

KÆRA DAG BÓK
Nú er allt búið. All ir í bekkn um hata mig! All ir vita 
að ég hef log ið um  Jesse  James. Eng inn mun  nokkurn 
tímann  gleyma  þessu. Það er eins gott að ég deyi núna. 
Ég get jú  alltaf drekkt mér, eða set ið hér og dáið úr 
 sulti. Það er senni lega auð veld ast að  drekkja sér en ef 
ég iðr að ist nú eft ir á! Það  myndi held ur eng inn fást 
 neitt um það þótt ég dæi, ekki einu  sinni taka eft ir því. 
 Rikka finnst á reið an lega að ég sé  heimsk, eig in gjörn 
 stelpa sem  hugsi bara um  sjálfa mig. Hvað ætli hann 
sé að gera núna? Hann sit ur ör ugg lega á ein hverj um 
in dælum stað og er að  kyssa  Petru. Hvað er ég í sam an-
burði við hana? Líklega  
ekk ert. 

H Ú N  E Ð A  É G ?
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Æf ing ar verk efni

1.  At hug aðu í  hvaða tíð nokkr ar af upp á halds bók um þín um eru 
skrif að ar.

2.   Veldu þér vel  þekkta en ekki of  langa sögu. Skrif aðu hana 
aftur og  láttu mis mun andi sögu per són ur eða dýr  segja  
sög una.
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Að ná 
at hygli 
les and ans

Hvern ig ger ir mað ur frá sögn sína svo hríf andi að sá 
sem byrjar að lesa geti ekki lagt bók ina frá sér fyrr 
en sag an er búin? Í þess um  kafla kynn ist þú  nokkrum 
þeim brögð um sem höf und ar geta nýtt sér.

• á huga verð byrj un
• spenna
• til finn ing fyr ir per són um sög unn ar
 og ná lægð við þær
• ó vænt at vik
• kímni
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Byrj un in

Ef sag an gríp ur ekki les and ann fljót lega er  hætta á að hún  verði alls 
ekki les in. Þess  vegna er byrj un in svo gríð ar lega mik il væg. En hver 
get ur byrj að á  nýrri sögu með því að  skrifa fyrst stór kost lega byrj un? 
Ég get það ekki og vís ast ekki marg ir aðr ir rit höf und ar held ur.

Ég er ekki van ur að hafa á hyggj ur af hvern ig byrj un in á að vera þegar 
ég hefst  handa við nýtt verk. Þá sæti ég lík lega í  marga daga án þess 
að kom ast í gang. Byrj un in er svo mik il væg að ég get alla  jafna ekki 
skrif að hana fyrr en af gang ur inn af sög unni er ljós. Oft verð ur byrj
un in að  fyrsta  kafla eitt hvað sem kem ur upp  nokkru síðar, ef til vill 
ekki fyrr en í öðr um eða  þriðja  kafla við  fyrstu skrif.

Nokk ur ráð 

sem þú getur  

byrjað með

• Góð  regla er að  byrja frá sögn ina á augna bliki þeg ar að al per són
an lend ir í ein hverju sem breyt ir til veru henn ar. Að  byrja á sam
tali eða at burði er venju lega góð leið til að ná at hygli les and ans 
strax.

• At burð ir í sögu  þurfa ekki að koma í tíma röð, það er að  segja í 
 þeirri röð sem þeir raun veru lega gerð ust. Stund um get um við 
 breytt röð inni á at burð un um og sagt frá því sem hef ur gerst áður 
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í at rið um þar sem við lít um aft ur til for tíð ar inn ar.  Svona byrj ar til 
dæm is Leynd ar mál á trún að ar goðs ins.

– Ef  Jesse  James kem ur í af mæl is boð ið henn ar Söru lofa 
ég að  ganga nak in þeg ar ég verð Lús ía skól ans,  sagði 
 Petra.
– Hvern ig get ur þú ver ið  svona viss um að  verða Lús ía? 
 spurði  Rikki.
–  Hverja ætt uð þið ann ars að  kjósa?  Þessa  þarna  feitu 
Söru með rottu lit aða hár ið  kannski!
– Hún er nú ekki feit. Mér finnst hún frek ar sæt.
– Sæt! Belj an sú arna!
Allt  þetta um  Petru sem  nakta Lús íu og um á trún aðar-
goð ið  Jesse  James byrj aði með  bréfi og mynd sem Sara 
fékk frá  pabba. Það gerð ist einn kald an dag, him inn inn 
var öm ur lega grár og vind ur inn reif  fyrstu gulu lauf in 
af trján um.

• Það er gott að  kynna að al per són urn ar  snemma. Les and inn vill fá 
að vita eins fljótt og auð ið er um  hverja sag an fjall ar.

• Byrj aðu samt ekki með  langri mann lýs ingu því það get ur 
hæglega orð ið til þess að les and an um fari að leið ast.  Geymdu 
ít ar legu lýsing una þar til síð ar og  láttu í stað inn að al per són una 
gera eða  segja eitt hvað sem vekur forvitni lesandans eða  segja 
eitt hvað mik il vægt um sig sjálfa.

• Til þess að það  verði spenn andi að lesa á fram ætti að al per són
an þegar í byrj un að vera í ein hverj um  vanda eða eiga sér ósk. 
Lesand inn á að  spyrja sig: Hvern ig ætli  þetta fari nú? Geng ur 
 Petra um nak in ef hún verð ur Lús ía?

• Byrj aðu gjarn an á því að gera les and ann for vit inn en var aðu þig 
á að  dylja ekki svo mik ið að hann  verði rugl að ur.

A Ð  N Á  AT H Y G L I  L E S A N D A N S
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Æf ing ar verk efni

 Finndu nokkr ar bæk ur og at hug aðu hvern ig þær  byrja.  Hvaða 
byrjan ir  vekja hjá þér for vitni svo að þú vilt lesa  meira? Þú kemst að 
raun um að þær eru mjög ó lík ar. Eng ar á kveðn ar regl ur eru um það 
hvern ig á að  byrja, eng in að ferð sem hægt er að  segja að sé sú  besta.

 Spenna

Að  byggja upp eft ir vænt ingu  vegna  leiksloka er al geng
asta aðferð in við að  halda á huga les and ans vak andi (hvernig ætli 
þetta fari nú?). En spenn an ligg ur ekki  alltaf í því hvort að al per
són unni tak ist að  leysa vanda mál sín eða ekki. Í ung linga bók um 
tekst hetjunni nær  alltaf að  leysa málin að lok um. Spenn an felst þá í 
því hvern ig hún ætli að fara að. Að  byggja upp eft ir vænt ingu  vegna 
 leiksloka gefst þess  vegna oft vel.

Höf und ur inn er van ur að  skapa vanda mál fyr ir að al per són una strax 
í  fyrsta  kafla. Hún berst við erf ið leik ana og kemst yfir  þessa  fyrstu 
hindr un. Þá  skjóta upp koll in um ný at vik eða erf ið ar per sónur sem 
 skapa ný og veiga meiri vanda mál. Til að  halda spenn unni og eftir
vænt ing unni  þurfa hindr an ir og vanda mál að  verða  stærri, ekki 
 minni, eft ir því sem líð ur á frá sögn ina. Það er kall að að hafa stígandi 
í frá sögn inni. Stíg and in held ur á fram að vaxa með at burða rásinni 
þar til há marki er náð í úr slita at rið inu þeg ar að al per són an stend ur 
 frammi fyr ir sínu síð asta og um leið flóknasta vandamáli. Ef  henni 
tekst líka að  leysa  þetta síð asta vanda mál end ar sag an vel og mál
inu lýk ur.
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Fram halds þætt ir og flest ar æv in týra mynd ir í sjón varp inu eru gerðar 
á þenn an hátt. At hug aðu upp bygg ingu nokk urra  slíkra  þátta og 
 mynda næst þeg ar þú færð tæki færi til.  Þetta ein falda bragð hef ur 
ver ið not að af mörg um  fremstu rit höf und um  heims. Þú skalt líka 
 reyna það næst þeg ar þú skrif ar sögu.

A Ð  N Á  AT H Y G L I  L E S A N D A N S
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 Spenna þarf ekki 

að vera of beldi

Al geng að ferð við að  skapa  spennu í kvik mynd er að láta einn karl 
elta ann an. Það get ur ver ið á hest baki með  byssu í  hendi, með sögu
leg um bíla elt inga leik í  þéttri borg ar um ferð, á hús þök um hátt fyr ir 
ofan göt urn ar eða með  klifri í lóð rétt um klett um þar sem hetj an 
miss ir næst um því tak ið  nokkrum sinn um. Andr és Önd elt ir í korna 
og  Tommi elt ir  Jenna í mynd eft ir mynd. Í hvert sinn fylgj umst við 
spennt með þótt við vit um að hetj an muni bjarg ast. Loka upp gjör ið 
er alla jafna ofsa legt ein vígi með  miklu of beldi.  Þetta er á hrifa mik il 
leið til að  skapa  spennu í kvik mynd um.

Þeim sem reyn ir að nota sama bragð í skrif aðri frá sögn mis heppnast 
iðu lega. Les and inn verð ur fljót lega hund leið ur á elt inga leik og of
beld is full um slags mál um nema rit höf und ur inn sé mjög fær í að end
ur skapa með orð um.  Betri leið til að  skapa  spennu í skrif aðri frá sögn 
er að  finna hana í hvers dags leg um at burð um. Þá þekkir lesand inn 
auð veld lega sjálf an sig og upp lif ir at burð ina á eigin skinni.  Þetta 
gæti satt að  segja ver ið ég! Að  verða mik ið mál að  pissa og vera þá 
 einmitt úti á sjó á róðr ar báti með nýju ást inni  sinni, verð ur senni lega 
meira spennandi af lestr ar en at riði þar sem frosk mað ur elt ir bát inn.
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Að  skapa  spennu

er að láta 

les and ann bíða

Al gengt bragð til að gera les and ann for vit inn er að láta  kafla enda 
í miðj um spenn andi at burði.  Næsti  kafli þarf ekki að  byrja með 
 beinu fram haldi, held ur get ur hann fjall að um eitt hvað ann að sem 
höfund in um finnst mik il vægt að  segja frá. Að  skapa  spennu er að 
láta lesand ann bíða án þess að láta hon um leið ast. En þú mátt ekki 
bíða svo  lengi með fram hald ið að les and inn tapi þræð in um eða 
 gleymi vanda mál inu.

Að gera það 

leið in lega 

spenn andi

Margt af því sem okk ur þyk ir skemmti legt að gera og  njóta í dag
legu lífi er ekk ert gam an að lesa um. Að  sitja á  kletti við ár bakkann 
og  veiða klukku tím um sam an er unun fyr ir suma. Líka að ríða út 
í náttúr una á upp á halds hest in um sín um,  renna á fram í  kajak á 
bugðóttri á eða  sitja á lækj ar bakka við sól set ur og  kyssa þann sem 
 manni þyk ir vænt um.

Lýs ing ar á  svona við burð um  verða hæg lega leið in leg ar af lestr ar. 
Marg ir  sleppa því að lesa þær til að kom ast á fram í at burða rásinni. 
En það er til ein falt bragð sem ger ir  svona við burði spenn andi:  settu 
ein hverja  hættu inn í um hverf ið þar sem per són urn ar eru. Sá sem 
les á að vita fyr ir fram um hætt una en ekki per són urn ar í sög unni.

A Ð  N Á  AT H Y G L I  L E S A N D A N S
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Ef les and inn fær að vita fyr ir fram af  mannýgu nauti úti í hag an
um sem ligg ur að lækj ar bakk an um þar sem ást fangna  parið sit ur 
og kyss ist, þá get ur þú  teygt at rið ið yfir marg ar blað síð ur án þess að 
það  verði leið in legt. Les and inn velt ir fyr ir sér all an tím ann  hvenær 
naut ið komi og hvern ig fari þá. Í at rið inu með sigl ing unni á kajakn
um get ur þú til dæm is frætt les end ur um að það sé foss að eins neðar 
í ánni eða að  stífla ofar í ánni sé al veg að  bresta. Reið mann inn get ur 
þú lát ið vera á leið inn á æf inga skot svæði án þess að hann viti um 
það. Það bragð að  setja yf ir vof andi  hættu inn í at riði er góð að ferð 
þeg ar þú vilt koma að nauð syn leg um stað reynd um, svo sem stað
ar og mann lýs ing um, án þess að lýs ing arn ar  verði of lang dregn ar.

Rit un aræf ing

Skrif aðu um hvers dags leg an at burð í lífi þínu, til dæm is þeg ar þú 
borð ar morg un verð, ferð í  skóna eða burst ar tenn urn ar eins og það 
væri spenn andi at riði í  reyfara.
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 Komdu 

á ó vart en 

plat aðu ekki

Sá sem les bók reyn ir ó með vit að all an tím ann að  giska á hvern ig 
allt muni fara og hvað muni koma fyr ir að al per són una í  næsta  kafla. 
Það er leið in legt að lesa bók þeg ar  alltaf er hægt að  giska á hvað 
muni ger ast næst. Þess  vegna er mik il vægt að koma af og til á ó vart, 
láta eitt hvað ann að ger ast en það sem les and inn býst við.

Góð ur rit höf und ur á að koma les and an um á ó vart án þess að  plata 
hann. Öll um þyk ir gam an að láta koma sér á ó vart en eng inn vill 
láta  plata sig. Les and ann á að grun a hvað muni ger ast en  verða 
samt hissa. Þess  vegna er mik il vægt að und ir búa hvern ó vænt an 
at burð með því að sá smá um fræj um að því sem síð ar muni ger ast. 
Les and inn á að geta haft grun um eitt hvað en ekki per són urn ar í 
bók inni sem  verða fyr ir hinu ó vænta.  Gefðu les and an um gjarn an 
það sem hann býst við en ekki á þann hátt sem hann hef ur gisk að á. 
Hið ó vænta á að fá les and ann til að  hugsa „aha,  einmitt,  svona  hlaut 
það að vera, að ég  skyldi ekki hafa gisk að á það!“

Dæmi um að koma á ó vart 

án þess að  plata

Í bók inni  minni Þrumu drykk ur og knall hef ur að al per són an,  Matti, 
lof að  Nönnu að líta eft ir Fídó um helg ina þar sem hún ætl ar að 
heim an.  Nanna er drottn ing bekkj ar ins, sú sem all ir  vilja vera með. 
 Matti, sem er hrædd ur við  hunda, held ur að Fídó sé hvít  rotta. 
Þegar  Nanna kem ur með Fídó lend ir  Matti í  fyrsta ó vænta at burð

A Ð  N Á  AT H Y G L I  L E S A N D A N S
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in um. Það kem ur í ljós að Fídó er helj ar stór, írsk ur úlf hund ur. Hvert 
á hyggju efn ið rek ur ann að þeg ar  Matti reynir að ann ast Fídó.  Matti 
lýg ur og stelur. Hann svík ur vin konu sína sem hann er þó hrif inn 
af og það er hon um að  kenna að skáta kof inn brenn ur til  grunna. 
Allt  þetta ger ir hann til að  Nanna meti hann ein hvers fyr ir að  passa 
hund inn hennar. Þeg ar  Nanna kem ur aft ur kemur í ljós að hún á alls 
ekki Fídó. Nokkr ir fé lag ar í bekkn um  höfðu fund ið Fídó bund inn 
fyrir utan járn braut ar hót el ið og vilj að  stríða  Matta með því að  senda 
 Nönnu til hans og  biðja hann um að gæta hunds ins. Fyr ir  Matta 
verð ur  þetta auð vit að mik ið á fall og af skap lega ó vænt. Lesand inn 
verð ur lík lega  einnig  hissa en er ekki blekkt ur. Hér og þar í frá
sögn inni er að  finna vís bend ing ar sem gefa les and an um færi á að 
komast að hinu  sanna um Fídó. 

 Láttu ekki að al per són una 

vita  meira en les and ann!

Góð ur höf und ur get ur ver ið eins and styggi leg ur og hann vill við 
per són urn ar í sög unni en hann verð ur að vera heið ar leg ur við les
end ur sína. Það er slæm ur end ir á  langri frá sögn að  segja að allt hafi 
bara ver ið draum ur. Það er að  plata les and ann. All ir at burð ir sem 
koma á ó vart og auka  þannig spenn una eru ó vænt ar hindr an ir og 
erf ið leik ar sem að al per són an lend ir í. Hún  hefði  aldrei get að lát ið 
sig  dreyma um að all ir þess ir erf ið leik ar yrðu á vegi henn ar. Aft ur á 
móti á les and ann að geta grun að það fyr ir fram.
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Rugl aðu ekki les and ann 

með of mörg um ó vænt um at burð um!

Ef ó vænt ir at burð ir eiga að gef ast vel sem að ferð til að  vekja á huga 
mega þeir ekki koma of þétt. Ef það eru ó vænt at vik á  hverri blað
síðu verð ur les and inn bara rugl að ur í koll in um.  Láttu at vik in oftast 
fara eins og les and inn get ur gisk að á.  Sýndu síð an styrk leika þinn 
ein stöku sinn um með ein hverju sem kem ur veru lega á ó vart.  Þannig 
reyn ist  þetta bragð best.

A Ð  N Á  AT H Y G L I  L E S A N D A N S
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Til finn ing og inn lif un

Þeg ar þú lest góða bók lif ir þú þig inn í það sem kem ur fyr ir per són
urn ar. Þú syrg ir og gleðst með að al per sónu bók ar inn ar, þú græt ur 
ef til vill eða hlærð hátt þeg ar þú lest. Að  skrifa  þannig að þú skapir 
ná lægð við per són ur frá sagn ar inn ar er mik il væg leið til að gera 
frásögnina á huga verða. Höf und ur inn verð ur sjálf ur að geta lif að sig 
inn í per són urn ar til að gefa þeim líf.

Leið bein ing ar um hvað þú get ir gert til að  skapa  slíka ná lægð er að 
 finna í eft ir far andi köfl um:

AÐ LÝSA PER SÓN UM
AÐ END UR SKAPA
AÐ  BYGGJA UPP LANG AR FRÁ SAGN IR
(kafl inn um per són ur)
NÚ EÐA ÞÁ?
HÚN EÐA ÉG?

Það er sér stak lega mik il vægt að frá sögn in sé skapandi þeg ar þú vilt 
fá ná lægð við per són urn ar. Ekki  skrifa: Sara varð glöð.  Lýstu í stað
inn því sem Sara  gerði  þannig að les and inn sjálf ur upp lifi  gleði Söru.

 Kímni

Þú átt ör ugg lega bæk ur sem þú lest gjarnan aft ur, bara af því að 
þær eru svo skemmti leg ar. Gam an semi er á gæt is að ferð til að auka 
á huga les andans og fá hann til að lesa á fram.
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Þeg ar við horf um á kvik mynd hlæj um við að  fólki sem dett ur, hreyfir 
sig skringi lega, herm ir eft ir öðr um eða fær ein hverja  hluti í höf uð ið. 
Þeg ar á að  segja frá  þessu með orð um er  erfitt að fá les and ann til að 
 hlæja að sömu at burð um ef höf und ur inn er ekki mjög fær í að end
ur skapa, það er að  skrifa  þannig að les and inn sjái fyr ir sér mynd ir. Í 
skrif uð um  texta verð um við venju lega að not ast við aðr ar að ferð ir til 
að fá les and ann til að  hlæja.

Góð að ferð er að láta les end urna vita eitt hvað sem per són ur í bók
inni vita ekk ert um.  Þannig skap ast grun ur um að ein hver komi 
til með að  lenda í ein hverju ó væntu. Þorp ar arn ir sem koma til að 
taka gull pen ing ana henn ar Línu  langsokks hafa ekki hug mynd um 
 hversu sterk hún er. Þess  vegna bíð um við með önd ina í háls in um 
eft ir því sem muni ger ast og hlæj um hjart an lega þeg ar þeir  lenda í 
vand ræð um. Við hlæj um með Línu að þorp ur un um.

And stæð ing ur inn eða þrjót ur inn í bók má  verða sér til eins mik ill ar 
skamm ar og þú vilt í til raun um sín um til að koma að al per són unni í 
vand ræði. Við hlæj um gjarn an að hon um. Við eig um helst að  hlæja 
með að al per són unni, sem okk ur lík ar venju lega vel við, þeg ar hún 
lendir í ó venju leg um að stæð um.

Í bók inni Leynd ar mál á trún að ar goðs ins hlæj um við að því þeg ar  Petra 
er að und ir búa róm an tískt kvöld, bara fyr ir sig og  Rikka. Les end
urnir vita að all ur bekk ur inn er á leið heim til  Petru og bíða með eft
ir vænt ingu eft ir því hvað  Petra muni  segja og gera þeg ar hún opnar 
dyrn ar og sér tutt ugu  krakka fyr ir utan. Aft ur á móti hlæj um við ekki 
að Söru þeg ar  henni er hrint út í sund laug ina í partí inu.

A Ð  N Á  AT H Y G L I  L E S A N D A N S
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Dyra bjall an  hringdi.
– Hann kem ur samt! hvísl aði  Petra og  flýtti sér upp 
stig ann, ýfði hár ið, opn aði dyrn ar og  sagði með sínu 
mest töfr andi  brosi:
–  Hello dar l ing!
 Þarna stóð Kass inn, al veg stein hissa, fyr ir fram an hana. 
Og bak við hann  stóðu all ir í bekkn um nema  Rikki. 
 Þarna var Sara,  Fríða, Jóna,  Tommi, Alli og marg ir aðr ir. 
 Petra varð  eldrauð í fram an.
– Eh ...é ... ég er upp tek in í kvöld!  sagði hún og ætl aði 
að  skella aft ur hurð inni þeg ar hún sá  Rikka  stíga fram 
úr þvög unni.
– Hæ,  Rikki! Vel kom inn!  sagði  Petra.
– Hæ! Ég  sagði öll um hin um frá! Ger ir það nokk uð til? 
 spurði  Rikki og hló.
– Já ... nei ... eig in lega ekki!
– Kom ið, nú för um við inn, öskr aði  Tommi.
Áður en  Petra gat stöðv að hann rudd ust all ir inn og 
partí ið var byrj að.
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Við hlæj um gjarn an þeg ar þeir sem eru montn ir og hafa völd  verða 
sér til skamm ar. Þeg ar þeir sem veik ari eru  lenda í því sama finnst 
okk ur það sár græti legt.

Önn ur að ferð við að  skapa bros leg ar að stæð ur er að  setja hlut eða 
veru á stað þar sem þau eru alls ekki vön að vera. Kýr í haga kem ur 
venju lega eng um til að  hlæja en ef sama kýr kem ur inn í sal inn við 
skóla slit get ur það vak ið hlát ur hjá mörg um.

Þeg ar  Petra er klædd föt um eft ir  allra nýj ustu  tísku í partí inu sínu er 
það ekk ert til að  hlæja að. Aft ur á móti verð ur það strax hlægi legt 
þeg ar hún mæt ir í slík um föt um í sum ar búð ir skól ans á af skekktri 
eyju.

A Ð  N Á  AT H Y G L I  L E S A N D A N S
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Forð ist lang ar 

flutninga leið ir!

Með flutningaleið um á ég við  kafla í frá sögn inni með lýs ing um sem 
ekki ná að  vekja á huga les and ans. Á  slíkri leið finnst  hvorki  spenna 
né  neitt sem kem ur á ó vart,  hvorki til finn ing né  kímni.

Þeg ar þú hef ur lok ið við sög una er skyn sam legt að lesa hana vel yfir 
og  leita að köfl um eða þátt um sem hugsanlega gætu ver ið leið in
leg ir af lestr ar.  Veltu fyr ir þér hvort þú þurf ir endi lega að hafa  þessa 
 þætti með. Ef þeir eru nauð syn leg ir get ur þú ef til vill gert þá á huga
verð ari með því að bæta við  spennu, til finn ingu, ein hverju sem 
kem ur á ó vart eða ein hverju  fyndnu.

Þú get ur líka skap að til breyt ingu í frá sögn inni með því að  breyta 
máli og stíl. Stund um  þjóta máls grein arn ar á fram í á köf um  takti 
með stutt um orð um og stutt um setn ing um. Stund um lið ast málið 
á fram, hægt eins og í vöggu vísu.

 Gættu vel að þeim mögu leik um sem tungu mál ið gef ur til blæ brigða!

R I T U N A R B Ó K I N
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Nokk ur al geng 
mis tök og 
hvern ig þú 
get ur forð ast þau

Ekki  skrifa frá sagn ir ann arra, 

held ur þín ar eig in!

 T
reystu á þín ar eig in hugs an ir og í hug an ir. Ekki láta freist
ast til að  skrifa um það sem þú sérð í sjón varp inu eða lest 
í bók um ann arra.  Gakktu í stað inn út frá þínu eigin hvers
dags lífi, þín um draum um og þín um ótta.  Taktu með öllum 
skyn fær un um eft ir því sem er í kring um þig og  beittu 

hug mynda flug inu í fram haldi af því. Eng inn get ur skrif að þína sögu 
betur en þú.
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 Gefðu þér svig rúm!

 Vertu ekki of hik andi og var kár! Ekki  skrifa eins og þú held ur að fé
lag arn ir eða kenn ar inn þinn  vilji hafa frásögnina. Skrif aðu eins og 
þú vilt!

 Haltu þig við efn ið!

Ekki  sitja og leið rétta og at huga hvort stað reynd ir eða mál far ið sé 
rétt á með an þú skrif ar.  Hirtu ekki um þótt sum orð in séu ef til vill 
rangt staf sett. Ekki  breyta því sem þú hef ur ný lok ið við að  skrifa. 
Ann ars er  hætta á að þú ljúk ir  aldrei við sög una.  Haltu þig við efn ið 
og  bíddu með að  breyta og leið rétta þar til þú hef ur skrif að heil an 
þátt eða  kafla.

Hugs aðu þig um fyrst!

Hugs aðu vel um hvert þú stefn ir áður en þú byrj ar. Ef þú byrj ar að 
 skrifa sögu án þess að hafa  nokkra hug mynd um hvern ig  henni á að 
 ljúka er  hætta á að þú fest ist á  miðri leið og náir ekki góð um endi.

End ur skap aðu

Ekki  segja frá því hvað per són un um finnst.  Láttu les and ann í stað
inn  skilja það af því sem per són urn ar  segja og gera.
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 Segðu ekki frá öllu!

Í ritun felst að  velja skyn sam lega úr öllu því sem ger ist og sagt 
verður frá. Ekki taka allt með.  Milli at riða geta ver ið löng bil, bæði í 
tíma og rúmi.  Gefðu les and an um tæki færi til að nota eig ið í mynd
un ar afl og  fylla út í það sem ger ist  milli at riða. Listin að gera lesanda 
hundleiðan er að segja frá öllu.

Ekki  skrifa of langt mál!

 Reyndu að á kveða  hversu löng frásögnin á að vera þeg ar þú ger ir 
á ætl un ina.  Hversu  marga og  hversu  langa  kafla þarft þú til að  segja 
söguna? Það er  betra að  skrifa stutt an  texta og end ur skoða frá sögn
ina síð an ræki lega en að  skrifa lang an  texta og  megna síð an ekki að 
 snyrta hann til svo hann  verði reglu lega góð ur.

Hik aðu ekki við að  sleppa ein hverju

Þeim sem ekki eru van ir að  skrifa finnst  erfitt að  skrifa lang an  texta. 
Í skól an um heyr um við oft kenn ara  segja: „Get ur þú ekki skrif að 
aðeins  meira? Þú hlýt ur að geta skrif að eina síðu enn!“ Þá er auð velt 
að trúa að því  lengri sög ur sem við skrif um, þeim mun  betri  verði 
þær.

Fyrst verð um við að æfa okk ur að  skrifa  langan  texta þannig að 
hann verði ekki lítilfjörlegur. Þeg ar við höfum lært það er nauð syn
legt að læra að  strika út það sem ekki er mik il vægt og ekki höfð ar 
til les and ans.

N O K K U R  A L G E N G  M I S T Ö K  . . .
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Aha, af 30 blað síð um urðu 10 
reglu lega góð ar!



125

Þeg ar ég er til bú inn með hand rit hef ég venju lega sleppt helm
ingnum af því sem ég hef skrif að frá upp hafi. Ég  byrja alla jafna á 
því að  strika út ó þarfa orð sem  standa bara  þarna og taka pláss án 
þess að  leggja nokk uð til mál anna.  Hafðu gæt ur á orð um eins og 
svo,  svona, jú og síð an. Þar næst er ég van ur að  leita vel og vand
lega að heil um setn ing um eða at rið um sem hafa enga þýðingu fyrir 
frásögnina.

Um rit aðu!

Þú skalt ekki  halda að frásögnin sé til bú in þeg ar þú hef ur skrif að 
hana einu  sinni. Jafn vel van ir höf und ar  verða að  skrifa  texta sína 
mörg um sinn um áður en þeir eru bún ir. Það er vit ur legt að láta 
frásögnina bíða í nokkr ar vik ur áður en þú skrif ar hana í síð asta 
sinn. Þá er auð veldara að líta text ann nýj um aug um og koma auga 
á það sem mið ur fer.

N O K K U R  A L G E N G  M I S T Ö K  . . .
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Við auki þýð anda

 Jesse  James

Í Rit un ar bók inni vitn ar höf und ur inn stund um til bók ar inn ar Leynd
ar mál á trún að ar goðs ins (Idolens hemlighet) sem hann skrif aði á samt 
nem end um á mið stigi á rit un ar nám skeiði. Á trún að ar goð ið í sög
unni er  Jesse  James. 

 Jesse  James, 1847–1882, var banda rísk ur bófi sem  hafði, á samt 
Frank bróð ur sín um og  nokkrum frænd um, for ystu fyr ir ein um al
ræmdasta ræn ingja flokk i í banda ríska vestr inu. Í þræla stríð inu 
1861–1865 var  Jesse  James meðlimur í skæru liða flokki sem barð
ist gegn Norð ur ríkja hern um. Árið 1866  rændi bófa flokk ur inn hans 
 banka í  fyrsta sinn. Þeir  héldu á fram og  frömdu fjöl mörg rán á lest
um, póst vögn um og bönk um þar til  Jesse  James var skot inn til bana 
árið 1882 á heim ili sínu af nýj um með lim bófa flokks ins sem fékk 
10.000 doll ara að laun um.  Jesse  James hef ur orð ið ein af goð sagna 
per sónunum í sögu vest urs ins, ekki síst  vegna kvik mynda gerð ar um 
hann. Mynd in af  Jesse  James sem  hetju í anda Hróa Hatt ar hef ur þó 
lít ið með raun veru leik ann að gera.

Rúss neski póst ur inn

Í Rit un ar bók inni tal ar höf und ur inn um leik inn rúss neski póst ur inn í 
sam bandi við kafl ann  Partí hjá  Petru í bók inni Leynd ar mál á trún að
ar goðs ins.  Þessi leik ur fer  þannig fram:

Einn úr hópn um er bréf beri og sit ur í sama her bergi og aðr ir. Sá sem 
á að fá bréf sit ur í öðru her bergi og lok að ar dyr á  milli. Bréf ber inn 
bank ar á hurð ina og seg ir:
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– Ég kem með póst.
– Frá hverj um?
Bréf ber inn bend ir á ein hvern  þeirra sem eru í sama her bergi og 
hann og spyr:
– Frá þess um?
Sá sem á að fá póst svar ar ját andi eða neit andi. Bréf ber inn held ur 
á fram að  benda og  spyrja þar til við tak and inn seg ir já. Þá spyr bréf
ber inn:
– Hand tak, faðm, klapp, koss eða spark?
Við tak andi bréfs ins vel ur og verð ur síð an að sýna send anda at lot 
sam kvæmt því. Sá hinn sami á síð an að  sitja bak við dyrn ar og fá 
 næsta póst.

V I Ð A U K I  Þ Ý Ð A N D A






