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Útdráttur	
 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. Í verkefninu 

er umhverfi íslenskra barnabóka rannsakað, meðal annars opinber stuðningur, 

afkomuhorfur höfunda og dreifing barnabóka á bókasöfn. Þá er stefnumótun 

stjórnvalda sem tengist bókum fyrir börn greind, auk aðgerða hins opinbera og 

stefnumótun er varðar læsi grunnskólanema. Þá er skoðað með hvaða hætti bækur fyrir 

börn og aðrar bókmenntir hafa verið styrktar í gegnum tíðina og litið til þess hvað teljast 

góðir stjórnsýsluhættir í þeim efnum. Einnig er litið út fyrir landssteinana og þau 

stuðningsnet sem Norðmenn, Danir og Svíar hafa búið barnabókaútgáfu skoðuð og því 

velt upp  hvort eitthvað af því sem þar er gert gæti gagnast hér á landi. Í lokin eru lagðar 

fram tillögur til úrbóta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykilorð: Barnabókmenntir, barnamenning, menningarstefna, opinber stuðningur, 

listamannalaun, bókasöfn, læsi. 

 



	

	3	

Abstract	
 

This thesis is the final paper of my studies in Cultural Management at Bifröst 

University. The purpose of this thesis is to investigate the environment of Icelandic 

books for children, including public support, financial prospects for authors and the 

distribution of children's books to libraries. The study also focuses on Icelandic cultural 

policies regarding books for children and policy making in terms of student literacy in 

elementary and secondary schools. The study observes how children's books and other 

literature have been supported through the years and whether it has been in accordance 

with best practice. The support systems for children’s books in Norway, Denmark and 

Sweden are also reviewed to see what Icelanders can learn from their neighbors in 

Scandinavia. Proposals for reform complete the study. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Children’s books, Children’s culture, Cultural Policy, Public Support, 

Artist’s Salary, Libraries, Literacy. 
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Formáli	
	
Ritgerð þessi er 30 ESTC eininga og lokaverkefni í meistaranámi í menningarstjórnun 

við háskólann á Bifröst. Ritgerðin heitir „Barnabókin á tímum sífelldra truflana : Leitin 

að skjóli, kjörlendi og meðbyr fyrir íslenskar barnabækur“. Leiðbeinandi var Njörður 

Sigurjónsson. 
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Margrét Tryggvadóttir 
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Þakkir	
 
Kærar þakkir fá allir sem hafa aðstoðað mig við að átta mig á efni þessarar ritgerðar og 

finna leiðina í frumskógi regluverks sem ekki alltaf er rökrétt. Sérstakar þakkir fá 

Sigþrúður Gunnarsdóttir, Egill Örn Jóhannsson, Birgitta Elín Hessel og Marta Hlín 

Magnadóttir sem öll gáfu sér tíma til að tala við mig og veita mér innsýn í störf sín 

þegar ég var að byrja að hugsa þetta efni. Starfsfólk Félags íslenskra bókaútgefenda, 

þau Benedikt Kristjánsson og Bryndís Loftsdóttir, og hún Ragnheiður Tryggvadóttir 

framkvæmdastjóri Rithöfundasambands Íslands gátu oft bent mér á hvar best væri að 

leita fanga og þeim þakka ég veitta aðstoð. Sömuleiðis Mariu Ågren hjá sænska 

listráðinu, Ninu Børge-Ask í menningarmálaráðuneyti Noregs og Dinu Roll-Hansen hjá 

Norla, Senter for norsk litteratur i utlandet, sem hjálpuðu mér að rata um ólík 

styrkjakerfi Norðurlandanna. Samnemendur mínir á Bifröst fá sérstakar þakkir fyrir 

félagsskapinn og samheldnina sem og kennarar sem hver og einn opnaði glugga út í 

samfélag fræða og atvinnulífs. Sérstakar þakkir fær leiðbeinandinn minn, Njörður 

Sigurjónsson, fyrir uppbyggilega gagnrýni og hvatningu til að velja ekki auðveldustu 

leiðina. 

 

Hundurinn Loki sem alltaf var í til í göngutúr þegar nauðsynlegt var að velta hlutunum 

betur fyrir sér fær líka þakkir fyrir framlag sitt til þessara fræða.	
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I. Upphafið	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Og svo var hægt að lifa í eigin heimi, þar sem allt var betra. Miklu betra. 

Heimi þar sem enginn sagði þetta asnalega orð kotroskin, ef maður 

sagði eitthvað við þessa bjána. Hluti af þessum undursamlega heimi 

voru bækur. Íslenskar bækur og útlendar bækur. Bækur um allt milli 

himins og jarðar. Bækur um sorg og gleði, niðurlægingu og reisn. 

Bækur um allar tilfinningarnar sem enginn gat talað um. Og einsemdin 

vék eins og ský fyrir sólu á meðan.1 

 

      Guðrún Helgadóttir 
  

																																																								
1	(Guðrún Helgadóttir, 2000)	
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1. Inngangsorð	
 

Árið 1980 þegar ég var átta ára gömul kom pabbi minn heim með nýja, íslenska 

barnabók og gaf mér. Hann sagði mér að þetta væri bók fyrir krakka eins og mig sem 

gætu lesið sjálf. Þetta var Allt í plati! eftir Sigrúnu Eldjárn og betri bók hafði ég aldrei 

lesið. Framan á þessari fyrstu bók Sigrúnar má sjá aðalsöguhetjurnar, þau Eyvind og 

Höllu, á gangi á Fríkirkjuveginum, meðfram Reykjavíkurtjörn. Bak við þau sjáum við 

Iðnó og Gamla iðnskólann en fyrir framan þau er inngangurinn að ævintýrinu. Við 

sjáum að torkennileg vera með rana hefur lyft upp hlemmi í götunni. Og holræsi 

borgarinnar eru ævintýraheimur Sigrúnar í þessari bók og þetta er raninn á honum 

Sigvalda, krókófílnum sem gerist leiðsögumaður Höllu, Eyvindar og okkar lesendanna 

um þessa slímugu veröld (Sigrún Eldjárn, 1980).  

 

Ég var heppinn krakki. Heima hjá mér var til fullt af bókum. En hvað gerði þessa svona 

sérstaka? Var það fantasían? Varla, því ég átti margar bækur sem gerðust í ýmsum 

töfraheimum. Og ekki var það vísunin í  Fjalla-Eyvind því ég skildi hana ekki fyrr en 

löngu seinna. Það sem mér fannst svo stórkostlegt við einmitt þessa bók var 

kunnugleikinn. Hún gerðist í umhverfi sem ég þekkti og geymdi ótal tilvísanir í 

hversdagslegan heim krakka á höfuðborgarsvæðinu. Þótt sögusviðið væri líka 

neðanjarðar voru tengingar við okkar reynsluheim víða og greinilegar. Og daglega 

gengum við framhjá ótal götuhlemmum sem upp frá því fengu á sig ævintýralegan blæ. 

Þótt við ættum margar aðrar íslenskar barnabækur tengdi ég ekki við þær með sama 

hætti, kannski vegna þess að sögusviðið var oftast í sveit eða gamla daga.  

 

Ólíkt kápunni eru innsíðurnar ekki prentaðar í fjórlit heldur bara tvílit. Rétt eins og svo 

margt í æsku minni (t.d. maturinn, sjónvarpið, ómáluð og nýbyggð heimili okkar) var 

Allt í plati! að mestu grá að innan þótt bláir tónar hafi dýpkað myndirnar. Bókin stóðst 

því öllum þeim erlendættuðu og litprentuðu bókum sem við áttum á heimilinu ekki 

snúning í því tilliti. Bækurnar um Barbapabba, Margréti sem lærði að matbúa, 

Erilborgarbúana og Línu langsokk voru allar litríkar og að mér fannst líka 

skemmtilegar. En þær voru ekki um minn veruleika.  
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Löngu seinna þegar ég var farin að stúdera barnabækur í Háskóla Íslands las ég grein 

Njarðar P. Njarðvík, „Íslenskar barnabækur og fjölþjóðlegt samprent,“ í sérstöku 

barnahefti Tímarits Máls og menningar sem kom út barnaárið 1979 (Njörður P. 

Njarðvík, 1979). Þar greinir Njörður frá því að þótt barna- og unglingabækur hafi verið 

meira en fjórðungur allra bóka sem gefnar voru út árið á undan, alls 130 titlar, þá hafi 

aðeins tíu þeirra verið frumsamdar íslenskar barnabækur en auk þeirra voru fjórar 

íslenskar barnabækur endurútgefnar. 116 bækur voru þýðingar og af þeim voru 70 það 

sem Njörður kallar „fjölþjóðlegt samprent“. Auðvitað var Njörður ekki að mæla gegn 

því að bækur væru þýddar fyrir börn. Öðru nær. En hann gerði alvarlegar athugasemdir 

við að aðeins um 10% útgefinna bóka fyrir börn væru sprottnar úr íslenskum veruleika 

og hafði meira að segja sjálfur reynt að laga hlutfallið með Helga sem skoðaði heiminn 

og hinum ofurraunsæju bókum um stúlkuna Sigrúnu sem m.a. þurfti að losa sig við 

hálskirtlana. Sú hryllingssaga er sennilega ástæða þess að ég er enn með mína. Bókin 

Helgi skoðar heiminn með myndum Halldórs Péturssonar var eins og frumútgáfan af 

Dimmalimm Muggs ekki geymd í barnaherberginu heldur inni í stofu og þær fengum 

við bara að skoða og lesa við sérstök tækifæri eins og á jólunum eða þegar við vorum 

veik heima. Svo dýrmætar þóttu þessar listfengu en umfram allt íslensku barnabækur á 

mínu bernskuheimili.  

 

En aftur að fjölþjóðlega samprentinu en þar er átt við litríkar bækur sem eru prentaðar 

á mörgum tungumálum í einu. Sömu prentplöturnar voru þá notaðar til að prenta 

myndirnar en textinn prentaður sérstaklega á hverju máli fyrir sig. Með þessari aðferð 

má lækka prentkostnað verulega. Þótt prenttækninni hafi fleygt fram eru bækur þó 

samprentaðar á mörgum tungumálum í einu enn þann dag í dag. Njörður nefnir 

sérstaklega nokkra stórvini mína úr barnæsku: Barbapapa, Tinna, Albín, Tuma og 

Lukku-Láka. Það fyrsta sem nútímalesandi tekur eftir er að þessar persónur eru allar 

karlkyns en Njörður gerir engar athugasemdir við það. Hann bendir hins vegar á að 

svona bækur verði til með tvennum hætti. Í fyrsta lagi eru það bækur sem hafa slegið í 

gegn og eru af þeim orsökum eftirsóttar um heim allan. Í annan stað bækur sem 

framleiddar eru fyrir hinn fjölþjóðlega markað. Sögupersónur þeirra eru af óljósum 

uppruna, umhverfið er þannig að það gæti verið hvar sem er en er eiginlega hvergi.  

 

Nú 37 árum síðar koma út mun fleiri bækur á Íslandi og það efni sem börnum stendur 

til boða, sér til afþreyingar og fræðslu, er miklu fjölbreyttara. Árið 2015 kom út 71 
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íslensk barnabók og 24 í flokki íslenskra ungmennabóka. Þýddar barnabækur voru 119 

talsins og þýddar ungmennabækur 11. Af íslensku bókunum voru níu endurútgefnar og 

tvær í raun fjölþjóðlegt samprent en úr smiðju Íslandsdeildar Disney-fyrirtækisins, 

Eddu – útgáfu. Af þýddu bókunum er 22 endurútgefnar. Alls voru því gefnar út 225 

barna- og ungmennabækur samkvæmt Bókatíðindum árið 2015 og af þeim voru 95 

íslenskar (að meðtöldum Disney-bókunum tveimur). Hlutfallið hefur því skánað 

heilmikið síðustu áratugina en frumsamdar, íslenskar bækur eru nú um 42% af 

útgefnum bókum fyrir börn og ungmenni (Félag íslenskra bókaútgefenda, 2015). Sé 

hins vegar litið á það efni sem börnum og unglingum stendur til boða í tölvum, 

sjónvarpi og fjölmiðlum er ljóst að aðeins lítill hluti þess er íslenskur. Þá er rétt að hafa 

í huga að síðustu ár hafa komið út fjölmargar barnabækur á Íslandi þar sem útgefendur 

nýta sér alþjóðlegan vinnumarkað þegar kemur að því að ráða teiknara til að 

myndskreyta bækur íslenskra höfunda. Árið 2015 komu út 14 barnabækur á Íslandi þar 

sem höfundur myndanna er ekki íslenskur og virðist ekki hafa mikil tengsl við landið 

eða samfélagið. Í tveimur þessara bóka er myndefnið úr smiðju Disney en í hinum 12 

virðast erlendu teiknararnir hafa verið ráðnir til verksins í gegnum netsíður þar sem þeir 

bjóða þjónustu sína.  

 

 

1.1 Hvað	vil	ég	upp	á	dekk?	
	

Áður en lengra er haldið er rétt að játa það vöflulaust að ég er ekki óháður rannsakandi 

heldur tengd íslenskum bókamarkaði og barnabókaútgáfu með margvíslegum hætti og 

hef beina hagsmuni af því að barnabókaútgáfa á Íslandi vaxi og dafni. Það getur verið 

bæði kostur og galli. Árið 1997 lauk ég BA námi í almennri bókmenntafræði við 

Háskóla Íslands. Í náminu leitaðist ég við að rannsaka95 ísel barnabókmenntir og 

barnamenningu eins og frekast er kostur í litlum háskóla þar sem svigrúm til 

sérhæfingar er takmarkað. BA ritgerðin fjallaði um íslenskar myndabækur og innihélt 

sögulegt yfirlit og umfjöllun um allar myndabækur íslenskra höfunda fram að þeim 

tíma og fræðilega umfjöllun um myndabækur sem sérstakt bókmenntaform. Góðar 

myndabækur eru flóknar því þar vinna saman tveir miðlar; myndir og texti, sem þurfa 

að tala til tveggja mjög ólíkra lesenda; lítils barns og hins fullorðna sem lesið er fyrir. 

Ritgerðin var gefin út í bókinni Raddir barnabókanna (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999) 

sem enn er víða notuð í kennslu. 
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Frá útskrift hef ég starfað við barnabókmenntir og bókaútgáfu og sinnt mörgum störfum 

sem tengjast efninu. Ég hef skrifað bókamenntagagnrýni um barnabókmenntir, bæði í 

dagblöð og fagtímarit, ritað ýmsar fræðigreinar um efnið sem birst hafa á fjölmörgum 

tungumálum og kennt námskeið á ýmsum skólastigum um barnabókmenntir og 

myndlestur. Þá starfaði ég um nokkurra ára skeið við ritstjórn hjá bókaforlögum, bæði 

hjá Máli og menningu og Eddu – útgáfu. Á þeim tíma var ég líka aðstoðarmaður 

forstjóra Eddu – útgáfu í eitt ár. Ég hef verið sjálfstætt starfandi ritstjóri og myndritstjóri 

frá árinu 2003 að undanskildum fjórum árum og unnið fyrir flest bókaforlög landsins 

en einnig þýtt bækur, flestar fyrir börn eða ungmenni. Ég hef meðal annars þýtt danskan 

bókaflokk sem var ansi vinsæll en ekki nægilega og var útgáfan blásin af þegar þrjár 

bækur af fimm höfðu komið út. Ég þekki því á eigin skinni hve sárt það er að svíkja 

börn um sögulok en það er því miður alltof algengt að útgefendur gefist upp á að gefa 

út þýdda bókaflokka í miðju kafi af því að þeir bera sig ekki. Þá hef ég sjálf skrifað 

fjórar barnabækur. Þrjár þeirra komu út á árunum 2004-7 en sú fjórða haustið 2016. Ég 

hef einnig brugðið mér í skó útgefandans þegar ég gaf út pólitíska ævisögu árið 2014. 

Þá sat ég á Alþingi árin 2009-2013 og var þar hluti af því fjárveitingarvaldi og 

stefnumótunarvaldi sem ég er að skoða og tók meðal annars þátt í afgreiðslu íslenskrar 

menningarstefnu á Alþingi og fjárlaga. Auk þess er ég foreldri og frekar vandlátur 

lesandi sem vill hvorki láta bjóða sér né íslenskum börnum hvað sem er í bókarformi 

en vill geta gengið að góðu úrvali vísu. Og sem barnabókahöfundur myndi ég gjarna 

vilja getað dregið fram lífið af ritstörfum. Að skrifa bækur fyrir börn á að geta verið 

atvinnugrein þar sem fólk fær tækifæri til að ná fullum þroska eins og aðrir höfundar. 

Það er ekki einungis nauðsynlegt fyrir höfundana heldur líka unga lesendur. Hagsmunir 

mínir sem borgara í litlu landi þar sem lestur er á undanhaldi vega þó kannski þyngst.  

Ég hef töluverðar áhyggjur af stöðu barnabókarinnar á Íslandi og ekki að ástæðulausu. 

Aldrei hefur barnabókin verið í meiri eða harðari samkeppni við aðra afþreyingu. Börn 

þurfa ekki bara góðar bækur til að lesa, þau þurfa næði. Sá heimur sem við búum flest 

í einkennist af sífelldri truflun. Skemmtileg myndbönd, félagar á spjallþráðum, 

samfélagsmiðlar, tölvuleikir, þættir og bíómyndir – allt er þetta innan seilingar – aðeins 

einn smell í burtu. Tölvur eru góðar til síns brúks og auka lífsgæði okkar en við verðum 

að viðurkenna að þeim getur fylgt meira áreiti en mörg okkar ráða við. Það er ósköp 

skiljanlegt að börn liggi ekki lengur í bókum sem þarf að læra og þjálfa sig í að lesa, 

skilja og meðtaka þegar hægt er að sitja tímunum saman við skjá og láta mata sig á 

„ókeypis efni“. Gríðarlegar breytingar hafa orðið á síðustu árum. Það er stutt síðan ein 
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tölva var á hverju heimili, gjarna í sameiginlegu rými. Nú eiga flestir margar og sumar 

þeirra skiljum við sjaldnast við okkur. Snjallsímar og spjaldtölvur eru frábær tæki og í 

höndum barna geta þau verið stórkostleg verkfæri til sköpunar, tjáskipta og lærdóms. 

En tækin geta líka truflað. Við könnumst flest við það að litlum börnum sé rétt 

spjaldtölva eða sími sér til afþreyingar þegar foreldrar þeirra hefðu sennilega rétt þeim 

bók eða lítið leikfang fyrir nokkrum árum. 

Í ritgerðinni leitast ég við að draga upp mynd af stöðunni á íslenskum markaði fyrir 

barnabækur. Stefnumótun stjórnvalda er skoðuð og lagt mat á hvernig henni er fylgt 

eftir. Gerð er grein fyrir þeim opinbera stuðningi sem veittur er bæði höfundum og 

útgáfum og lagt mat á hvernig hann nýtist og hvort hægt væri að gera betur. Hvert er 

hlutverk og ábyrgð stjórnvalda er kemur að framleiðslu og dreifingu barnabóka? Með 

hvaða hætti mætti hlúa betur að íslenskum barnabókamarkaði? Og hvernig má tryggja 

aðgengi allra íslenskra barna að góðum barnabókum sem endurspegla uppruna þeirra, 

umhverfi og samtíma?  

 

Nauðsynlegt er að tryggja að það fjármagn sem lagt er til barnabókaútgáfu nýtist ekki 

bara höfundum og útgáfum. Þetta snýst nefnilega allt um börnin. Það skiptir engu máli 

hvað við styrkjum marga barnabókahöfunda ef bækurnar þeirra rata ekki til ungra 

lesenda og eru jafnvel ekki gefnar út. Mér finnst skipta máli að finna leiðir til að tryggja 

aðgengi allra barna að nýjum og góðum íslenskum barnabókum, bókum sem þau vilja 

sjálf lesa. Óhjákvæmilegt er að skoða íslenskan bókamarkað í heild enda 

barnabækurnar bara ein sneið kökunnar. Stefnumótun stjórnvalda í menningarmálum 

barna er einnig samofin annarri menningarstefnu og stefnumótun í skólamálum, einkum 

er varðar læsi og snertir barnabækurnar því einnig.  

 

Þótt Ísland sé eyja, langt úti í ballarhafi, þá er hún ekki einstök. Við berum okkur gjarna 

saman við nágrannaríki okkar og stöðu mála þar. Í leiðangri mínum kem ég við í 

löndunum í kringum okkur og skoða með hvaða hætti stjórnvöld þar leggja rækt við 

barnabækur, útgáfu jafnt sem skrif, og tryggja aðgengi barna að bókum. Ég leitast við 

að meta hvort þær aðgerðir sem ráðist hefur verið í annars staðar myndu henta hér á 

landi. 
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1.2 Lagt	af	stað	í	leiðangur	
	

Fræðikonan Barbara Czarniawska hefur ritað ýmislegt um fræðileg skrif um 

stjórnunarfræði og félagsvísindi og hvernig hægt er að nálgast viðfangsefnið með 

nýjum hætti. Skrif hennar, einkum bókin Writing Management veitti mér bæði 

innblástur og sannfæringu fyrir því að hægt væri að feta óhefðbundnari slóðir 

(Czarniawska-Joerges, 1999). Uppbygging ritgerðarinnar er því ekki með 

hefðbundnum hætti. Efnið er mér kært og mig langar að geta talað frá hjartanu og 

ferðast út fyrir formlegan ramma hinna hefðbundnu fræðiskrifa. Í Writing Management 

greinir Czarniawska frá ýmsum frásagnaraðferðum við fræðileg skrif um stjórnun og 

ber m.a. saman við glæpasögur. Og hvað er rannsókn annað en rannsókn? Skiptir máli 

hvort um er að ræða sakamál eða athugun á starfsháttum fyrirtæka eða í mínu tilfelli 

greiningu á barnabókamarkaði og hvernig stjórnvöld búa að þeirri grein?  

 

Eftir að hafa verið viðloðandi barnabækur og barnabókaútgáfu nánast alla ævi, fyrst 

sem bernskur lesandi, svo fræðimaður, foreldri, ritstjóri, þýðandi og höfundur get ég 

fullyrt að íslenska barnabókin lifir ágætu lífi þrátt fyrir að aðstæður séu ekki með besta 

móti en það er ekki stjórnvöldum að þakka. Margt hafa íslenskir útgefendur og höfundar 

gert býsna vel. En það eru ljón í veginum, hættur handan við hornið og leiðin óþarflega 

ógreiðfær. Barnabækur hafa verið jaðarsettar á Íslandi en ekki endilega að yfirlögðu 

ráði. Væri þetta sakamálarannsókn er ekki víst að einn sökudólgur fyndist. Staða 

barnabókmennta er ekki veik vegna þess að einhverjum sé illa við barnabókmenntir. 

Hún er það frekar vegna þess að of margir hafa ekki áttað sig á því að hún þarfnast 

sérstaks stuðnings. Þær eiga sér of fáa talsmenn og þeir ráða of litlu. Barnabókmenntir 

eru að mörgu leyti eins og börnin sjálf í heimi hinna fullorðnu. Þær passa ekki 

almennilega í þau kerfi sem smíðuð hafa verið utan um listir og menningarmiðlun í 

landinu. Falla milli stafns og bryggju í styrkjakerfinu, standa sjaldnast undir sér en hafa 

ýmsar sérþarfir sem taka þarf tillit til. Í umfjöllun um þær virðist líka stundum litið á 

þær sem barnahóp sem ekki megi gagnrýna faglega og gera upp á milli. Íslenskar 

barnabækur eru alls konar. Sumar eru beinlínis drasl en aðrar frábærar og allt þar á 

milli. Í þeirri litlu umfjöllun um barnabækur sem fyrirfinnst í íslenskum fjölmiðlum er 

lítið gert upp á milli þeirra og sjaldnast er umfjöllunin byggð á faglegum sjónarmiðum. 

 

Rannsókn er í eðli sínu eins og ferðalag þar sem lagt er af stað til að kanna eitthvað sem 

rannsakandinn hefur brennandi áhuga á og vill deila með öðrum. Hann leggur af stað 
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með nesti og nýja skó, heldur af stað yfir fjöll og firnindi (eða í gegnum ævintýraskóg 

gagna og úrlausnarefna) og kemur heim reynslunni ríkari. Þetta er sagan af því 

ferðalagi. 

 

 

1.3 Á	ókönnuðum	slóðum?	
	
Íslenskar barnabókmenntir og gildi þeirra hafa verið rannsakaðar þótt skrif um efnið 

séu ekki umfangsmikil í samanburði við rannsóknir á barnabókmenntum nágrannalanda 

okkar. Silja Aðalsteinsdóttir er að mörgu leyti frumkvöðull en rit hennar 

Þjóðfélagsmynd íslenskra barnabóka og Íslenskar barnabækur 1780-1979 voru fyrstu 

fræðiritin og lengi vel þau einu sem skrifuð höfðu verið um efnið. Síðan hafa litið 

dagsins ljós greinasöfnin Raddir barnabókanna sem fjallar um ýmsar hliðar fræðanna 

og Í Guðrúnarhúsi um bækur Guðrúnar Helgadóttur. Miðaldabörn eftir þá Ármann 

Jakobsson og Torfa Túliníus komu út árið 2005. Bókabörn eftir Dagnýju 

Kristjánsdóttur er mikill fengur og fjallar að mestu um fyrstu íslensku barnabækurnar 

og barnabókahöfundana. Auk þess eru yfirlitsgreinar um sögu íslenskra barnabóka fram 

til ársins 2000 að finna í IV. og V. bindi Íslenskrar bókmenntasögu eftir Dagnýju 

Kristjánsdóttur og mig sjálfa. Eins eru kaflar um íslenskar barnabókmenntir í bókinni 

Öldinni öfgafullu eftir Dagnýju Kristjánsdóttur sem kom út árið 2010 og bók Brynju 

Baldursdóttur Tíminn er eins og vatnið frá 2007. Þá hafa komið út kaflar og yfirlitsrit á 

erlendum málum, að minnsta kosti ensku, þýsku og frönsku. Þá hafa verið ritaðar ýmsar 

greinar um íslenskar barnabækur, misfræðilegar í bókmenntatímarit eins og Tímarit 

máls og menningar, Skírni, Börn og bækur og Börn og menningu sem IBBY á Íslandi 

gefur út. Reglulega eru einnig greinar um íslenskar barnabækur í Nordisk blad sem 

gefið er út í samstarfi IBBY-deildanna á Norðurlöndunum. Greinar rötuðu einnig í 

Nordisk Litteratur á meðan það rit kom út.  

Þrjár doktorsritgerðir hafa verið skrifaðar sem tengjast efninu, Anna Heiða Pálsdóttir 

varði doktorsritgerð sína History, Landscape and National Identity: A Comparative 

Study of Contemporary English and Icelandic Children´s Literature árið 2002, Olga 

Holownia skrifaði um mýtur og klisjur í ljóðlist Myth and Cliché revaluated in the 

Poetry of Carol Ann Duffy and Þórarinn Eldjárn 2010 og Þórdís Þórðardóttir 

Menningarlæsi: Hlutverk barnaefnis í uppeldi og menntun telpna og drengja í tveimur 

leikskólum sem varin var árið 2012. 
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Ýmsar aðrar námsritgerðir hafa verið skrifaðar um íslenskar barnabækur og gildi þeirra 

er kemur að máltöku barna og í kennslu en hér er lítið litið til pedagógískra sjónarmiða. 

Þó ber að nefna lestrarkannanir Þorbjörns Broddasonar og rannsóknir Guðnýjar 

Guðbjörnsdóttur á lestri og kennslu íslendingasagna. Þá skrifaði Dögg Hjaltalín MA 

ritgerð í viðskiptafræði um íslenska bókamarkaðinn sem verulegur fengur er í (Dögg 

Hjaltalín, 2013). Umfangsmestu skrifin um íslenskan bókamarkað er þó rit Ágústs 

Einarssonar Hagræn áhrif ritlistar. Í bókinni greinir Ágúst íslenskan bókamarkað, þótt 

umfjöllun hans teygi sig einnig yfir önnur svið ritlistar, svo sem fjölmiðlun og fleira. 

Þá liggja fyrir nokkrar skýrslur, bæði unnar á vegum hins opinbera sem og 

hagsmunaaðila. Ekkert virðist þó hafa verið skrifað um markað með barnabækur 

sérstaklega, né opinberan stuðning til barnabóka hér á landi. 

 

 

 

1.4 Mínir	eigin	„for-dómar“	
	

Yfirleitt þykjumst við flest vera víðsýn og vel meinandi. Þó er það svo að öll höfum við 

ýmsa fordóma. „Fordómar“ eru býsna gott og gagnlegt orð því um leið og við hættum 

að hræðast það og tökum í sundur má sjá að það á við ályktanir okkar eða „dóma“ áður 

en við vitum nægilega mikið til að taka haldgóða ákvörðun. Og við erum alltaf að draga 

ályktanir eða fella dóma og oft án þess að hafa heildarmynd fyrir framan okkur. Þannig 

erum við manneskjurnar og ólíklegt að hægt sé að virka sæmilega öðruvísi. Án „for-

dóma“ myndum við aldrei geta ratað um heiminn. Sem betur fer höfum við svo flest 

hæfileika til að breyta um skoðun eftir því sem myndin skýrist og við vitum meira. 

 

Þegar ég lagði af stað í þennan könnunarleiðangur taldi ég mig vita ýmsilegt enda verið 

viðloðandi barnabókmenntir árum saman. Svona mat ég stöðuna: 

• Barnabókamarkaðurinn er örmarkaður vegna þess að Íslendingar eru fámenn 

þjóð og þrátt fyrir að barneignir séu yfir meðaltali í ríkjum OECD fæðast alltof 

fá börn á Íslandi til að standa undir stæðilegum barnabókamarkaði. 

• Börn fá helst bækur í jólagjöf. 

• Arðsemi af útgáfu barnabóka er lítil sem engin og færri gefa út barnabækur en 

áður.  
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• Stærsta forlag landsins hefur haldið útgáfunni uppi en meðalstór forlög hafa 

undanfarið látið þennan geira markaðarins að mestu vera. Töluvert er um að 

höfundar gefi sjálfir út barnabækur, misjafnar að gæðum, sem bendir til þess að 

erfitt sé að fá gefna út bók.  

• Það er glatað að vera barnabókahöfundur á Íslandi og vonlaust að lifa af slíkum 

skriftum. Eina leiðin er að eiga velþénandi maka. 

• Þótt útgefnum titlum hafi fjölgað hafa gæðin ekki aukist. Meira er af óvandaðri 

bókum sem fremur eru framleiðsluvara en bókmenntaverk. Lítið er vandað til 

umbrots, yfirlesturs, myndskreytinga og stundum efnis. 

• Hnattvæðingin og netið auðveldar útgefendum að kaupa þjónustu erlendra 

myndlistarmanna til að myndskreyta barnabækur. Oft skilja þeir sögurnar sem 

þeir eru að vinna með illa og hafa engar forsendur til að draga upp trúverðuga 

mynd af íslenskum veruleika. Spurning er hvort slíkar bækur geti með réttu 

kallast íslenskar barnabækur því myndabækur nota tvo ólíka miðla, mynd og 

texta, til að segja söguna.  

• Barnabókahöfundar eiga erfiðara en aðrir höfundar með að fá styrki, t.d. 

starfslaun.  

• Barnabækur eru jaðarsettar á Íslandi og þykja almennt ómerkilegri en bækur 

fyrir fullorðna og jafnvel er litið niður á þær.  

• Barnabækur fá minni umfjöllun í fjölmiðlum en aðrar gerðir bókmennta og 

minna er um faglega umfjöllun. 

• Engir sérstakir styrkir eru ætlaðir barnabókum eingöngu. 

• Skólabókasöfnin eru fjársvelt og sum treysta jafnvel eingöngu á bækur sem þau 

fá gefins eða geta keypt á nytjamörkuðum. 

• Bókasöfn, skólabókasöfn jafnt sem almenningsbókasöfn, kaupa töluvert af 

safnefni sínu á verulegum afslætti á útsölumarkaði Félags íslenskra 

bókaútgefenda.  

• Stjórnvöld hafa áhyggjur af því að íslensk börn geti ekki lesið sér til gagns og 

PISA-kannanir koma sífellt verr út. Blásið er til lestrarátaks sem kostar formúu 

án þess að neitt sé talað við útgefendur eða höfunda.  

• Allt hlýtur að vera betra í útlöndum þar sem siðmenntaðar menningarþjóðir ráða 

ríkjum.  
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• Þegar kemur að barnabókum er Noregur fyrirheitnalandið. Þar kaupir hið 

opinbera töluvert af hverri útgefinni barnabók og dreifir á bókasöfn og í skóla. 

Við ættum að vera meira eins og Noregur.  

 

Fyrst og fremst fannst mér þó að efnið skipti máli einmitt nú af því að ég held að við 

stöndum á tímamótum mikilla samfélagsbreytinga. Aldrei áður hafa íslensk börn staðið 

frammi fyrir eins miklu úrvali afþreyingar í ýmsu formi sem hlýtur að þýða að aldrei 

áður hafi barnabókin verið í eins harðri samkeppni við annað efni og nú. Og ég held að 

við fáum ekki mörg tækifæri til að gera börn elsk að bókum. Helst þarf það að gerast 

áður en þau byrja að læra að lesa sem þýðir að foreldar og aðrir uppalendur þurfa að 

vera iðnir við að lesa fyrir börn sín og kynna þeim margvíslega undraheima barnabóka. 

Og þá dugar ekkert drasl. Ef börn eru ekki spennt fyrir því sem er að finna í bókum 

hljóta að vera minni líkur á að þau langi að læra að lesa. Og ef þau langar ekkert 

sérstaklega til að læra að lesa gengur það væntanlega verr. Og eitt enn: Börnin og hin 

fullorðna bókmenntaelíta eru ekkert endilega sammála um hvað sé góð barnabók. 

 

Nú er að sjá hvað af þessu á við rök að styðjast. 

 

 

1.5 Ferðin	framundan	
	
Við munum í II. hluta byrja á að skoða ábyrgð stjórnvalda og stefnumótun sem snertir 

barnabækur og lestur. Í III. hluta skoðum við hvernig búið er að barnabókaútgáfu og 

reynum að átta okkur á því hvernig hið opinbera getur haft áhrif á útgáfustarf, bæði til 

góðs og ills, með ákvörðunum sínum. Á eftir því, í IV. hluta, skoðum við hvernig það 

er að skrifa fyrir börn í litlu landi og könnum starfsumhverfi íslenskra 

barnabókahöfunda. Það er þó ekki nóg að skrifa bækur og gefa þær út, þær verða líka 

að rata til barnanna. Því er rétt að gefa þætti bókasafnanna og aðgengi barna að bókum 

við hæfi sérstakan gaum og það gerum við í V. hluta. Í þeim VI. heimsækjum við 

nágrannaríki okkar, Noreg, Svíþjóð og Danmörku. Í VII. og VIII. hluta lítum við yfir 

farinn veg og lærum af ferðalaginu. Lagðar eru fram tillögur sem gætu bætt stöðuna.  



	

	20	

II. Stefna	og	ábyrgð	stjórnvalda	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Hægt er að líta þannig á að verðmæti séu fólgin í menningu sérhvers 

samfélags og að þættir hennar eigi að vera öllum aðgengilegir. 

Jöfnuður skiptir miklu máli hvað varðar aðgengi að menningu og það 

er stjórnvalda að tryggja þennan jöfnuð, meðal annars milli kynja, 

stétta, tekna, búsetu og kynslóða.2 

 

      Ágúst Einarsson   

																																																								
2	(Ágúst Einarsson, 2014, bls. 137)	
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2. Ábyrgð	stjórnvalda	og	barnabækur	

Nú erum við lögð af stað í alvöru. Fyrst veltum við fyrir okkur hlutverki stjórnvalda er 

kemur að barnabókum. 

Ábyrgð stjórnvalda er mikil þegar kemur að bókum fyrir börn enda hafa þau 

skuldbundið sig til að hlúa að barnabókmenntum og stuðla að dreifingu barnabóka. 

Börn eiga því ekki einungis skilið að fá góðar bækur sem endurspegla samfélag þeirra. 

Þau eiga lögbundinn rétt á því. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna orðar það fallega, 

meðal annars í greinum 17 og 29: 

17. gr.  

Aðildarríki viðurkenna mikilvægi fjölmiðla, og skulu þau sjá um að barn eigi 

aðgang að upplýsingum og efni af ýmsum uppruna frá eigin landi og erlendis 

frá, einkum því sem ætlað er að stuðla að félagslegri, andlegri og siðferðislegri 

velferð þess, og líkamlegu og geðrænu heilbrigði. Aðildarríki skulu í þessu 

skyni:  

[…] 

b) Stuðla að alþjóðlegri samvinnu við undirbúning, skipti og dreifingu á slíkum 

upplýsingum og efni af fjölbreyttum uppruna, menningarlegum, þjóðlegum og 

alþjóðlegum.  

c) Stuðla að því að barnabækur séu samdar og þeim dreift.  

d) Hvetja fjölmiðla til að taka sérstakt tillit til tungumálaþarfa barns sem 

tilheyrir minnihlutahópi eða er af frumbyggjaættum.  

[…] 

29. gr.  

1. Aðildarríki eru sammála um að menntun barns skuli beinast að því að:  

[…] 

c) Móta með því virðingu fyrir foreldrum þess, menningarlegri arfleifð þess, 

tungu og gildismati, þjóðernislegum gildum þess lands er það býr í og þess er 

það kann að vera upprunnið frá, og fyrir öðrum menningarháttum sem 

frábrugðnir eru menningu þess sjálfs. […] (Sameinuðu þjóðirnar, e.d.) 

Barnasáttmálinn var fullgiltur fyrir Íslands hönd árið 1992 og lögfestur árið 2013 og 

er því orðinn hluti af íslenskri löggjöf. Mikilvægt er að gaumgæfa hvort íslensk 

stjórnvöld hafi uppfyllt skyldur sínar í þessum málum og benda á hvað betur má fara.  
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Styrkir til menningarmála eru umtalsverðir á Íslandi en það má alltaf gera betur. 

Mikilvægt er að skoða hvernig það fjármagn sem varið er til barnabókaútgáfu, jafnt til 

höfunda og útgáfa, nýtist og hvort hægt sé að haga málum með öðrum og betri hætti. 

Því er brýnt að líta til annarra landa og skoða hvað hefur gefist vel annars staðar og 

athuga hvort slíkt fyrirkomulag gæti hentað hérlendis. 

 
2.1 Við	þurfum	bækur	um	okkur	

	
Ég ætla að leyfa mér að halda því fram að sögur séu manninum eðlislægar. Þannig 

lærum við á heiminn og þær virðast alltaf hafa fylgt okkur. Öll trúarbrögð byggja til að 

mynda á sögum og með goðsögum og ævintýrum nær maðurinn utan um 

hugmyndaheim sinn, nýtir gáfur sínar og hæfileika til að skilja heiminn í kringum sig 

og útskýra það sem hann skilur ekki. Hann býr til samhengi í líf sitt og tilveru. Sögur 

eru mun eldri en bækur og virðast alltaf hafa verið til. Hellamálverk eru vitnisburður 

um líf og tilveru forsögulegra manna, umhverfi þeirra og skynjun.  

 

Táknfræðingar hafa bent á að þjóðsögur, ævintýri og aðrar frásagnir í munnlegri geymd 

séu gjarna smíðuð úr sömu minnunum og frásagnarliðunum. Sögurnar ganga svo á milli 

ólíkra menningarheima og laga sig að samfélaginu á hverjum stað, áheyrendahópnum 

og tíðarandanum. Slík aðlögun eða þróun heldur svo áfram eftir að sögnin hefur verið 

skrásett með endursögnum, þýðingum, myndskreytingum, ýmiss konar endurgerðum 

og endurritunum. Sem dæmi má nefna gömlu íslensku ævintýrin sem oft eiga sér 

systursögur á meginlandi Evrópu (Rooth og fl., 1982). Sérstaða íslensku sagnanna felst 

þó í því að þær hafa aðlagast umhverfi og íslensku samfélagi fyrri tíma. Í staðinn fyrir 

hinn evrópska ævintýraskóg höfum við fjöll og firnindi og vættir á borð við íslensku 

tröllin endurspegla íslenskt landslag. Það er einnig sérstakt að kvenpersónur íslenskra 

ævintýra eru oftar en ekki ákaflega sterkar og gerendur sagnanna en karlpersónurnar 

oftar viðföng en í sambærilegum erlendum sögum. Nefna má dæmi af Sögunni um 

Hlina kóngsson þar sem tröllskessur ræna konungssyni en kotstúlka bjargar honum. 

Staða Hlina kóngssonar er sambærileg ótal evrópskum ævintýraprinsessum sem 

bjargað er af hugrökkum piltum í ævintýrum sem við þekkjum flest vel og því miður er 

líklegt að íslensk börn þekki þau betur en Söguna um Hlina kóngsson. 

 

Þá má nefna að þeir sem söfnuðu ævintýrum og þjóðsögum í munnlegri geymd og 

rituðu voru einnig undir áhrifum frá sínum tíðaranda. Þekkt er að Grimmsbræður sem 
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voru undir áhrifum frá rómantísku stefnunni skreyttu útgefinn texta sinn og bættu í 

lýsingar svo upphafleg frásögn lengdist alla jafna töluvert og orðalagið varð 

uppskrúfaðra (Pullman og fl., 2015). Í síðari tíma endurritunum og endursögnum hafa 

ævintýrin gjarna verið einfölduð aftur. Kynferðislegum vísunum í texta Grimmsbræðra 

er til að mynda nánast alltaf sleppt í endurritunum ætluðum börnum og í aðlögunum 

fyrir yngstu börnin er þeim jafnvel hlíft við óhugnanlegum atburðum. Amman í 

Rauðhettu er þá stundum látin fela sig undir rúmi í stað þess að úlfurinn gleypi hana. Í 

góðri trú þeirra sem vilja vernda börn fyrir illsku heimsins er því hinu ævaforna minni 

um gleypinguna sleppt en það má meðal annars finna í sögunni um Jónas í hvalnum í 

Gamla testamentinu. Söguna af honum má reyndar einnig finna í Kóraninum og grískri 

goðafræði.  

 

Í nútímasamfélagi eru sögur alls staðar. Á hverjum degi heyrum við ótal sögur sem 

fræða okkur um lífið og tilveruna, skemmta okkur, hjálpa okkur að skilja veröldina og 

í gegnum þær fáum við tilfinningalega útrás. Fæstar þeirra sagna sem nútímamaðurinn 

rekst á daglega eru í bókarformi. Við hlustum á fréttir, lesum um líf kunningja á 

samfélagsmiðlum, flettum dagblöðum, syngjum með um ástir Nínu og Geira í 

dægurlagatexta, heyrum brandara á kaffistofunni og horfum á þætti og bíómyndir í 

sjónvarpinu á kvöldin.  

 

Mismunandi er eftir menningarheimum hvaðan sögurnar sem við komumst í tæri við 

eru upprunnar. Í stórum málsamfélögum má ætla að flestar þær sögur sem verða á vegi 

fólks dags daglega séu sprottnar úr því sama samfélagi. Því er ekki að heilsa hjá 

fámennum þjóðum með sitt eigið tungumál, eins og Íslendingum. Daglega fáum við 

fréttir utan úr heimi, njótum útlenskrar afþreyingarmenningar, auk þess sem mörg okkar 

lesa bækur á erlendum tungumálum eða þýðingar. Að mörgu leyti er þetta jákvætt, 

víkkar heimsmynd okkar og eykur þekkingu og skilning. Þrátt fyrir landfræðilega 

einangrun landsins hefur okkar eigin menning og arfleifð alltaf orðið fyrir áhrifum frá 

erlendri menningu. Slíkt er óhjákvæmilegt og án þess er hætt við að hún staðni. Þegar 

kemur að menningu barna geta áhrifin hins vegar verið sterkari á ómótaðan 

barnshugann og því ástæða til að staldra við. Það er ekki vegna þess að íslensk menning 

sé betri eða æðri erlendri heldur vegna þess að hún er okkar og speglar samtímann, 

söguna, tilveru okkar og umhverfi. 
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Nútímabörn upplifa á hverjum degi ótal sögur eins og þeir fullorðnu en ekki endilega 

þær sömu. Fréttir fara til að mynda oftast fyrir ofan garð og neðan hjá þeim og það 

framboð af afþreyingarefni sem þeim er boðið er töluvert annað en fullorðnum. Auk 

sjónvarpsefnis, kvikmynda, tónlistar, myndbanda á netinu og bóka er þeim boðið inn í 

tilbúna heima leikfangaframleiðenda og tölvuleikja í mun meira mæli en hinum 

fullorðnu. Einungis brotabrot af þessu efni er íslenskt að uppruna eða endurspeglar 

íslenskan veruleika með einhverjum hætti. Langmest er framleitt fyrir erlendan markað 

og endurspeglar líf í öðrum menningarheimum sem byggja á öðrum gildum og þar sem 

umhverfið er annað. Margt af þessu efni er frábært og veitir börnum möguleika sem 

fyrri kynslóðir þekktu ekki, en annað er síðra. Flest á þetta efni sammerkt að vera afar 

dýrt í framleiðslu og ógjörningur að lítil þjóð eins og Íslendingar geti séð börnum sínum 

fyrir menningar-, afþreyingar- og fræðsluefni sem sérstaklega er búið til með íslensk 

börn í huga að því marki að megnið af þeim sögnum sem þau fá daglega sé sprottið úr 

íslensku samfélagi. Við munum aldrei fylla sjónvarpið af íslenskum barnaþáttum, 

tölvurnar af íslenskum tölvuleikjum eða framleiða kvikmyndir í þeim mæli að flestar 

þær myndir sem börnin okkar sjá endurspegli þeirra veruleika og samtíma. En við 

getum vel búið þannig um hnútana að öll íslensk börn hafi góðan aðgang að frábærum 

íslenskum barnabókum sem eiga erindi við þau á Íslandi á fyrri hluta 21. aldar. Bækur 

sem snerta þau og líf þeirra á einhvern hátt, bækur þar sem þau hitta sig fyrir. Annars 

erum við að gefa þeim til kynna að líf þeirra sé ekki nægilega merkilegt í sögu. 

 

 

2.2 Barnabókin	og	menningin	

Samkvæmt Íslenskri orðabók þýðir orðið „menning“: „þroski mannlegra eiginleika 

mannsins, þjálfun mannsins, þjálfun hugans, verkleg kunnátta, andlegt líf og 

sameiginlegur arfur, rótgróinn háttur eða siður, mannafli, mannskapur eða 

manndómur“ (Árni Böðvarsson, Mörður Árnason, & Halldóra Jónsdóttir, 2002, bls. 

986). Áður fyrr gat orðið líka þýtt að koma einhverjum til manns en sú merking finnst 

mér kinka skemmtilega kolli til þeirra sem vilja veg barnabókanna sem mestan. Með 

einum eða öðrum hætti eru barnabókahöfundar nefnilega oft að reyna að koma 

börnunum til manns þótt þeir viðurkenni það ekki allir.  
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Danski fræðimaðurinn Peter Duelund hefur smíðað líkan sem hann kallar 

menningarpíramíta og miðar við stefnumótun stjórnvalda í heimalandi sínu, Danmörku 

sem og hinum Norðurlöndunum (Haukur Flosi Hannesson, 1998, 2009).  

 

 

Mynd 1: Menningarpíramíti Duelund (Duelund, 1995). Þýðing höfundar. 

Kenningar Duelunds taka mið af ýmsum þáttum, svo sem kenningum Bourdieu um 

menningarauð, það er þá þekkingu sem fólk hefur í sér, aflar sér eða skapar og er bundin 

við stétt þess, kenningum um félagsauð og kenningum Chartrands um listir og aðkomu 

hins opinbera að þeim (Duelund, 1995). Í píramíta Duelunds mætti staðsetja 

barnabækur að minnsta kosti á tveimur stöðum og jafnvel fleiri. Barnabókmenntum 

gætum við komið fyrir ásamt öðrum fagurbókmenntum efst í píramítanum. Við 

myndum þá skilgreina þær sem list og hið opinbera styðja þær eins og aðra hámenningu 

og á þeim forsendum. En málið er snúnara. Barnabækur eru ekki allar mikil 

bókmenntaverk, fremur en annað sem mannskepnunni dettur í hug að prenta. Sumar 

þeirra eru hugsaðar til afþreyingar, aðrar til lesþjálfunar eða fræðslu og enn aðrar til að 

koma lesendunum til manns. Svo tengjast þær menntun barna, menntakerfinu og lestri 

órjúfanlegum böndum. Þær mætti því auðveldlega staðsetja á þeim hluta píramítans 

sem Duelund markar þjóðmenningunni og nýtur stuðnings í gegnum menningarlýðræði 

og tómstundastarf en ekki síður í undirstöðum hans, samfélaginu sjálfu og þar með 
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menntakerfinu. Vitanlega mætti færa rök fyrir því að það sama ætti við um allar bækur, 

þær eru ekki allar hluti af hámenningunni og sumar eru aðallega hugsaðar til 

afþreyingar. Nokkur samstaða er þó um það að hið opinbera skuli styðja við og styrkja 

hámenningu fremur en dægurmenningu þegar markhópurinn er fullorðið fólk. Lítil þörf 

er á því að styrkja glæpasögur sem seljast í bílförmum um heim allan. Þegar kemur að 

börnum og barnamenningu er þetta snúnara.  

Til að skoða stefnumótun hér á landi sem tengist barnabókinni sem fyrirbæri í 

menningu okkar þurfum við því bæði að skoða almenna menningarstefnu stjórnvalda 

og stefnu í mennta- og læsismálum.  

 

2.3 Stjórnvöld	og	stefnumótun	í	menningarmálum		
 

Stundum hefur því verið haldið fram að á Íslandi hafi ekki fyrirfundist nein eiginleg 

menningarstefna (Gestur Guðmundsson, 2003). Árið 2013 var þó í fyrsta sinn samþykkt 

menningarstefna fyrir Ísland (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í 

aðdraganda þess skilaði Dr. Haukur F. Hannesson skýrslu til Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins þar sem einfaldlega var spurt hvort það væri einhver 

menningarstefna á Íslandi og miðað við árið 2009. Var vinna Hauks fyrsta skrefið í að 

smíða formlega menningarstefnu fyrir landið. Stutta svarið við spurningu Hauks var já, 

það var til menningarstefna á Íslandi árið 2009 þótt hún hefði hvergi verið rituð niður 

á einum stað. Þótt hún hefði ekki verið skrifuð niður og samþykkt nema í brotum þá 

liggja fyrir ýmsar stefnumótandi ákvarðanir stjórnvalda í gegnum tíðina. Haukur komst 

að þeirri niðurstöðu að menningarstefnan eins og hún leit út árið 2009 hafi verið sett 

fram á vegum ríkisins, landshlutasamtaka sem og sveitarfélaga en þó ekki síður með 

starfi frjálsra félagasamtaka og einstaklinga. Það væru ekki síður þátttakendurnir í 

menningarlífi landsins, hvort heldur sem er listamenn af ýmsum toga eða neytendur 

sem leggðu línurnar á hverjum tíma með fjármagni og þeim tíma sem þeir verja til 

menningarmála. Menningarstefnan er því að hluta til sjálfsprottin þótt hún sé einnig að 

einhverju leyti forskrifuð (Haukur F. Hannesson, 2009). Og það á auðvitað líka við 

þegar kemur að barnabókum. 

 

 



	

	27	

2.3.1 Hvernig	verður	menningarstefna	til?	
	
Segja má að menningarstefna sé oftast bæði sjálfsprottin og forskrifuð. 

Menningarstefna hvers samfélags mótast af hefð og ríkjandi menningu á hverjum stað 

en einnig fyrirætlun ráðandi afla. Hún er bæði sett fram sem forskrifuð stefna, ýmist 

sem heildstætt skjal frá stjórnvöldum eða sem stefnumarkandi ákvarðanir um einstaka 

þætti menningarinnar, svo sem rekstur þjóðleikhúss, óperu eða sinfóníuhljómsveitar 

eða sem ferli sem verður til í rás tímans þar sem eitt leiðir af öðru og ákvarðanir eru 

teknar eftir aðstæðum og tíðaranda á hverjum tíma. Slíka menningarstefnu má segja 

sjálfsprottna en hún birtist okkur frekar eftir á sem heildstæð stefna.  

 

Í bókinni Strategy Safari : The complete guide through the wilds of strategic 

management gera þeir Mintzberg, Ahlstrand og Lampel grein fyrir nokkrum skólum 

stefnumótunar. Það sem þeir kalla forskriftarskólann (e. planing school) einkennist af 

því að framsett stefna er niðurstaða skipulegs, meðvitaðs og formlegs ferlis sem greinist 

niður í þrep. Þrepin ákvarðast af tæknilegum aðferðum og vinnu. Stefnan er því útlistuð 

niðurstaða þessa ferlis, og í flestum tilfellum tilbúin til framkvæmdar með áherslu á 

markmið, fjárhagsáætlanir og verkáætlanir. Forskrifuð menningarstefna opinberra aðila 

fellur oft vel að því líkani.  

 

Þeir Mintzberg, Lampel og Ahlstrand setja einnig fram kenningar um lærdómsskólann 

(e. learning school) sem lýsir sjálfsprottinni stefnumótun. Samkvæmt honum er það 

umhverfi sem stefnumótuninni er ætlað að taka til ávallt flókið og ófyrirsegjanlegt og 

því er nauðsynlegt að líta á stefnumótunarferlið sem lærdómsferli yfir tíma. Samkvæmt 

lærdómsskólanum er stefnan því mynstur úr fortíðinni, síðan kannski áætlun um 

framtíðina og að lokum jafnvel sjónarhorn sem mótar sýn okkar á þann veruleika sem 

við búum við hverju sinni (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel 2009).  

 

Nærtækt og áhugavert er að skoða íslenskt samfélag þar sem bæði ríkjandi stjórnvöld á 

hverjum tíma og ráðandi peningaöfl hafa haft mikil völd er kemur að stefnumótun á 

sviði menningar. Þótt ekki hafi verið sett fram ákveðin og forskrifuð menningarstefna 

á Íslandi fyrr en árið 2013 er augljóst að ríkjandi öfl hafa haft mikil áhrif á menningarlíf 

landsmanna. Hið opinbera hefur fleiri leiðir til stefnumótunar en að setja fram 

forskrifaða menningarstefnu líkt og þá sem samþykkt var af Alþingi árið 2013. 

Ríkisvaldið getur sett fram vilja sinn með lagasetningu, reglugerðum eða 
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þingsályktunum sem ná utan um ákveðin verkefni eða stofnanir og fjármögnun þeirra. 

Því má ekki gleyma að stefnumörkun fer einnig að miklu leyti fram með fjárveitingum 

Alþingis í formi árlegra fjárlaga. Stundum fylgir opinberri stefnumörkun ekki fjármagn 

til framkvæmda og þá verður gjarna lítið um efndir. Þá getur hið opinbera líka haft 

mikil áhrif með öðrum þáttum sem ekki beinlínis tengjast stefnumótun, svo sem 

skattastefnu, byggingarreglugerðum, gjaldtöku og kröfum um leyfi af ýmsu tagi. 

 

Í lýðræðislegum samfélögum eru ekki alltaf sömu valdhafar við völd og ólíkar áherslur 

geta tekist á á milli valdatíma ólíkra afla. Í því samhengi er áhugavert að skoða 

átakaskólann (e. power school) eins og honum er lýst í bókinni Strategy Safari. Þar er 

litið á stefnumótun sem valdabaráttu. Hjá hinu opinbera getur sú stefnumörkun sem sett 

hefur verið fram í forskrifaðri, samþykktri og gildandi menningarstefnu stangast á við 

þá stefnu sem næsta ríkisstjórn hefur. Þá geta einnig verið átök við önnur öfl í 

samfélaginu; hagsmunahópa, listamenn, atvinnulífið eða almenning. Þau átök geta 

bæði haft áhrif á stefnumótun og framkvæmd fyrirframáætlaðrar stefnu og valdið því 

að brugðið sé frá áður mótaðri stefnu eða hún ekki uppfyllt. 

 

Þrátt fyrir að hið opinbera leggi fram forskrifaða stefnumótun í menningarmálum hefur 

framtak annarra einnig áhrif og geta þau áhrif verið alla vega. Í heilbrigðu lýðræðislegu 

samfélagi verða alltaf einstaklingar sem geta haft gríðarleg áhrif á stefnumótun 

menningarmála. Listamenn og ýmsir frumkvöðlar á menningarsviðinu geta lagt fram 

hugmyndir og unnið að þeim. Hér á Íslandi höfum við séð að flestar helstu 

menningarstofnanir okkar hófu líf sitt sem einstaklingsframtak. Þjóðminjasafnið, þá 

kallað Forngripasafnið, varð ekki síst til fyrir tilstuðlan Sigurðar Guðmundssonar og 

Leikfélag Reykjavíkur var upphaflega félag áhugamanna. Áhrif manna eins og og 

Ragnars Jónssonar í Smára hafa einnig verið gríðarleg. Í því samhengi er rétt að vekja 

athygli á því að margir frumkvöðlar í skrifum fyrir börn á Íslandi voru kennarar sem 

upplifðu sjálfir þann skort á sögum sem endurspegluðu íslenskan raunveruleika og 

töluðu sérstaklega til íslenskra barna. Slík stefnumótandi framlög einstaklinga, 

fyrirtækja eða hópa munu sjálfsagt alltaf hafa áhrif á menningarstefnuna en þau áhrif 

sjáum við oft ekki fyrr en í ljósi sögunnar.  
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2.3.2 Opinbert	vald	og	fjárveitingar	til	menningar	
	

Árið 1989 settu þau Harry Hillmann-Chartrand og Claire McCaughey fram líkan um 

fjórar megingerðir fjárhagslegs sambands ríkisvalds og menningarlífs í ríkjum Norður-

Ameríku og Evrópu sem þróast höfðu frá seinni heimsstyrjöldinni (Chartrand & 

McCaughey, 1989). Líta má svo á að líkanið gagnist til að meta og skilgreina tengsl 

opinbers valds og fjárveitinga til listalífs í þróuðum lýðræðisríkjum. Þegar um er að 

ræða alræðisríki þarf að líta til fleiri þátta. 

 

Samkvæmt líkani Chartrands og McCaughey eru það fjögur megin módel sem einkenna 

tengsl ríkisvalds og menningarlífs sem þróuð lýðræðisríki byggja stefnu sína á. Þau 

kallast miðlarinn (e. the facilitator), velgjörðarmaðurinn (e. the patron), arkitektinn (e. 

the architect) og verkfræðingurinn (e. the engineer).  

 

Miðlarinn er það líkan sem menningarstefna Bandaríkjanna byggir á og á það djúpar 

rætur þar í landi. Stjórnvöld halda beinum framlögum til menningarmála í lágmarki en 

hvetja hins vegar bæði fyrirtæki og einstaklinga til að gefa fé til menninga og lista með 

því að veita skattafrádrátt. Regluverkið í kringum listir og menningu er fábrotið og í 

raun ráða markaðslögmálin því hvað verður ofan á. Þeir sem starfa að menningu þurfa 

því alla jafna að vera markaðsmiðaðri en í þeim ríkjum sem veita meira fé til 

menningarmála. Ríkið skiptir sér ekki af því hver afrakstur menningarstarfsins verður 

og mætti jafnvel segja að í menningarstefnunni fælist að þar væri engin 

menningarstefna.  

 

Velgjörðarmaðurinn er það líkan sem hefur orðið ofan á Bretlandi og ýmsum ríkjum 

Breska samveldisins, svo sem Ástralíu og Kanada en einnig að hluta til í 

Bandaríkjunum, Danmörku og á Íslandi. Á öldum áður voru það ríkir velgjörðamenn 

úr aðals- og borgarastétt sem stóðu straum af kostnaði við listir og menningu. Í því 

líkani sem kennt er við velgjörðarmanninn er ríkisvaldið í því hlutverki. Það veitir 

ríkisfé í gegnum ýmis ráð eða nefndir sem sjá svo um að deila fénu út í samræmi við 

reglu hæfilegrar fjarlægðar. Listráðunum er ætlað að starfa á faglegum grunni og því er 

lagt mat á gæði fremur en magn við úthlutun. Fénu er frekar beint til listamanna í formi 

verkefnastyrkja en til listastofnana. Ekki er óalgengt að einnig sé veittur skattafrádráttur 

fyrir framlög til menningarmála líkt og í líkaninu sem kennt er við miðlarann.  
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Arkitektinn er það líkan kallað sem einkennist af því að ríkið setur fram heildræna 

menningarstefnu sem skapar umhverfi menningar- og listalífsins. Við mótun 

menningarstefnu er aðgengi hins almenna borgara lykilatriði enda er litið á 

menningarstefnuna sem hluta af velferðarkerfinu og að aðgengi að listum og menningu 

sé forsenda lýðræðis. Ýmis Evrópuríki, þar með talin Norðurlöndin byggja 

menningarstefnu sína á þessu líkani. Menningarstefna að hætti arkitektsins er yfirleitt 

forskrifuð, lögð fram að frumkvæði ráðherra menningarmála sem einnig er ætlað að 

bera ábyrgð á framkvæmd hennar og unnin á faglegum forsendum á vegum ráðuneytis 

menntamála. Stefnan er svo rædd og samþykkt í þjóðþinginu sem einnig hefur 

fjárveitingavaldið enda eru framlögin til menningarmála ákveðin í fjárlögum ríkisins. 

Fjárveitingar til einstakra stofnana byggjast oft á samningum við stofnanir um þá 

þjónustu sem henni ber að veita en í sumum tilfellum byggir slíkur samningur einnig á 

löggjöf. Hér á landi er töluverðu fé til menningarmála einnig veitt í gegnum samninga 

við landshlutasamtök. Dreifing fjárframlaganna í gegnum slíka samninga og í gegnum 

ákveðin listráð á að fylgja reglu hæfilegrar fjarlægðar og vera þannig ótengd 

stjórnvöldum. Það sama á við um dreifingu fjármagns til listamannanna sjálfra.  Þau 

ríki sem byggja stefnu sína á þessu líkani eiga það sameiginlegt að verja meira fé til 

menningarstarfsemi óháð markaðslögmálunum. Einnig er lögð áhersla á að jafna 

aðgengi borgaranna að menningarstarfi og t.d. ekki gert ráð fyrir að miðaverð standi 

undir rekstri helstu menningastofnana.  

 

Líkanið sem kennt er við verkfræðinginn gerir ráð fyrir meiri umsvifum ríkisins er 

kemur að innihaldi menningarinnar og listarinnar sjálfrar. Líkan Chartrands og 

McCaughey var sett fram árið 1989 þegar skilin á milli stjórnarfars í Austur- og Vestur-

Evrópu voru skarpari. Líkanið náði þá til kommúnískra ríkja þar sem stuðningur við 

listir og menningu var háður því að sú starfsemi félli að því pólitíska umhverfi sem 

ríkisvaldið stóð fyrir. Listastofnanir voru þá bæði á vegum hins opinbera en einnig undir 

hælnum á ríkisvaldinu enda byggði menningarstefnan ekki einungis á veitingu 

fjármagns heldur einnig takmörkuðu tjáningarfrelsi listamanna sem og annarra borgara. 

Listir og menning voru því notuð til að styðja við þann boðskap sem ríkisvaldið vildi 

setja fram og leyfði og framgangur einstakra listamanna byggðist að mestu leyti á 

velþóknun yfirvalda á verkum þeirra.  
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Þótt líkönin fjögur séu ríkjandi í einstökum löndum eins og nefnt hefur verið hér að 

ofan er ekki hægt að segja að hvert líkan sé eingöngu að finna í hverju landi í sinni 

tærustu mynd. Ísland á t.d. að heita þróað lýðræðisríki en þegar hlustað var á 

málflutning formanns fjárlaganefndar Alþingis, árin 2013-16 er kom að 

menningarmálum mátti sjá ýmsar tengingar við líkan verkfræðingsins („Vigdís ósátt 

við fréttaflutning RÚV og hótar niðurskurði“, 2013). Alþingi hefur fjárveitingarvaldið 

og því var hótunin raunveruleg. 

 

 

2.4 Íslensk	menningarstefna	
	

Þann 6. mars 2013 samþykkti Alþingi ályktun um að fela mennta- og 

menningarmálaráðherra sem þá var Katrín Jakobsdóttir, að starfa samkvæmt 

eftirfarandi stefnu um listir og menningararf og aðkomu ríkisins að þeim málaflokkum 

(Þingsályktun um menningarstefnu 1149/141). Stefnan sem var sett fram í leiðarljósum 

stjórnvalda og sex köflum með markmiðum var síðar gefin út undir heitinu 

Menningarstefna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Hún hefur ekki verið 

uppfærð og er því enn í gildi. 

 

Menningarstefnan leggur fjóra meginþætti til grundvallar en það eru; sköpun og 

þátttaka í menningarlífinu, gott aðgengi að listum og menningararfi óháð búsetu og 

félagslegri stöðu, samvinna stjórnvalda við þá sem starfa á menningarsviðinu og 

þátttaka barna og ungmenna í menningarlífi. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Um er að ræða forskrifaða stefnu sem minnir á forskriftarskólann hjá þeim 

Mintzberg, Ahlstrand og Lampel en stefnan byggir þó á þeirri sjálfsprottnu stefnu sem 

markast hefur hér á landi síðustu áratugina. Að hluta til er stefnan því lýsing á mörgu 

því sem þegar hefur verið gert hér á landi en tækifærið þó notað til að skerpa á 

markmiðum hennar og með hvaða hætti rétt sé að ríkið starfi á sviði menningar og lista. 

Þá er lögð áhersla á að menningarstefnan sé lifandi plagg sem taki mið af aðstæðum og 

tímanum hverju sinni:  

Brýnt er að menningarstefna sé lifandi þáttur í frekari stefnumótun, lagasetningu 

og ákvarðanatöku stjórnvalda í málaflokknum á hverjum tíma og að einstakir 

þættir eða áherslur í henni þróist í takt við samfélagsbreytingar, tækninýjungar 

og alþjóðlega strauma. Menningarstefnunni er ætlað að endurspegla þann kraft 
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sem einkennir menningarlíf á Íslandi og stuðla að enn frekari eflingu þess 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 6). 

Áhugavert er að líta til líkana Chartrands og McCaughey um þau fjögur megin módel 

sem einkenna tengsl ríkisvalds og menningarlífs og þróuð lýðræðisríki byggja 

menningarstefnu sína á og rædd voru hér að framan (Chartrand & McCaughey, 1989) 

og máta þau við hina íslensku menningarstefnu frá 2013. Áberandi er að það líkan sem 

heitir eftir arkitektinum er ríkjandi enda er lögð mikil áhersla á aðgengi allra að 

menningarstarfi og sköpun og að menningarlífið sé fyrir alla. Sérstök áhersla er lögð á 

aðgengi barna, unglinga og fjölskyldufólks að menningarstarfi. Þannig er lagt upp með 

að menningarstefnan sé hluti af velferðarkerfinu og að menningin sé eitthvað sem við 

öll eigum sameiginlega eða eins og það er orðað í stefnunni sjálfri:  

 

Aðgengi að menningu er mikilvægur þáttur þess að lifa í frjálsu samfélagi. 

Menningarstarf styrkir þekkingarleit og nýsköpun í samfélaginu. Varðveisla og 

miðlun menningararfsins og mikilvægi íslenskrar tungu eru einnig lykilþættir í 

menningar-lífinu.  

Menningarlæsi og menningarþátttaka eru veigamikil atriði í uppvexti barna og 

unglinga. Aðgengi þeirra að menningu eykur þeim víðsýni og umburðarlyndi, 

og þátttaka í menningarstarfi eykur vitund um lýðræði, réttlæti og sögulegt 

samhengi. Þannig er líklegt að þroski og færni borgaranna til samfélagslegrar 

þátttöku eflist (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 14). 

 

Þannig er litið til þess að menningin sé ekki einungis fyrir borgarana heldur hafi aukin 

og víðtæk menningarneysla almennings ávinning fyrir samfélagið í heild sinni. Að því 

leyti þjónar menningarlífið þjóðinni allri. Og sérstök áhersla er lögð á 

menningarþátttöku barna enda eru þau framtíðin.  

 

Íslenska menningarstefnan tekur þó einnig mið af líkaninu sem kennt er við 

velgjörðarmanninn en í V. kafla hennar er kveðið er á um starfsumhverfi í 

menningarmálum. Þar er kveðið á um að framlög ríkisins til menningarmála fari í 

gegnum lögbundna sjóði þar sem byggt sé á faglegum úthlutunarnefndum, viðhafðir 

góðir stjórnarhættir, regla um hæfilega fjarlægð virt og hæfisreglum fylgt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Í sama kafla er einnig kveðið á um að efla skuli 
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stuðning einkaaðila með því að gera hann eftirsóknarverðan, væntanlega með 

einhverjum hvötum þótt það sé ekki tilgreint nánar. Þar tekur ríkið sér stöðu sem 

miðlarinn þar sem stjórnvöld hvetja einstaklinga, stofnanir og fyrirtæki til stuðnings 

við menningar- og listalíf með ívilnunum.  

 

Athyglisvert er að í menningarstefnunni er sérstaklega tekið fram að forðast skuli fjórða 

líkanið, verkfræðinginn, en í V. kafla er lögð mikil áhersla á tjáningarfrelsið og þar 

segir:  

 

Tjáningarfrelsi er grundvallarforsenda menningarlífs og stjórnvöldum ber 

skylda til að standa vörð um það með öllum ráðum. Stjórnvöld eiga ekki að 

reyna að hafa áhrif á sköpun eða innihald lista og annars menningarlífs. Þau 

setja ramma um aðkomu sína að menningarlífinu með löggjöf og 

stuðningsaðgerðum sem snúa einkum að starfsemi stofnana og atvinnumanna á 

sviði lista og að varðveislu menningararfs. Þau virða reglur um hæfilega 

fjarlægð og eiga að skapa fordæmi um góð vinnubrögð og heilbrigða 

stjórnarhætti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 22).  

 
Stjórnvöldum ber því að virða sjálfstæði listarinnar og mega ekki hlutast til um innihald 

hennar. 

Menningarstefnan hefur verið gagnrýnd fyrir að útfærslu vanti og hvorki sé tekið fram 

hvernig eigi að ná að uppfylla hana né tryggja að henni sé fylgt eftir. Á móti mætti þó 

benda á að ef um væri að ræða beina aðgerðaráætlun kynni það að drepa niður 

sköpunarkraftinn sem býr í menningunni sjálfri. Njörður Sigurjónsson (2013) bendir á 

eftirfarandi:  

Þar eru engar sérstakar aðgerðir tíundaðar eða viðmið um árangur, heldur er 

skjalinu ætlað að vera leiðarljós eða sýn sem lýsir vilja íslenskra stjórnvalda í 

málaflokknum. Það er innlegg í umræðu sem staðið hefur yfir á undanförnum 

árum um nauðsyn þess að ríkið setti sér menningarstefnu og niðurstaða nokkuð 

langs ferlis (Njörður Sigurjónsson, 2013, bls. 469).  

Sem leiðarljós þjónar íslensk menningarstefna hlutverki sínu ágætlega. Markmið 

stefnunar eru skýr en hún býður jafnframt upp á svigrúm til sköpunar og 
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einstaklingsframtaks. Hún ætti líka að gleðja okkur sem höfum áhuga á barnabókum 

þar sem menningarstarfi fyrir og með börnum er sérstakur gaumur gefinn. Hún ber þess 

þó sannarlega merki að hafa verið samin, lögð fram og samþykkt á tíma þegar 

ríkiskassinn var tómur. 

 

 

2.4.1 Íslensk	málstefna	og	lög	um	íslenska	tungu	og	íslenskt	táknmál	
	
Eitt leiðarljós í viðbót vil ég nefna er skiptir máli fyrir börn, bækur, höfunda og 

bókaútgáfur. Í mars 2009 ályktaði Alþingi að samþykkja tillögur Íslenskrar málnefndar 

að íslenskri málstefnu sem opinbera stefnu í málefnum íslenskrar tungu. Þá lýsti 

Alþingi yfir stuðningi við meginmarkmið nefndarinnar um að íslenska sé notuð á öllum 

sviðum íslensks samfélags (Þingsályktun um íslenska málstefnu 699/136). Málstefnan 

var síðar sama ár gefin út undir heitinu Íslenska til alls – Íslensk málstefna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið & Íslensk málnefnd, 2009). Auk þess að leggja áherslu á að 

tungumálið okkar sé notað á öllum sviðum samfélagsins er lögð sérstök áhersla á að 

tungumálið standi hnatt- og tæknivæðinguna af sér enda enska ráðandi tungumál í heimi 

tölvubúnaðar og á netinu.  

 

Í málstefnunni er fjallað um íslenskuna á ýmsum sviðum þjóðlífsins, innan lands sem 

utan, í 11 köflum þar sem staðan er greind á hverju sviði, skýr markmið dregin upp og 

lagðar til aðgerðir til að bæta stöðuna eða halda í horfinu eftir því sem við á. Í því 

samhengi sem er hér til skoðunar eru það einkum tveir kaflar sem skipta máli, kaflinn 

um leik-, grunn- og framhaldsskóla og kaflinn um íslensku í listum.  

 

Það kemur ekki á óvart að í íslenskri málstefnu sé lögð áhersla á tungumálið hjá yngstu 

þjóðfélagsþegnunum. Vakin er athygli á því að verðandi leikskólakennarar fái afar litla 

kennslu í íslensku máli, málnotkun og barnabókmenntum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið & Íslensk málnefnd, 2009). Þá er bent á að foreldrar hafa 

meiri áhrif en aðrir á hvort börn þeirra lesi og kynnist fjölbreyttum barnabókmenntum 

og nauðsyn þess að foreldrar séu hvattir til að styðja við lestur barna sinna. Þegar kemur 

að þeim aðgerðum sem nefndin leggur til er loks komið að barnabókmenntunum en lagt 

er til að íslenskar barna- og unglingabókmenntir eigi greiða leið inn í skólakerfið og að 

hvatt verði til lestrarátaks. Ekkert er þó tekið fram um með hvaða hætti 
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barnabókmenntir eigi að rata inn í skólana eða minnst á fjármagn í því samhengi enda 

kannski ekki hlutverk nefndarinnar. 

 

Í kaflanum um íslensku og listir er fjallað sérstaklega um bókmenntir og hvernig þær 

eru samofnar tungumálinu: 

 

Íslenskar bókmenntir hafa því alltaf verið og hljóta áfram að verða einn af 

hyrningarsteinum íslenskrar tungu. Af þessu leiðir að öll iðkun bókmennta og 

skáldskapar, umhugsun um hann og umfjöllun eru í eðli sínu málræktarstarf. 

Sköpunarkraftur og fjölbreytni tungunnar birtist þar með skýrum hætti. Hvergi 

sést betur hvað hún er skemmtileg. Fá svið eru því betur til þess fallin að efla 

ást á tungunni. Trúverðug málstefna hlýtur að hvetja til þess að vegur íslenskra 

bókmennta að fornu og nýju skuli gerður sem mestur með öllum tiltækum 

ráðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið & Íslensk málnefnd, 2009, bls. 

66). 

 

Fallegt, ekki satt? Í þessum kafla er einnig vikið að starfsumhverfi höfunda með 

umfjöllun um launasjóð rithöfunda og hve fáum hann geti sinnt og bent á mikilvægi 

bókasafna, ekki síst sem uppeldisstöðvar fyrir framtíðarlesendur. Fram kemur að 

bókasafnssjóður höfunda, en þaðan fá þeir og aðrir rétthafar greiðslur fyrir útlán, sé rýr 

en t.d. í Danmörku er hann meðal helstu tekjulinda höfunda. Í lokin er vikið sérstaklega 

að barnabókmenntum en þar segir:  

 

Áhyggjuefni er þó að svo virðist sem frumsömdum íslenskum barnabókum fari 

fækkandi á bókamarkaði. Fáir rithöfundar helga sig skrifum fyrir börn enda 

erfitt að lifa af tekjum af sölu barnabóka og barnabókahöfundar hafa ekki verið 

fjölmennir í hópi starfslaunaþega. Mikilvægt er að allar kynslóðir íslenskra 

barna eigi sínar barnabækur, án bókmenntauppeldis verða engir lesendur í 

framtíðinni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið & Íslensk málnefnd, 2009, 

bls. 68). 

 

Nefndin leggur til að ráðist verði í sértækar aðgerðir til að efla útgáfu frumsaminna 

barnabóka. Þær aðgerðir eru þó ekki útfærðar nánar. Af öðrum aðgerðum sem nefndin 

leggur til fyrir bókmenntir á Íslandi má nefna að launasjóðurinn gegni áfram 
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lykilhlutverki sínu, bókmenntasjóði verði gert kleift að ná þeim árangri sem stefnt var 

að með sameiningu þeirra þriggja sjóða sem í hann runnu, virðisaukaskattur verði áfram 

sem lægstur og að börnum verið kennt að yrkja í skólum.  

 

Árið 2011 voru svo í fyrsta sinn sett lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls. 

Í fyrsta sinn var íslenskan lögfest sem þjóðtunga og opinbert tungumál á Íslandi, auk 

íslensks táknmáls. Stjórnvöldum ber samkvæmt lögunum að tryggja að hana sé hægt 

að nota á öllum sviðum íslensks þjóðlífs og að þeir sem hér búi eigi þess kost að læra 

málið og nota það (Lög um grunnskóla 61/2011). 

 

2.5 Skakki	turninn	PISA	og	Hvítbókin	
	

Undanfarin misseri hefur lestrarkunnátta íslenskra barna margsinnis ratað í fréttir og 

þjóðfélagsumræðu. Niðurstöður PISA-könnunarinnar 2012 sýna að alltof stór hluti 

íslenskra barna, eða um 30% drengja og 12% stúlkna, getur ekki lesið sér til gagns eins 

og það er kallað (Námsmatsstofnun, e.d.; „30 prósent geta ekki lesið sér til gagns“, 

2013). PISA-kannanirnar eru á vegum OECD og er ætlað að bera saman getu nemenda 

og menntakerfi þróaðra iðnríkja. Þær hafa verið framkvæmdar frá árinu 2000 og sýnir 

könnunin að íslensk 15 ára ungmenni eru ekki eins fær og þau voru þegar rannsóknin 

var framkvæmd fyrst en þá fengu þau 507 stig. Árið 2012 er árangurinn 24 stigum lægri 

eða 483 stig. Raunar var útkoman svipuð árið 2006 en hækkaði svo 2009 en hefur sem 

sagt lækkað aftur. Rannsóknin er framkvæmd á þriggja ára fresti. En eðlilega erum við 

uggandi yfir þessum niðurstöðum og flestir sem hafa tjáð sig sammála um að grípa 

verði til aðgerða. Fólk er hins vegar ekki endilega sammála um hvaða aðgerðir duga 

best. 

  

Menntamálaráðuneytið gaf út Hvítbók um umbætur í menntun árið 2014 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a). Þar er lögð áhersla á tvö meginmarkmið. Hið fyrra 

er að 90% nemenda í grunnskóla nái lágmarksviðmiðum í lestri en samkvæmt umræddri 

PISA-könnun náðu aðeins 79% grunnskólanema því árið 2012. Hitt er að 60% nemenda 

ljúki námi sínu við framhaldsskóla á tilsettum tíma en hlutfallið var 44% er Hvítbókin 

kom út. Það markmið verður ekki frekar til umfjöllunar hér en læsisþættinum gefinn 

meiri gaumur. Bent er á að samkvæmt PIAAC-könnun sem birtist 2013 og er einnig á 

vegum OECD en kannar læsi fullorðinna eru þeir sem eru vel læsir líklegri til að njóta 
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góðrar heilsu, atvinnu, hærri launa og vera virkir þátttakendur í stjórnmálum og 

samfélaginu en þeir sem ekki hafa náð góðum tökum á lestri (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a). Það er því til mikils að vinna, ekki bara fyrir börnin 

heldur samfélagið í heild. Greint er frá því að í könnun PISA sé lestrarhæfni skipt í 

fimm hæfnisþrep. Litið er á 2. þrepið sem þá lágmarksfærni sem nemendur þurfa að 

hafa tileinkað sér 15 ára gamlir til að geta „náð árangri í lífinu seinna meir“ eins og það 

er orðað (bls. 12). Þeir sem ekki ná því þrepi teljast ekki beinlínis ólæsir en líklegir til 

að lenda í vandræðum á næstu skólastigum við að tileinka sér námsefnið, nýta 

kennsluna og taka þátt í samfélaginu. Það er það sem kallað hefur verið „að geta ekki 

lesið sér til gagns“.  

 

Í Hvítbókinni eru lagðar til átta tillögur að aðgerðum til að ná markmiðinu sem er að 

hlutfall þeirra sem ná 2. þrepinu (og geti þar með lesið sér til gagns) nái 90% árið 2018. 

Auka skal móðurmálskennslu í grunnskóla, setja skal viðmið um lágmarkshæfni í lestri 

á tilteknum stigum skólans og samhæfa reglubundnar mælingar á lesskilningi með 

greinandi prófum á öllum skólastigum, auk þeirra samræmdu prófa sem hafa verið til 

þessa. Þá skal veita nemum af erlendum uppruna sérstakan stuðning, bregðast strax við 

vísbendingum um lestrarvanda og að allir leik- og grunnskólar setji sér læsisstefnu. Þá 

skal ýta undir jákvæð viðhorf til lesturs í þjóðfélaginu öllu og hvetja nemendur til að 

lesa sér til ánægju utan skóla og virkja foreldra til að vekja áhuga á lestri og styðja börn 

sín við lestrarnámið. 

 

Tillögur höfunda Hvítbókarinnar til úrbóta eru nokkuð tæknilegar og mér finnst vanta 

hjartað í þær. Ég er ekki sérfræðingur í lestri en sem foreldri sem hefur tekið þátt í að 

kenna tveimur drengjum að lesa trúi ég því að fátt ef nokkuð annað en góðar bækur geti 

vakið lestraráhuga barna. Vissulega er gott að fylgjast með framförum eða skorti á þeim 

og grípa inn í ef þörf er á en tillögurnar í Hvítbókinni virðast helst vera atvinnuskapandi 

fyrir þá sem vinna við lestrarmælingar fremur en miða að því að kveikja áhuga barna á 

lestri og bókum. Það vekur athygli mína að hvergi í Hvítbókinni er minnst á mikilvægi 

þess að öll börn hafi aðgang að góðum barnabókum. Sé framkvæmd einföld textaleit í 

PDF-skjalinu er hvergi að finna orðið „bók“ nema í umfjöllun um Hvítbókina sjálfa og 

skiptir engu eftir hvaða mynd orðsins er leitað, eintölu eða fleirtölu. Barnabóka er 

hvergi getið en einu sinni er minnst á skáldsögur: „Eftir því sem nemendur lesa meira 

og fjölbreyttara efni eykst skilningur þeirra og löngun til að lesa meira. Þess vegna er 
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mikilvægt að fjölbreytt námsefni sé nýtt í kennslu, s.s. dagblöð, tímarit, skáldsögur, 

fræðirit og rafrænn texti“ (bls. 29). 

 

Í kjölfar Hvítbókarinnar blés menntamálaráðherra, Illugi Gunnarsson, til 

átaksverkefnisins  “ þar sem hann fór ríðandi um héruð og skrifaði undir samninga við 

skólayfirvöld á meðan Ingó veðurguð söng gamalt Bubbalag þar sem textanum hefur 

verið breytt á þann veg að það væri „gott að lesa“ í stað þess að elska. Í svari 

menntamálaráðherra til Katrínar Jakobsdóttur þingmanns um útgjöld ráðuneytisins til 

sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfa frá upphafi árs 2014 þar til fyrirspurnin var 

lögð fram í október árið eftir, kemur fram að umboðsskrifstofan Prime fékk fimm 

milljónir króna vegna söngs Ingólfs Þórarinssonar á laginu, auglýsingastofan Árnasynir 

ríflega 7,4 milljónir fyrir sinn þátt í markaðssetningu átaksins og LC ráðgjöf ehf. 11,6 

milljónir vegna ráðgjafastarfa við lestrarátakið (Þingskjal nr. 497/145 svar mennta- og 

menningarmálaráðherra við fyrirspurn frá Katrínu Jakobsdóttur um útgjöld vegna 

sérfræði-, ráðgjafar- og kynningarstarfa).  

 

Brynhildur Þórarinsdóttir, barnabókahöfundur og lektor við Háskólann á Akureyri sem 

leitt hefur Barnabókasetur háskólans, skrifaði um PISA og lestrarátak ráðherrans í 

Tímarit Máls og menningar (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2015). Þar bendir hún á að 

þessu öllu saman hafi fylgt það sem hún kallar „læsishasar“ því fjölmiðlar hafi fyllst af 

æsilegum fyrirsögnum, yfirlýsingum og aðdróttunum um kennslu í 1. bekk grunnskóla, 

eins undarlegt og það er nú. Tekist var á um aðferðir við lestrarkennslu en ekki litið til 

annarra þátta, svo sem aðgengis að góðum bókum, framboði á annarri afþreyingu, 

samfélagsbreytingum, innkaupum skólabókasafna eða annars sem sannarlega hlýtur að 

hafa áhrif á lestrarfærni og -áhuga barna. Brynhildur greinir frá því að á málþingi 

Háskólans á Akureyri um lestur og læsi 10. október 2015 hafi sérfræðingar 

Menntamálastofnunar boðað þá kenningu að börn þurfi að ná tökum á tækni og hraða 

áður en þau hafi forsendur til að njóta lestrar. Við Brynhildur erum þessu ósammála. 

Sjálf tel ég farsælast að börn elski bækur og að þær séu mikilvægur hluti af þeirra 

daglega lífi áður en eiginlegt lestrarnám hefst. Það getur ekki verið gaman að læra að 

lesa ef það er bara erfitt. Brynhildur bendir á að börn þurfi „bækur til að verða læs og 

góðar barnabækur til að langa til að lesa“ (bls. 18). Börn lesa minna nú en áður en 

lausnin felst ekki í því að ráðuneytið sendi sérfræðinga í skólana og framkvæmi ótal 

próf. Brynhildur bendir á að börnin verði hugsanlega betri í að taka próf eftir því sem 
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prófunum fjölgar en ekki betri lesendur. „Við eflum ekki ímyndunarafl, sköpunarkraft, 

víðsýni, mannskilning, kímnigáfu eða gagnrýna hugsun með prófum [...] Það er sama 

hvað við látum börnin puða, ef áhuginn vaknar ekki þá munu þau ekki lesa. Margt er 

hægt að gera til að efla lestraráhuga barna og unglinga – ef til eru peningar“ (bls. 19).  

 

Og ekki vantar að fjármagn fylgi þjóðarátakinu mikla. Brynhildur bendir á að 

kostnaðurinn við Þjóðarsáttmálann um læsi í heild sé áætlaður rúmlega einn milljarður 

króna á árunum 2015-19. Stærsti kostnaðarliðurinn er tilkominn vegna 

lestrarprófaráðgjafa sem starfa áttu í Menntamálastofnun en þeir áttu að kosta 585 

milljónir. Alls áttu 27 milljónir að fara í þjálfun þeirra. Síðan hafa birst fréttir af því að 

fimm af þeim níu lestrarráðgjöfum sem ráðnir voru hafi hætt störfum eftir aðeins 

nokkurra mánaða starf („Fimm af níu ráðgjöfum í þjóðarátaki um læsi hættir eftir 

nokkra mánuði“, 2016). Lestrarprófin sjálf átti svo að kaupa fyrir 50 milljónir á 

tímabilinu og allt það starf sem áður hefur verið unnið til að efla læsi og áhuga á lestri 

lagt á hilluna (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2015) Brynhildur sýnir fram á að fyrir 

milljarðinn hefði mátt kaupa 333.333 barnabækur og dreifa þeim í alla 176 grunnskóla 

landsins. Hver skóli fengi þá að meðaltali 1.894 bækur. Þá hefði mátt semja við höfunda 

og útgefendur um rafbókaútgáfu en heilu sveitarfélögin hafa þegar spjaldtölvuvætt 

skóla sína. Börnin hafa hins vegar lítinn aðgang að lesefni á íslensku á þeim búnaði. 

Hún bendir líka á að þótt gott sé fyrir kennara að fá stuðning við lestrarkennslu þá skorti 

ekkert endilega stuðning við lestrarpróf og ekki liggi fyrir nokkrar vísbendingar um að 

þar sé pottur brotinn eða að skortur á mælingum orsaki minnkandi lestur og læsi.  

 

Brynhildur bendir einnig á skaðsemi þeirrar orðræðu sem hefur orðið ofan á í umfjöllun 

um læsi og það er ástæða til að taka undir áhyggjur hennar. Ætli það sé gaman fyrir 

drengi þessa lands að heyra að þeir séu vitagagnslausir er komi að lestri? Brynhildur 

segir að þeir sem séu undir 2. þrepi í PISA („geti ekki lesið sér til gagns“) séu alls ekki 

ólæsir en hafi þó ekki komist á bragðið með að lesa bækur. „Þessir strákar munu aldrei 

byrja að lesa ef við teljum þeim endalaust trú um að þeir geti ekki lesið og það sé 

óstrákalegt að lesa“ (bls. 25). Brynhildur bendir á að orðræðan um ólæsi drengja sé 

mengandi og dragi úr sjálfstrausti og metnaði þeirra til að lesa og telji jafnvel að það sé 

vísindalega sannað að stelpur lesi betur en strákar. Brynhildur vekur einnig athygli á 

því að kraftar í kögglum hafa ekki verið nýttir í læsisátakinu mikla. Ekkert samráð var 

haft við Kennarasambandið, ekki heldur Rithöfundasambandið, bókaútgefendur, 
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bókasafnsfræðinga, skólasafnskennara eða yfir höfuð nokkra þá sem hafa eitthvað með 

barnabækur að gera. 

 

 

2.5.1 Lesfimiviðmið	menntamálastofnunar	

Á degi íslenskrar tungu, 16. nóvember 2016 kynnti Menntamálastofnun ný 

lesfimiviðmið sem kallast Lesferill. Lesfimi skilgreinir stofnunin sem færni samsetta úr 

lestrarhraða, lestrarnákvæmni, áherslum og hrynjandi í lestri. Lesskilningur er ekki 

tekin með í þessa athugun en í kynningu frá Menntamálastofnun segir: „Fjölmargar 

rannsóknir sýna að sterk tengsl eru milli lesfimi og lesskilnings og með því að bæta 

lesfimi nemenda eflist lesskilningur jafnframt“ (Menntamálastofnun, 2016, bls. 1). Þar 

er einnig að finna töflu með viðmiðunum þar sem sjá má æskilegan fjölda rétt lesinna 

orða miðað við hvern bekk. Þannig eiga 90% nemenda í 10. bekk að geta lesið 145 orð 

rétt á mínútu, 50% nemenda lesið 180 orð rétt og 25% nemendanna 210 orð rétt á 

mínútu.  

Tafla þessi olli töluverðum umræðum og vangaveltum, meðal annars á 

samfélagsmiðlum. Þekktur kennari, Ragnar Þór Pétursson, skrifaði færslu á Facebook 

þar sem hann segir frá því að hann hafi ákveðið að prófa Halldór Laxness í upplestri 

miðað við lesfimiviðmiðin: „Vopnaður skeiðklukku og Brekkukotsannál í upplestri 

þjóðskáldsins gekk ég til þess verks að mæla hann. Niðurstaðan: Halldór væri 

meðalnemandi í þriðja bekk. Sérkennslunemandi í sjötta. Einn af hinum ólæsu við 

útskrift“ (Ragnar Þór Pétursson, 2016). 

Enginn heldur því þó fram í fullri alvöru að nóbelsskáldið okkar hafi ekki kunnað að 

lesa en mig langaði að reyna að átta mig betur á þessu. Ég ákvað því að setja sjálfa mig 

í svipað próf, greip í fræðilegt tímarit og valdi grein af handahófi. Hún reyndist vera 

um ljóðskáldið Yeats og hóf ég mínútulangan upplestur og las að eigin mati nokkuð 

hratt og örugglega. Hraðar en ef ég hefði verið að lesa fyrir einhvern eða þegar ég las 

bókina mína Útistöður til upptöku á hljóðbókasafninu en þó hægar en ég les í ljóði. 

Niðurstaðan var 152 orð á mínútu. Ég prófaði aftur og las upphátt eins hratt og ég 

mögulega gat texta um fótboltasögur Gunnars Helgasonar. Í þetta skiptið náði ég 199 

orðum á mínútu en fipaðist einu sinni og las mun hraðar en boðlegt væri að bjóða 

áheyrendum upp á og í raun mun hraðar en ég hef nokkru sinni talað! Engu að síður 

náði ég ekki 210 orðum á mínútu eins og kveður á um í 3. viðmiðinu sem 25% nemenda 
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í 8., 9. og 10. bekk eiga að geta náð. Í kynningu Menntamálastofnununar kemur fram 

að aðeins 8% nemenda nái því viðmiði við lok grunnskólans. Gott hjá þeim. Alls ná 

29% 2. viðmiðinu sem miðast við að krakkarnir geti lesið 180 orð rétt á mínútu og 64% 

ná því fyrsta – að geta lesið 145 rétt orð á mínútu. 36% nemenda náði því ekki lægsta 

viðmiðinu. En svo sem ekki Halldór Laxness heldur en hann vissi ekki af því að hann 

væri í prófi (Menntamálastofnun, 2016).   

Eftir þessa lífsreynslu leyfi ég mér að efast um niðurstöður Menntamálastofnunar í 

lesfimiprófum grunnskólanema. Enn meiri efasemdir hef ég þó um tilgang þeirra. Mér 

virðist sem meiri áhersla sé lögð á lestur sem eins konar íþróttagrein þar sem mestu 

skipti að geta lesið sem hraðast án þess að fipast. Hugsanlega höfðar þessi nálgun til 

einhverra hópa grunnskólanema en það getur vart talist uppbyggjandi að flestir þeirra 

standi sig ekki sem skyldi í þessu undarlega prófi. Ég er ekki viss um að það séu góð 

skilaboð að gefa.  

Niðurstöður PISA-könnunarinnar 2015 voru kynntar í byrjun desember 2016. Íslenskir 

nemendur lækka enn að stigum en munurinn er þó innan skekkjumarka („Niðurstöður 

PISA 2015 | Menntamálastofnun“, 2016).  

 

2.6 Stjórnvöld,	börn,	menning	og	læsi	
	

Þegar nýleg stefnumótun stjórnvalda er kemur að læsi og menntamálum annars vegar 

og menningarmálum og menningarþátttöku barna hins vegar er borin saman er ekki 

laust við að sá sem telur ríkið stefnufast og vita hvert skuli halda verði ruglaður í ríminu. 

Ráðuneyti mennta- og menningarmála birtist hér eins og þurs með tvö höfuð sem snúa 

hvort í sína áttina og kannski er það ekkert skrítið þegar litið er til þess að tveir ólíkir 

ráðherrar stýrðu ráðuneytinu á þeim tíma sem stefnumótunin sem hér er til umfjöllunar 

var mynduð. Á meðan þátttaka barna og ungmenna er hreinlega ein af grunnstoðum 

menningarstefnunnar sem einnig leggur ríka áherslu á opinbera menningu sem 

félagslegt jöfnunartæki þar sem lögð er áhersla á aðgengi allra að listum og 

menningararfinum, óháð búsetu og félagslegri stöðu, birtir Hvítbókin okkur tæknilegar 

lausnir við minnkandi læsi. Lestur er þó í eðli sínu menningarþátttaka, nánast óháð því 

sem lesið er. Næstum allt sem við lesum má staðsetja einhvers staðar á 

menningarpíramíta Duelunds. Það skýtur því skökku við að aðskilja athöfnina að lesa 
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því sem lesið er. Af Hvítbókinni að dæma skiptir lesefnið litlu (svo lengi sem það er 

fjölbreytt) og ekki virðist litið á lestur sem menningarþátttöku.  

	
Við höfum nú skoðað þá stefnumótun sem ætti að liggja til grundvallar ákvörðunum 

stjórnvalda í málefnum barnabókarinnar og velt fyrir okkur þeirri ábyrgð sem 

stjórnvöld hafa gengist við, m.a. með lögfestingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Næst er að skoða barnabókamarkaðinn sjálfan og hvernig hann spjarar sig á litla 

örmarkaðnum okkar.   
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III. Barnabókaútgáfa	á	Íslandi	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fjármálaráðherra leggur til næstum 100% hækkun á virðisaukaskatti á 

bækur, úr 7% í 12%. Á sama tíma á að leggja niður vörugjöld til að 

lækka verð á flatskjám. Þetta kallar hann að „einfalda“ kerfið. Maður 

er bara strax orðinn einfaldari. Þetta er gert á sama tíma og 

uggvænlegar tölur um ólæsi unglinga blasa alls staðar við, tölur um læsi 

hrapa og íslensk tunga með sínum orðaforða á í vök að verjast gegn 

ókeypis flóði af afþreyingu, stolinni sem óstolinni. Táknrænt að nú 

haustar og drullupollurinn sem átti að verða Stofnun Árna 

Magnússonar stækkar og dýpkar.3 

 

     Andri Snær Magnason 
	
	
	
	 	

																																																								
3	(Andri Snær Magnason, 2014).	
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3. Er	íslenskur	bókamarkaður	áttunda	undur	veraldar?	
	

Engar væru barnabækurnar án bókaútgáfu. Og engin væri útgáfan án kaupenda eða 

lesenda. Það er magnað að hægt sé að standa fyrir jafnfjölbreyttri og vandaðri 

bókaútgáfu á eins litlu málsvæði og raun ber vitni hér á landi. Þar hjálpar margt til, ekki 

síst mýtan um bókmenntaþjóðina. Innflutningshöft á þeim tíma sem landsmenn fóru 

fyrst að sjá peninga sem urðu til þess að bókin festist í sessi sem vinsæl gjafavara skipti 

ekki minna máli. Sterkir og góðir höfundar sem höfðu ritstörf að sinni aðalatvinnu 

skiptu líka gríðarmiklu máli. Það hefðu þeir líklega ekki getað gert án opinbers 

stuðnings en Alþingi veitti fyrst svokölluð skáldalaun árið 1891.4 Á sama tíma og við 

stærum okkur af þessari sterku stöðu bókarinnar í sögulegu samhengi ættum við að gera 

okkur grein fyrir því að við lifum í hverfulum heimi. Það er ekkert sjálfgefið við sterka 

stöðu bókarinnar í samfélagi okkar.   

Íslenskur bókamarkaður er örmarkaður. Við erum einungis ríflega 330.000 og tölum 

okkar eigið tungumál. Bók á íslensku mun aldrei seljast í sama magni og erlendar 

metsölubækur geta gert, til þess erum við einfaldlega alltof fá. Þegar kemur að 

barnabókum er staðan enn erfiðari. Samkvæmt vef Hagstofunnar eru 4-5.000 börn í 

hverjum árgangi á Íslandi („Hagstofa Íslands“, e.d.). Það þýðir að höfundur sem skrifar 

bækur fyrir börn sem nýlega eru farin að lesa sjálf, t.d. 7-9 ára getur aðeins átt von á að 

um 13.500 krakkar gætu hugsanlega óskað eftir því að fá bókina í jólagjöf. Markaðslega 

virðist því lítið vit í útgáfu barnabóka á Íslandi, hvorki fyrir höfunda né útgefendur. Því 

finnst mér mikilvægt að kortleggja mögulegar leiðir til að styðja skrif og útgáfu 

barnabóka og leggja mat á hvernig líklegt sé að þær gagnist best.  

 

Í bók sinni Hagræn áhrif ritlistar leggur Ágúst Einarsson mat á framlag ritlistarinnar 

til landsframleiðslu. Með ritlist á Ágúst við mun fleira en bókmenntir og bókaútgáfu 

eða það sem byggist á rituðum texta höfundar: 

 

Undir það falla bækur, tímarit, blöð, bæklingar og hvers kyns tengt efni. 

Ennfremur er um að ræða efni sem er tiltækt á rafrænu formi eða hljóðrænu, til 

																																																								
4	Árið 1891 veitti Alþingi skáldastyrki í fyrsta sinn. Torfhildur Hólm fékk kr. 500  
sem síðar var reyndar breytt í ekknastyrk en Matthías Jochumson hlaut kr. 600 en 
styrkina fengu þau fjárlagaárin 1892 og 1893 („Alþingistíðindi“, 1891, bls. 556).	
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dæmis hljóðbækur eða bækur sem lesnar eru á tölvum og því ekki prentaðar 

eins og hefðbundið er. Til ritlistar teljast einnig öll þau störf sem koma afurðum 

ritlistar á framfæri og má þar nefna útgefendur, framleiðendur, prentsmiðjur, 

dreifingaraðila og bóksala sem og alla þá sem fjalla um ritlistina og afurðir 

hennar, til dæmis með skrifum eða kennslu (Ágúst Einarsson, 2014, bls. 15). 

 

Ágúst telur, og tekur fram að það mat sé varfærið, að framlag ritlistar til 

landsframleiðslu sé um 1,5%. Árið 2014 voru það 27 milljarðar króna. Um 3000 manns 

unnu með einum eða öðrum hætti, störf sem tengjast ritlist. Þar má nefna afleidd störf 

eins og prentverk, dreifingu og sölu, auk allra þeirra starfa sem tengjast ritlist með 

beinum hætti. Inni í útreikningum hans eru ýmis fyrirtæki og starfsemi sem koma 

barnabókaútgáfu lítið við, svo sem stærstu fjölmiðlafyrirtæki landsins (Ágúst 

Einarsson, 2014). Þá má geta þess að félagar í þeim tveimur fagfélögum er sinna 

ritstörfum eru annars vegar um 400 í Rithöfundasambandi Íslands og um 500 í 

Hagþenki, félagi höfunda fræðirita og kennslugagna, en einhver skörun er á þeim 

mannskap enda sumir höfundar í báðum félögunum. Og auðvitað eru líka til höfundar 

sem ekki tilheyra þessum félögum.  

 

 

3.1 Virðiskeðja	íslenskrar	bókaútgáfu	
 

En hvað felur bókaútgáfa í sér? Ein leið til að átta sig á því er að teikna upp virðiskeðju 

þar sem allir þættir starfseminnar hafa sinn stað. Virðiskeðjan sem greiningartól var 

upphaflega sett fram af Michael Porter árið 1985 og er notuð til að lýsa 

verðmætasköpun framleiðslu- eða þjónustustarfsemi. Starfsemin er brotin niður í þætti 

sem hafa gildi og auka verðmætin á hverju stigi. Keðjunni má svo skipta í 

stuðningsþætti og frumþætti. Stuðningsþættirnir eru frumþáttunum nauðsynlegir en það 

eru þó frumþættirnir sem skapa verðmætin (Ágúst Einarsson, 2014, bls. 82-3; Boddy, 

2014, bls. 248-9).  
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Virðiskeðjan eins og Porter setti hana upp, hér tekin úr bókinni Management: An 

introduction og íslenskuð (Boddy, 2014): 

 

 
Mynd 2: Virðiskeðja Porters. 

 

 
Virðiskeðju íslenskra bókaútgefenda mætti greina með eftirfarandi hætti: 

 

 
Mynd 3: Virðiskeðja íslenskrar bókaútgáfu. 

 

Innkaup hráefna í bókaútgáfu fara fram með samningum útgefenda við þá sem skrifa, 

það er höfundana, eða með innkaupum á erlendu efni sem útgáfan hyggst láta þýða og 

gefa út hér á landi. Inni á forlaginu er það hráefni unnið frekar, stundum einnig með 

aðkeyptri þjónustu. Með því er átt við þýðingar, ritstjórn, myndritstjórn, prófarkalestur, 

myndskreytingar, sérfræðiritstjórn fræðibóka, umbrot og hönnun bókanna. Liður í 
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framleiðsluferlinu er svo prentun bókanna, nema þegar um rafbækur er að ræða. 

Afurðunum, það er bókunum, er svo dreift á markaði. Í hefðbundinni bókaútgáfu er 

bókunum komið á sölustaði, t.d. í bókabúðir þar sem kaupendur geta nálgast þær. Ef 

um rafbækur eða hljóðbækur er að ræða eru þær gjarna seldar í gegnum netið. Sölu- og 

markaðsdeild vinnur svo í því að kynna bækurnar, koma þeim til fjölmiðla sem fjalla 

um þær ef útgáfan og höfundurinn hafa heppnina með sér, auglýsa þær og nýta önnur 

tæki og tól markaðsfræðinnar til að koma bókinni á framfæri við kaupendahópinn. 

Síðasti hlekkurinn í virðiskeðju Porters snýr að þjónustu og þar erum við komin að 

viðskiptavininum sjálfum, smekk hans, kauphegðun, löngunum, fjármagni og tíma. 

Bókaútgáfa er ekki til neins ef bækurnar rata ekki til lesendanna. Bókaútgáfur eru því 

öðrum þræði að þjónusta lesendur og sjá þeim fyrir bókum sem þá langar að lesa á verði 

sem þeir eru tilbúnir að greiða. Þegar um barnabækur er að ræða eru það sjaldnast sömu 

aðilarnir sem kaupa bækurnar og eru eiginlegur markhópur. Sölu- og markaðsdeildir 

og bóksalar hafa í raun tvær leiðir að endanlegum neytenda. Þeir geta reynt að auglýsa 

og kynna börnum barnabækur beint. Samfélagið hefur þó reynt að gera ýmislegt til að 

verja börn gegn slíkum auglýsingum og kynningum. Í fjölmiðlalögum er til að mynda 

ákvæði sem banna auglýsingar í og í tengslum við barnaefni (Lög um fjölmiðla 

38/2011). Börnin geta svo reynt að nálgast bækurnar í gegnum bókasöfn eða með því 

að biðja um þær. Hin leiðin sem söluaðilarnir geta nýtt sér í markaðssetningu barnabóka 

er að höfða til fullorðna fólksins; foreldra eða frændfólks sem gefa börnum bækur. 

Hugsanlega eru það önnur atriði sem höfða til þess hóps en barnanna og ef til vill hefur 

áhersla á fræðslu og ýmis góð gildi, uppeldisleg eða listræn, meira vægi en þegar reynt 

er að ná til barnanna sjálfra.  

 

Bókaútgáfur á Íslandi eru eins misjafnar og þær eru margar. Forlagið er stærsta 

fyrirtækið á markaðnum og þar starfar fjöldi manns í ýmsum deildum fyrirtækisins. 

Minnstu bókaútgáfurnar eru hins vegar einyrkjar sem sjá jafnvel sjálfir um alla þætti 

útgáfunnar án þess að utan um þá starfsemi sé stofnað stórt fyrirtæki eða margir hafi 

komið að því starfi. Þeir skrifa verkin, lesa þau sjálfir yfir, ef til vill með aðstoð 

fjölskyldu eða vina, brjóta bækurnar um og ef um rafbókaútgáfu er að ræða fer afurðin 

beint á netið þar sem lesendur geta nálgast bókina. Einn og sami maðurinn getur verið 

höfundur, útgefandi og séð um dreifingu og sölu.  
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Hér á landi starfar nú eitt forlag sem eingöngu gefur út barnabækur, Bókabeitan. 

Sögulega hafa þau þó verið fleiri, t.d. Æskan sem einkum gaf út barnaefni þótt stundum 

hafi aðrar bækur flotið með. Stór hluti útgáfu forlagsins Óðinsauga er einnig 

myndskreyttar barnabækur sem hafa þá sérstöðu að í flestum tilfellum er leitað á 

alþjóðlegan markað eftir myndhöfundum en flestir höfundar texta eru innlendir. Allur 

gangur er á því hvernig sú samvinna gengur upp (Margrét Tryggvadóttir, 2015). 

 

 

3.2 Stuðningskerfi	íslenskrar	bókaútgáfu	og	skýrsla	samráðsnefndar		
	

Snemma árs 2007 lagði þáverandi menntamálaráðherra fram frumvarp til laga um 

bókmenntasjóð og fleira. Frumvarpið varð að lögum um vorið og við það féllu úr gildi 

lög nr. 79/1993 um Menningarsjóð, lög nr. 35/1981 um þýðingarsjóð, og lög nr. 

33/1997 um Bókasafnssjóð höfunda og Bókmenntasjóður varð til (Lög um 

bókmenntasjóð og fleira 1371/133). Árið 2012 var lögunum breytt er Miðstöð íslenskra 

bókmennta var komið á fót og Bókmenntasjóður settur undir hana. Heiti laganna var 

einnig breytt og heita þau nú lög um bókmenntir (Lög um bókmenntir 91/2007). Í 

lögunum var ákvæði til bráðabirgða um að ráðherra skyldi skipa fimm manna 

samráðsnefnd sem skyldi skila ráðherra skýrslu um framtíðarsýn og starfsumhverfi 

íslenskrar bókaútgáfu, miðlun og bókmenningu, kennsluefni og fagefni fyrir skóla og 

fyrirtæki, auk almennrar bókaútgáfu. Var nefndinni falið að smíða tillögur og stefnu 

um rafbókavæðingu landsins, aðgang almennings að höfundarréttarvörðu efni á 

stafrænu formi, innkaup bókasafna, greiðslur fyrir aðgang landsmanna að prentuðum 

jafnt sem rafrænum bókum, eflingu útgáfu námsgagna og hvernig mætti bæta aðgengi 

nemenda að innlendum námsbókum. Í skýrslu til ráðherra árið 2014  kemur ýmislegt 

merkilegt fram, m.a. að íslensk bókaútgáfa veltir um 6,8 milljörðum og veiti með 

beinum hætti um 300 manns atvinnu á ári. Og bókaútgáfa á Íslandi er sögð sjálfbær. 

Langstærstur hluti bókaútgáfu er sagður standa undir sér með sölu bókanna á markaði. 

Bent er á að íslensk bókaútgáfa sé ein af meginstoðum íslenskrar menningar og að 

tungumálið okkar, íslenskan nærist af því að texti á íslensku sé gefinn út. Íslenskar 

bókmenntir séu jafnvel helsta framlag þjóðarinnar til þess sem kallað er heimsmenning 

og að bókmenntir okkar hafi borist um heim allan og hafi mikil áhrif á orðspor landsins 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014b). Það má svo sem til sanns vegar færa 

þótt ýmislegt fleira hafi komið til, svo sem duttlungafull náttúran og tónlistarfólkið 

okkar. 
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Í skýrslunni leggur nefndin til tillögur sem hún skiptir í sex liði í þremur yfirflokkum. 

Hún leggur til að ófáanlegar prentaðar bækur verði gerðar aðgengilegar á vefnum og 

samið verði um slíka birtingu við rétthafa eins og gert hefur verið í Noregi. Þá er lagt 

til að hið opinbera veiti fjármagni í átak til að koma íslenskum bókum, sér í lagi eldra 

efni, á rafbókarform. Þá skuli efla útgáfu kennslubóka fyrir framhaldsskóla og að allt 

námsefnið verði rafrænt. Námsefnisgerð fyrir grunn- og leikskóla verði að sama skapi 

efld, lögð verði áhersla á að gagnvirkt námsefni á erlendum málum sé þýtt og 

nemendum tryggður aðgangur að búnaði til að vinna með slík kennslugögn. Síðustu 

tillögurnar lúta að almennum skilyrðum bókaútgáfu. Hin fyrri snýst um að búa íslenskri 

bókaútgáfu hagfellt viðskiptaumhverfi, einkum með lágum virðisaukaskatti og virðingu 

fyrir bókaútgáfu sem sjálfbærri atvinnugrein og menningarlega mikilvægri stoð er 

kemur að tungumálinu. Í hinni síðari er lagt til að útgáfustarfsemi hins opinbera fari í 

skýrari farveg og í stað þess að ýmsar opinberar stofnanir standi sjálfar í útgáfustarfsemi 

séu þau verk boðin út til þeirra sem kunna til verka (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014b).  

 

Skemmst er frá því að segja að fæstar þessara tillagna, sem margar hverjar eru ágætar, 

hafa náð út fyrir skýrsluna. Virðisaukaskattur á bækur var til að mynda hækkaður úr 

7% í 11% frá fjárlagaárinu 2015, engir samningar liggja fyrir við rétthafa vegna 

birtingar efnis á netinu, það litla sem rafbókaútgáfa hefur aukist hafa einkaaðilar borið 

uppi, námsefnisgerð fyrir framhaldsskóla liggur í dvala og engin breyting hefur orðið á 

útgáfustarfsemi hins opinbera. Eina hreyfingin sem er sjáanleg er í gerð rafræns 

námsefnis fyrir grunnskóla en á því sviði starfar Menntamálastofnun sem tók við af 

Námsgagnastofnun. Útgáfa á rafrænu efni fyrir skólana hefur aukist en útgáfu 

námsefnis í heildina ekki („Námsefni | Menntamálastofnun“, 2016).  

Athyglisvert er hve nefndin leggur mikla áherslu á að bókaútgáfa sé sjálfbær 

atvinnugrein. Það er hún sannarlega í samanburði við marga aðra menningarstarfsemi, 

svo sem rekstur sinfóníuhljómsveita, safna eða stóru leikhúsanna. Fæst útgáfufyrirtæki 

eru þó mjög burðug, kannski fyrir utan risann á markaðnum, Forlagið. Dögg Hjaltalín 

kemst að þeirri niðurstöðu í ritgerð sinni að árið 2011 hafi Forlagið í raun verið eina 

bókaútgáfan á Íslandi sem bjó yfir einhverju eigin fé að ráði. Sama ár námu 

heildargreiðslur bókaútgefenda til hins opinbera 647 milljónum króna og munar þar 

mestu um staðgreiðslu vegna launa (Dögg Hjaltalín, 2013, bls. 73). Síðan þá hefur 
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virðisaukaskattur á bækur verið hækkaður og vegur því þyngra en áður. Í umsögn 

Félags íslenskra bókaútgefenda um fyrirhugaðar breytingar á virðisaukaskatti, m.a. 

hækkunar á bækur sem send var efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis í október 2014 

er orðalagið annað, það er að bókaútgáfa sé vart sjálfbær og en þar segir m.a.: 

„Bókaútgáfa á Íslandi býr við afar veika innviði, og áframhaldandi minnkun 

eftirspurnar mun draga mikinn þrótt úr íslenskri bókaútgáfu, sem má við litlu“ (Félag 

íslenskra bókaútgefenda, 2014). Bent er á að yfir 100 aðilar gefi út bók árlega á Íslandi 

og flestir þeirra skila litlum eða engum hagnaði af þeirri starfsemi. Í úttekt 

Viðskiptablaðsins á bókamarkaði frá því í nóvember 2016 eru lykiltölur nokkurra 

forlaga birtar. Þær upplýsingar ríma vel við niðurstöður Daggar Hjaltalín sem nefndar 

eru hér að framan. Fram kemur að Forlagið er langstærsta bókaforlag landsins og hefur 

skilað umtalsverðum hagnaði öll þau ár sem blaðið lítur til. Eigið fé Forlagsins árið 

2015 var 1.173 milljónir króna og hafði vaxið úr kr. 63 milljónum frá árinu 2003. 

Staðan var ekki eins glæsileg hjá systurforlögunum Bjarti og Veröld en eigið fé þeirra 

var 25 milljónir hjá hvoru um sig. Flest árin sem skoðuð voru var hagnaður hjá Veröld, 

yfirleitt þó óverulegur en mestur 9 milljónir árið 2015 en Bjartur var yfirleitt röngu 

megin við núllið þótt tapið væri ekki mikið. Fjórða forlagið sem var skoðað, 

bókaútgáfan Salka, hefur síðustu ár átt í töluverðum rekstrarörðugleikum en er nú rekin 

á nýrri kennitölu af nýjum eigendum (Ásdís Auðunsdóttir, 2016).   

Skýrslan um bókamarkaðinn kom út árið 2014. Áherslan sem þar er lögð á að gera 

bókmenntaarfinn aðgengilegan í stafrænu formi er í ágætum tengslum við 

menningarstefnuna sem samþykkt var árið á undan þar sem aðgengi að listum og 

menningararfi var einn af fjórum meginþáttum hennar.  

 

3.3 Virðisaukaskattur	og	bækur	
 

Eitt af því sem hið opinbera gerir og getur haft mikil áhrif á bókamarkað er álagning 

ýmissa skatta og gjalda. Alþjóðleg samtök bókaútgefenda (e. International Publishers 

Association) hafa frá 1992 barist fyrir skattleysi bóka og bent á að með því að leggja 

ekki virðisauka- eða söluskatt á bækur styðji ríki við alla virðiskeðjuna með áhrifaríkum 

hætti, allt frá höfundi til bóksala og bókasafna. Samtökin telja að það hafi sýnt sig að 

virðisaukaskattleysi skili sér í lægra bókaverði og stuðli að aukinni bóksölu. 

Virðisaukaskattleysi sé því ein áhrifamesta leiðin til að styðja við bókmenningu, læsi 
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og lestur, menningar- og menntastefnu sem og tjáningarfrelsið. Skattleysið eigi einnig 

þátt í að koma nýjum útgáfum á legg og skapa störf í þekkingariðnaði. Flest lönd Suður- 

og Mið-Ameríku hafa farið þessa leið og nokkur ríki Afríku og Asíu. Í Evrópu er enginn 

virðisaukaskattur á bókum í Noregi, Írlandi, Bretlandi, Albaníu og Úkraínu en í flestum 

löndum álfunnar eru bækur í lægra þrepi virðisaukaskatts en flesta aðrar vörur nema í 

Danmörku og Búlgaríu þar sem innheimtur er fullur virðisaukaskattur á bækur („VAT“, 

e.d.; International Publishers Association, 2013; „Printed Books and VAT/GST“, e.d.).  

 

Töluverð umræða skapaðist um virðisaukaskatt á bækur þegar hann var hækkaður úr 

7% í 11% hér á landi í árslok 2014 en hækkunin tók gildi í byrjun árs 2015. Í umsögn 

sinni til Alþingis vegna fyrirhugaðra breytinga á lögum um virðisaukaskatt benti Félag 

íslenskra bókaútgefenda á að í fimm löndum Evrópu væru bækur með öllu undanþegnar 

virðisaukaskatti vegna mikilvægis bóka, lestrar og útgáfustarfsemi og því litið á slíkt 

skattleysi sem áhrifaríkan stuðning við læsi, lesskilning og varðveislu tungumálsins. Í 

tuttugu löndum til viðbótar var virðisaukaskatturinn lægri en 7% á bækur en einungis 

þrjú lönd voru með hærri virðisaukaskatt en 7%. Þar á meðal var Búlgaría þar sem læsi 

er sagt mælast lakast í allri álfunni. Í sömu umsögn er greint frá því að í Lettlandi hafi 

virðisaukaskattur á bækur verið hækkaður árið 2008 og í kjölfarið hafi bóksala dregist 

saman um 70% fyrstu þrjá mánuðina en um 30% á ársgrundvelli. Þar var skatturinn 

lækkaður aftur en sex árum síðar hafði bókaútgáfa í landinu enn ekki rétt úr kútnum 

aftur (Félag íslenskra bókaútgefenda, 2014). Verðteygni á íslenskum bókamarkaði er 

sem betur fer ekki sú sama og í Lettlandi.  

 

Bent hefur verið á að virðisaukaskattur af seldum íslenskum bókum sé eftir hækkun 

hans um 500-550 milljónir króna árlega. Svo vill til að það er svipuð upphæð og ríkið 

ver til listamannalauna árlega en alls komu kr. 550 milljónir til skiptana árið 2016 

(„Bóksala haldi í raun uppi listamannalaunasjóði“, 2016). Reyndar er það líka svipuð 

upphæð og áætlað var að kosta mundi að varðveita hafnargarðinn sem kom í ljós við 

framkvæmdir nærri hafnarbakkanum og reyndar var ekki sérlega gamall og þáverandi 

forsætisráðherra fannst réttlætanlegt að greiða af almannafé (Margrét Tryggvadóttir, 

2016). 
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3.4 Aðrar	mögulegar	aðgerðir	hins	opinbera	
	
Víða um heim reyna stjórnvöld að styðja við bókaútgáfu með ýmsum ráðum, öðrum en 

beinum stuðningi. Má þar nefna ýmiss konar verkefni sem eiga að ýta undir bóklestur 

og bókakaup, t.d. lestrarátök og baráttu gegn ólæsi þar sem þess er þörf. Þá hefur sums 

staðar verið ráðist í aðgerðir gegn höfundarréttarbrotum þar sem bækur eru fjölfaldaðar 

án leyfis rétthafa og útgefenda. Með stafrænni tækni er slík háttsemi auðveldari en áður. 

 

Þá er rétt að nefna að sums staðar, t.d. í Frakklandi fá útgefendur einnig greiðslur vegna 

útlána á bókasöfnum („PLR in France“, e.d.).  

 

Eitt af því sem gert hefur verið í sumum ríkjum er að festa verð á bókum og fyrir ekki 

svo löngu var það svo hér á landi. Föstu bókaverði er ýmist komið á með lagasetningu 

eða samkomulagi á bókamarkaði en þar sem samkeppnislöggjöf er sterk þarf sérstaka 

lagasetningu til að veita undanþágu frá henni. Slíkt fyrirkomulag þekkist í mörgum 

löndum og hefur verið reynt enn víðar en vikið frá vegna samkeppnissjónarmiða. Í bæði 

Þýskalandi og Frakklandi er bókaverð þó fest með lagasetningu. 

 

Rökin fyrir föstu bókverði eru að bókin, sem menningarfyrirbæri, eigi skilið aðra 

meðferð en almenn söluvara á markaði. Fast bókverð á að eiga þátt í því að smærri 

bóksalar eigi auðveldara með að fóta sig á markaði innan um risaverslanir og að það 

leiði til meiri fjölbreytni í bókaútgáfu og þar með meira úrvali til lesenda. Því hefur líka 

verið haldið fram að þetta fyrirkomulag leiði frekar til þess að hagnaður af 

metsölubókum sé notaður til að greiða fyrir útgáfu á bókum sem ekki sé víst að skili 

hagnaði.  

 

Rökin gegn föstu bókverði eru hefðbundin markaðs- og samkeppnissjónarmið sem 

kveða á um frelsi markaðarins og að fast bókverð valdi því að bækur séu dýrari en ella. 

Bóksalar eigi að geta stjórnað verðinu á þeim vörum sem þeir selja, líkt og aðrir 

smásalar og að framboð og eftirspurn eigi að hafa hlutverk í verðmyndun („Fixed Book 

Price“, e.d.).  Hér verður ekki tekin afstaða til þess hvort fast verð á bókum væri til 

bóta. 
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3.5 Tillögur	Ágústs	Einarssonar	
	

Ágúst Einarsson setur í bók sinni Hagræn áhrif ritlistar fram tillögur í tíu liðum að 

stefnumarkandi aðgerðum til að efla ritlist á Íslandi. Sú fyrsta er nýstárleg en hann 

leggur til að komið verði á svipuðu kerfi í bókaútgáfu og hefur gefist vel í 

kvikmyndagerð hér á landi. Kerfið snýr að endurgreiðslu ríkisins á hluta af kostnaði við 

gerð kvikmynda á Íslandi og er miðað við 25% og leggur Ágúst til að það sama gildi 

um bókaútgáfu. Ágúst leggur einnig til að framlög í Bókasafnssjóð höfunda sem fjallað 

verður um hér að aftan verði aukin, framlög til almenningsbókasafna og skólasafna 

verði aukin og mælir reyndar með átaksverkefni í samfloti með lestrar- og 

lesskilningsátaki á söfnum grunn- og framhaldsskóla, auk þess að smíða 

langtímaáætlun til að efla lesskilning ungs fólks. Hann vill líka auka rafbókaútgáfu á 

vefnum bækur.is með sérstökum fjárveitingum og tvöfalda hljóðbókaútgáfu. Þá telur 

hann brýnt að endurskoða höfundarétt til að tryggja að rétthafar fái eðlilegar greiðslur 

nú á tímum örrar tækniþróunar. Þá vill hann aukið fjármagn til rannsókna á prentarfi 

Íslendinga og að lokum leggur hann til að virðisaukaskattur á bækur verði felldur niður 

(Ágúst Einarsson, 2014, bls 218-219). 

 

 

3.6 Opinber	stuðningur	og	góð	stjórnsýsla	
	
Í þessu plaggi held ég því fram að styrkir til barnabókmennta á Íslandi séu of lágir og 

ef við ætlum að halda áfram að kalla okkur bókmenntaþjóð verðum við að beina sjónum 

okkar að bókum fyrir börn, hlúa betur að þeim og höfundum þeirra og styrkja dreifingu 

þeirra. Til þess þarf fé. Alþingi hefur fjárveitingavaldið og getur bætt fé í málaflokkinn 

ef þingið kærir sig um það. Peningar einir og sér gera þó engin kraftaverk. Við þurfum 

að koma þeim á rétta staði og sjá til þess að þeir nýtist höfundum, útgefendum og ekki 

síst börnunum sjálfum og þar með þjóðinni allri sem best. Áður en lengra er haldið er 

því rétt að skoða með hvaða hætti styrkir til menningarmála eru almennt veittir, hvað 

þykir góð stjórnsýsla í þeim efnum og hvaða háttur hefur verið hafður á Íslandi til þessa.  

 

 

3.6.1 Regla	hæfilegrar	fjarlægðar	
 

Í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar, árið 1945, var The Arts Council of Great Britain 

stofnað og var það fyrst til að starfa eftir hugmyndafræði svokallaðrar reglu hæfilegrar 
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fjarlægðar. Tilgangurinn með stofnun ráðsins var að fjarlægja listirnar frá 

stjórnmálunum og stjórnsýslunni og forðast það fyrirkomulag sem rutt hafði sér til rúms 

með ríkisstyrkjum í Rússlandi og Þýskalandi nasismans fyrir 1945 þar sem opinberri 

listastefnu var framfylgt af ráðuneytum lista. The Arts Council of Great Britain byggði 

einnig á fyrri reynslu Breta af opinberum styrkúthlutunum, meðal annars University 

Grants Committee og British Broadcasting Corporation sem við þekkjum betur sem 

BBC. University Grants Committee var stofnað 1919 og ætlað að úthluta fé til háskóla 

án þess að því fylgdu kvaðir frá stjórnvöldum. Sömu lögmál giltu þegar BBC var 

stofnað en sjálfstæði stofnunarinnar var ætlað að tryggja frjálsa fjölmiðlun. 

 

Hagfræðingurinn John Maynard Keynes var fyrsti formaður The Arts Council of Great 

Britain og er regla hæfilegrar fjarlægðar (e. the arms length principle) runnin undan 

rifjum hans. Reglan felur í sér að stjórnmálamenn skuli ekki hafa bein afskipti af 

fjárveitingum til einstakra verkefna heldur skapa millilið sem leggur faglegt mat á hvert 

fjárveitingarnar fara. Stjórnmálamönnum er þó eftir sem áður ætlað að ákveða 

fjárhagsrammann í heild en fjármagninu úthlutað til einstakra umsækjenda af 

fagnefndum eða -ráðum (Chartrand & McCaughey, 1989).  

 

Reglan er einnig í hávegum höfð er kemur að stjórnun ríkisins á stofnunum og 

ríkisfyrirtækjum. Hér á Íslandi var hún mikið rædd og henni víðar komið á en áður hafði 

verið í kjölfar hruns fjármálakerfisins í október 2008 þegar bæði stjórnvöld og 

almenningur lögðust í mikla naflaskoðun og reynt var að bæta bæði verkferla og 

fyrirkomulag ýmissa hluta. Við hrunið tók ríkið yfir þrotabú hinna föllnu banka og 

stofnaði nýja á grunni þeirra gömlu. Upphaflega fór fjármálaráðherra með alla 

eignarhluti í bönkunum en það var ekki talið samræmast góðum stjórnsýsluháttum og 

ekki nægilega faglegt eða heppilegt. Þáverandi fjármálaráðherra, Steingrímur J. 

Sigfússon, lagði fram frumvarp um stofnun Bankasýslu ríkisins sem samþykkt var 11. 

ágúst 2009 en Bankasýslan hefur síðan þá farið með eignarhluti ríkisins í hinum 

endurreistu bönkum (Lög um Bankasýslu ríkisins 88/2009).  

 

Regla hæfilegrar fjarlægðar á við og samræmist góðum stjórnsýsluháttum þegar fé er 

úthlutað til menningarmála og lista í þróuðum lýðræðisríkjum. Þegar litið er til 

líkananna sem kennd eru við arkitektinn og velgjörðarmanninn, og fjallað var um hér 

að framan, er henni fylgt með því að þjóðþing ríkjanna setja ákveðinn fjárhagsramma 
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en fagnefndir úthluta fénu niður á ákveðin verkefni eða einstaka listamenn. Í þeim 

þjóðfélögum þar sem byggt er á líkani verkfræðingsins er regla hæfilegrar fjarlægðar 

hins vegar sniðgengin enda eru það ráðandi öfl sem úthluta þar fé eftir pólitískum 

línum.  

 

 

3.6.2 Eftirlitslaus	fjáraustur	stjórnmálamanna	

Raunar er stutt síðan tvöfalt kerfi var hér á Íslandi við úthlutun ríkisstyrkja, einkum til 

menningarmála og atvinnusköpunar, og regla hæfilegrar fjarlægðar sniðgengin þegar 

fjárlaganefnd Alþingis úthlutaði fé af svokölluðum safnliðum beint til einstakra 

verkefna. Ríkisendurskoðun var ætlað að hafa eftirlit með styrkjunum en allir vissu að 

það eftirlit var í mýflugumynd enda gagnrýndi Ríkisendurskoðun fyrirkomulagið 

margoft.  

Árið 2009 settist ég á Alþingi í kjölfar fjármálahruns. Verkefnin voru óteljandi. Það 

þurfti að endurreisa heilt fjármálakerfi, bjarga almenningi úr skuldasúpu og stoppa upp 

í stærsta gat í fjárlögum sem sést hafði. Auk þess fór mikill tími í Icesave-málið, ESB-

umsóknina og að reyna að átta sig á því sem gerst hafði. Það kom mér því verulega á 

óvart, haustið 2009, að mestur tími þingmanna í öllum nefndum þingsins fór í að skoða 

umsóknir til fjárlaganefndar vegna safnliðanna. Verkefnin voru sum góð, önnur galin 

en áttu það öll sameiginlegt að þau áttu ekki að vera á borðum þingmanna, og allra síst 

við þessar aðstæður. Í stað þess að glíma við stóru málin voru þingmenn að taka á móti 

gestum sem kynntu sínar umsóknir og taka afstöðu til þess hvort styrkja ætti jólasveina 

í Mývatnssveit, Spákonusetur í Skagafirði eða hvort ríkið ætti að styrkja byggingu svala 

á kaffihús í afskekktri byggð (Margrét Tryggvadóttir, 2014). Regla hæfilegrar 

fjarlægðar var víðsfjarri þegar umsækendur sóttu um beint til fjárlaganefndar og komu 

fyrir þingnefndir en í kjölfarið véluðu þingmenn um fjárveitingar til einstakra verkefna 

og þá vógu persónuleg tengsl og kjördæmi bæði umsækjenda og þingmanna þungt.  

Ég hef lengi haft áhuga á útgáfumálum og hvernig best sé að styrkja bókaútgáfu þannig 

að féð nýttist sem best og bækurnar rötuðu sem víðast. Í kjölfar hinnar undarlegu vinnu 

nefnda Alþingis í fjárlagagerðinni lagði ég fram fyrirspurn til mennta- og 

menningarmálaráðherra um úthlutun fés til útgáfumála af safnliðunum, nánar tiltekið 

fjárlagalið 02-983-1.11 styrkir til útgáfumála, tíu ár aftur í tímann og spurði hvað væri 

að frétta af þeim verkum sem hefðu hlotið styrki. Fyrirspurnina lagði ég fram 18. 
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febrúar 2010 og lögum samkvæmt hefur ráðherra tvær vikur til að leggja fram skriflegt 

svar. Nokkru síðar kom ráðherra að máli við mig og bað mig afsökunar á að svar myndi 

tefjast en ráðuneytið hefði í raun ekki hugmynd um hvað hefði orðið um þessa peninga 

en væri að reyna að finna út úr því með aðstoð Ríkisendurskoðunar sem átti erfitt með 

að sinna eftirlitshlutverki sínu með þessum fjárveitingum. Það var staðfest í svarinu 

sem barst loks 17. maí, þremur mánuðum eftir að fyrirspurnin var lögð fram en þar 

segir, m.a.: 

Engar skriflegar reglur gilda um eftirlit með notkun fjár af þessum fjárlagalið 

en menningarskrifstofa ráðuneytisins hefur sett sér ákveðið vinnulag þegar 

kallað er eftir styrkjum sem veittir eru af öllum liðum fjárlaga sem heyra undir 

skrifstofuna, þar á meðal af fjárlagalið 02-983-1.11. [...] Í tilefni 

fyrirspurnarinnar var einnig óskað eftir svari frá Ríkisendurskoðun. Svar við 

erindi ráðuneytisins barst í tölvupósti 12. apríl sl.: „Ríkisendurskoðun hefur 

almennt ekki sérstakt eftirlit með ráðstöfun styrkja hjá ráðuneytum. Hins vegar 

hefur Ríkisendurskoðun fjallað almennt um það verklag sem hefur verið í gildi 

hjá ráðuneytum almennt. Í því sambandi má benda á skýrslu stofnunarinnar 

„Skuldbindandi samningar ráðuneyta og styrkveitingar ríkissjóðs á árinu 2006“ 

sem út kom í mars 2007... Þá má benda á skýrslu Ríkisendurskoðunar „Íslensk 

muna- og minjasöfn. Meðferð og nýting á ríkisfé“ sem út kom árið 2009 og 

fjallar um styrkveitingar úr safnasjóði og öðrum fjárlagaliðum“ (Þingskjal nr. 

1118/138. Svar mennta- og menningarmálaráðherra við fyrirspurn Margrétar 

Tryggvadóttur um styrki til útgáfumála og eftirlit með notkun fjár). 

Í ljós kom að á þessum tíu árum höfðu þessar styrkveitingar Alþingis aukist gríðarlega, 

sérstaklega á mesta gróðæristímanum. Á þessu tíu ára tímabili numu þær kr. 

204.600.000.-. Fyrsta árið sem skoðað var, árið 2000, voru þær kr. 5.500.000.- en 

fjárlagaárið 2008 þegar þær voru hæstar höfðu þær tífaldast og numu kr. 55.600.000.- 

en þau fjárlög voru samþykkt í árslok 2007. Og allur gangur var á því hvort verkin sem 

styrkt voru höfðu komið út. Sum verkefni hlutu styrki ár eftir ár. Hæstu uppsöfnuðu 

styrkirnir sem veittir voru vegna einstakra verka voru 37 milljónir vegna Færeyskrar 

orðabókar sem fékk styrki öll árin en enn hafði þó ekki litið dagsins ljós en árið 2010 

var verkið sagt hálfnað. Þá hafði Alþingi styrkt þýðingar á Íslendingasögunum á 

dönsku, norsku og sænsku um 35 milljónir og átti eftir að styrkja verkefnið um nokkra 

tugi milljóna í viðbót. Þann 17. desember 2013 ákvað ríkisstjórn Sigmundar Davíðs 
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Gunnlaugssonar svo að kaupa netbirtingarrétt á þessum þýðingum sem íslenskir 

skattgreiðendur höfðu þegar greitt tugi milljóna fyrir á 75 milljónir króna (Jón 

Aðalsteinn Bergsvein, 2013). Þá hafði Alþingi einnig styrkt annað útgáfufélag til útgáfu 

á fornbókmenntum fyrir 11.8 milljónir (Þingskjal nr. 1118/138. Svar mennta- og 

menningarmálaráðherra við fyrirspurn Margrétar Tryggvadóttur um styrki til 

útgáfumála og eftirlit með notkun fjár). Hér verður ekki lagt mat á hvort rétt sé að ríkið 

kosti útgáfur af þessu tagi eða hvort það fjármagn sem Alþingi og ríkisstjórn Sigmundar 

Davíðs hefur varið í þessi verkefni sé sú rétta en ljóst er að þetta verklag er ekki í 

samræmi við reglu hæfilegrar fjarlægðar. Fyrir þá sem hafa starfað í íslenskri 

bókaútgáfu blasir við að þessar upphæðir eru gríðarlega háar í samanburði við aðrar 

fjárveitingar til útgáfumála. Árið 2008 þegar útgáfustyrkirnir á safnliðunum voru 

hæstir, eða kr. 55,6 milljónir fékk Bókmenntasjóður sem þá hafði verið stofnaður úr 

þeim þremur sjóðum sem áður styrkti bókaútgáfu einungis 50 milljónir króna 

(„Fjárlagavefurinn“, e.d.).  

Safnliðir Alþingis voru afnumdir frá og með fjárlagaárinu 2012 og því fé sem áður hafði 

verið úthlutað með þessum hætti var úthlutað í ýmsa faglega sjóði og 

menningarsamninga landshluta og armslengd því á milli fjárveitingavaldsins og 

umsækjenda. Í tíð ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar úthlutaði 

forsætisráðuneytið þó styrkjum til menningartengdra verkefna beint og í einhverjum 

tilfellum virðast aðstandendur verkefnanna jafnvel ekki hafa sótt um styrki, auk þess 

sem þeir voru ekki auglýstir. Ríkisendurskoðun skilaði Alþingi skýrslu um þessar 

úthlutanir forsætisráðuneytisins árin 2012-14. Þar er meðal annars tiltekið að 

styrkveitingarnar hafi ekki verið auglýstar opinberlega þannig að öllum hafi verið 

gefinn kostur á að sækja um styrkina. Í skýrslunni segir Ríkisendurskoðun hættu á að 

slíkar styrkveitingar „verði ógagnsæjar, ófaglegar og að þær gangi gegn ákvæðum 

stjórnsýslulaga og vönduðum stjórnsýsluháttum“ (Ríkisendurskoðun, 2014, bls. 3).   

Á Íslandi hefur stjórnsýslan í kringum hvers kyns úthlutanir þó batnað mikið þótt enn 

sé verk að vinna. Nefna má sem dæmi launasjóð listamanna en síðustu ár og áratugi 

hefur framkvæmdin á útdeilingu þess fés orðið faglegri. Upphaflega var það Alþingi 

sem veitti styrki til ákveðinna listamanna og ljóst er að þá réði pólitíkin miklu. Um 

miðbik 20. aldar brutust pólitísk átök oftar en ekki út í menningarlífinu og höfðu þau 

oft mikil áhrif á útdeilingu fés til listamanna (Gestur Guðmundsson, 2003). Nú er 

fyrirkomulagið með þeim hætti að listamenn sækja um til Rannís með sama hætti og 
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t.d. vísindamenn og eru allar umsóknir teknar fyrir af stjórnum, skipuðum af 

fagfélögum listamannanna sjálfra en kveðið er á um það fyrirkomulag í lögum.  

 

Nýlega varð töluvert fjaðrafok hér á landi er fréttir bárust af því að allir stjórnarmenn 

Rithöfundasambands Íslands höfðu fengið ársstyrk við síðustu úthlutun 

listamannalauna og nokkrir höfðu fengið fullan styrk árum saman. Þetta þótti 

skiljanlega óheppilegt. Lögum samkvæmt er stjórn Rithöfundasambandsins þó ætlað 

að tilnefna nefndarmenn í þá úthlutunarnefnd sem mennta- og menningarmálaráðherra 

skipar og það höfðu þessir stjórnarmenn einmitt gert. Í litlu landi eins og Íslandi þar 

sem allir þekkjast getur reynst erfitt að úthluta opinberu fé með þeim hætti að enginn 

vafi leiki á að hvorki sé um klíkuskap að ræða né að pólitísk sjónarmið ráði för. Í því 

dæmi sem nefnt er hér að framan er reglu hæfilegrar fjarlægðar sannarlega fylgt sem 

og lögum. Stjórn rithöfundasambandsins gaf út yfirlýsingu og virtist sammála um að 

armslengdin þyrfti að vera lengri þeim megin líka:  

 

Stjórnir RSÍ, fyrrverandi og núverandi, hafa unnið eftir lögum og reglugerðum 

sem aðrir setja og farið að lögum í einu og öllu og framfylgt því sem löggjafinn 

boðar. Verklagið hefur svo verið borið undir aðalfund á hverju vori til 

samþykktar. Önnur fagfélög listamanna hafa haft svipaðan háttinn á. 

            En armslengdar er þörf eins og réttilega hefur verið bent á. Við höfum 

þegar gripið til ráðstafana og farið í samstarf við önnur fagfélög um stofnun 

starfshóps sem komi með tillögur að verklagi fyrir félögin. Starfshópur hefur nú 

hafið störf á vegum Bandalags íslenskra listamanna. Við kynnum tillögur 

hópsins þegar þær liggja fyrir, en nú er mál að linni og að fólk snúi bökum 

saman („Árétting!“, 2016).   

 

Reglu hæfilegrar fjarlægðar ætti einnig að vera fylgt er kemur að menningarsamningum 

landshlutanna. Þar er fé veitt frá ríkinu með fjárlögum eftir samningum sem gerðir hafa 

verið við sveitarfélögin. Hjá sveitarfélögunum eru það þó stundum kjörnir fulltrúar 

sveitarfélaganna eða þeir sem þeir skipa sem sjá um að deila út fé til verkefna 

samkvæmt menningarsamningunum. Framkvæmdin er því kannski ekki alltaf til 

fyrirmyndar. 
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3.7 Útgáfa	og	styrkir		
	
Það hefur verið fróðlegt að líta á það umhverfi sem útgefendur barnabóka búa 

raunverulega við. Ljóst er að í gegnum tíðina hefur styrkjum Alþingis til útgáfumála 

verið úthlutað með fremur tilviljunarkenndum hætti og ekki í samræmi við góðar 

stjórnsýsluvenjur eða reglu hæfilegrar fjarlægðar og nýleg dæmi um slíkar úthlutanir 

stjórnmálamanna er því miður auðvelt að benda á.  

 

Í litlu landi skiptir miklu máli að takmarkaðir fjármunir nýtist sem best og úthlutun 

fjármuna sé vönduð. Fjárveitingar verða að geta verið hafnar yfir allan vafa um að 

klíkuskapur eða hagsmunatengsl hafi ráðið för.  

 

Næst skoðum við hvernig búið er að íslenskum barnabókahöfundum.  
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IV. Skrifað	fyrir	börn	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maður getur ekki skrifað fyrir börnin eða fyrir neinn yfirleitt nema bera 

fulla virðingu fyrir væntanlegum lesendum og sjálfum sér. Og eina 

leiðin til að skrifa fyrir einhvern annan hlýtur að vera sú að skrifa fyrst 

og fremst fyrir sjálfan sig. Ætli menn að gera það eitthvað öðruvísi 

kemur einfaldlega ekkert út úr því.5  

 

                Friðrik Erlingsson   

																																																								
5	(Kristján Jóhann Jónsson, 1992).	
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4. Að	skrifa	fyrir	íslensk	börn	
	
Í íslenskri málstefnu sem fjallað er um hér að framan er bent á hið augljósa: Það er 

fjárhagslega glórulaust að verja tíma sínum í að skrifa bækur fyrir börn. Börnin eru þó 

framtíðarlesendur og ef okkur tekst ekki að fá þau til að unna bókum, lestri og 

tungumálinu munu þau ekki standa undir bókamarkaði framtíðarinnar með 

bókakaupum.  

 

Rithöfundurinn Hildur Knútsdóttir greindi nýlega frá því hvað hún hefði haft upp úr 

því fjárhagslega að skrifa unglingabókina Vetrarfrí. Bókinni var afar vel tekið, hlaut 

m.a. tilnefningu til Íslensku bókmenntaverðlaunanna í flokki barna- og ungmennabóka 

og Fjöruverðlaunin, bókmenntaverðlaun kvenna, í sama flokki. Hildur segir að 

útgefandi hennar hafi verið afar sáttur við söluna í bókinni en alls seldust tæplega 1200 

eintök fyrir jólin. Fyrir þá sölu fékk Hildur um kr. 670.000.- í höfundalaun. „Og ég var 

svona sirka þrjú ár að skrifa bókina,“ segir Hildur, „[r]eyndar meðfram öðrum verkum, 

því höfundalaunin greiðast ekki fyrr en sumarið árið eftir að bókin kemur út og á 

einhverju verður maður víst að lifa. Þið skiljið kannski að ég sé treg til að reikna út 

tímakaupið“ (Hildur Knútsdóttir, 2016). 

 

Samkvæmt samningi Félags íslenskra bókaútgefenda og Rithöfundasambands Íslands, 

þeim samningi sem algengastur er á íslenskum bókamarkaði þótt annars konar 

fyrirkomulag tíðkist líka, nema höfundalaun 23% af heildsöluverði innbundinna bóka, 

jafnt í hörðum sem mjúkum spjöldum af fyrstu 7.000 eintökunum en 25% af seldum 

eintökum eftir það. Komi verkið út í kilju nema höfundalaunin 18% af fyrstu 3.500 

eintökunum en 23% af seldum eintökum eftir það. Höfundalaun af hljóðbókum nema 

23% af heildsöluverði en af rafbókum 25% af heildsöluverði af fyrstu 2200 eintökunum 

og 28% af seldum eintökum eftir það.  Alla jafna er gert upp vorið eftir útgáfu verksins 

nema bókin komi út fyrri hluta árs. Útgefanda er svo heimilt að gefa smásölum afslátt 

af heildsöluverðinu og þá lækkar það sem höfundurinn fær í sinn hlut 

(„Útgáfusamningur“, 2015).  

 

Barnabækur kosta að jafnaði minna en bækur fyrir fullorðna, jafnvel þótt ekki minni 

vinna liggi bak við þær eða að umfangið sé svipað. Höfundar barnabóka fá því yfirleitt 
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minna í sinn hlut af hverju seldu eintaki því bækurnar eru ódýrari. Margar barnabækur 

hafa líka tvo höfunda, sérstaklega myndabækur og aðrar mikið myndskreyttar bækur. 

Þeir deila þá höfundalaununum á milli sín þannig að hvor um sig fær 11,5% af 

heildsöluverðinu. Þá er sala barnabóka oftast rýrari en sala bóka fyrir fullorðna af þeirri 

einföldu ástæðu að markaðurinn er minni því aðeins 4-5.000 börn eru í hverjum 

árgangi. Bækur sem hafa þrönga skírskotun til barna á ákveðnum aldri, t.d. bækur fyrir 

börn sem eru nýlega byrjuð að læra að lesa, hafa því afar fámennan markhóp. Aðeins 

4.-5.000 börn eru í 1. bekk á hverju ári, eðli málsins samkvæmt.  

 

Þó er það svo að alla jafna slá einhverjar barna- og unglingabækur í gegn á hverju ári. 

Síðustu ár hafa þrír barnabókahöfundar átt bækur á árslista Félags íslenskra 

bókaútgefenda. Árið 2013 var Vísindabók Villa þriðja mestselda bók ársins, beint á eftir 

þeim Arnaldi Indriðasyni og Yrsu Sigurðardóttur sem yfirleitt verma tvö efstu sætin. Í 

9. sæti var svo bókin Rangstæður í Reykjavík eftir Gunnar Helgason. Árið eftir var 

Gunnar í 4. sæti með Gula spjaldið í Gautaborg, Ævar Þór Benediktsson með Þína 

eigin þjóðsögu var í 5. sæti og Vísindabók Villa 2 í því 6. Árið 2015 var tekinn saman 

listi yfir 20 efstu bækurnar en ekki bara 10 og voru þrjár barnabækur á þeim lista eftir 

þá þrjá höfunda sem þegar hafa verið nefndir. Gunnar Helgason átti þriðju mest seldu 

bók ársins Mömmu klikk!, Þín eigin goðsaga eftir Ævar Þór Benediktsson var í 5. sæti 

og Vísindabók Villa: Geimurinn og geimferðir eftir Vilhelm Anton Jónsson í því 13. 

Árin 2010 og 2011 voru engar eiginlegar barnabækur á lista yfir tíu mest seldu bækur 

ársins en bæði árin var þar þó að finna matreiðslubækur fyrir börn úr smiðju Disneys 

og fræðslubækur Kristínar og Þóru Tómasdætra fyrir stelpur. Engin barnabók var 

heldur meðal tíu mestseldu bókanna árið 2012 en þar var þó að finna bók um hárgreiðslu 

sem markaðssett var fyrir stelpur og foreldra þeirra. Fimm síðustu ár hafa því einungis 

þrír íslenskir barnabókahöfundar ratað inn á listann yfir tíu mestseldu bækur ársins og 

allar tilheyra þær bókaflokkum eða seríum.  

Nokkuð ljóst er að fæstir íslenskir barnabókahöfundar geta lifað af sölu verka sinna. 

Þeir þurfa því annað hvort að vinna við eitthvað annað eða reyna að fá styrki til að geta 

sinnt ritstörfunum. Hér áður fyrr voru margir íslenskir barnabókahöfundar kennarar 

sem nýttu löng sumarfrí til skrifta. Nú eru sumarfrí grunnskólakennara lítið eða ekkert 

lengri en sumarfrí annarra, auk þess sem æskilegt er að fleiri hópar en kennarar skrifi 

barnabækur. Höfundar þurfa að geta haft barnabókaskrif að aðalstarfi, ekki bara vegna 
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þeirra sjálfra heldur svo þeir geti þróast sem höfundar og þroskast. Það er erfitt þegar 

fólk sinnir skriftum sem íhlaupavinnu eða áhugamáli. 

 

4.1 Styrkir	vegna	barnabóka	–	Hvað	er	í	boði?	
	

Á Íslandi eru engir opinberir styrkir eyrnamerktir útgáfu eða skrifum barnabóka 

sérstaklega en bæði útgefendur og höfundar geta þó sótt í sjóði sem settir hafa verið 

upp fyrir allskonar verk, bæði ritverk og barnamenningarsjóði ýmisskonar.  

 

4.1.1 Barnamenningarsjóður	

Barnamenningarsjóður heyrir undir mennta- og menningarmálaráðuneytið og er ætlað 

að styrkja verkefni á sviði barnamenningar sem unnin eru fyrir eða með þátttöku barna. 

Þar er því ekki eingöngu átt við styrki vegna barnabóka. Engu að síður er sjóðurinn eini 

opinberi sjóðurinn sem beinir sjónum sínum eingöngu að verkefnum fyrir börn og hefur 

hann styrkt barnabókatengd verkefni. Sjóðurinn hefur verið starfsræktur frá 1994 en frá 

2013 hefur umsýsla sjóðsins verið hjá Rannsóknarmiðstöð Íslands, Rannís  

(„Barnamenningarsjóður“, e.d.). 

 

4.1.2 Barnavinafélagið	Sumargjöf	

Sjóðir á vegum einkaaðila hafa einnig styrkt barnabókaútgáfu og barnabókahöfunda. 

Þar hefur Barnavinafélagið Sumargjöf verið einna rausnarlegast. Félagið byggir á 

gömlum grunni en það stóð meðal annars að stofnun og rekstri barnaheimila í 

Reykjavík frá 1924, stofnaði Uppeldisskóla Sumargjafar 1946 sem síðar var breytt í 

Fóstruskóla Sumargjafar og rak mest 35 dagvistarstofnanir fyrir börn í Reykjavík. Árið 

1978 yfirtók Reykjavíkurborg rekstur allra barnaheimila Reykjavíkur og síðan þá hefur 

félagið unnið að málefnum barna með ríkulegum styrkveitingum til rannsókna, 

þróunar- og listaverkefna sem geta gagnast börnum á leik- og grunnskólaaldri. Tekjur 

félagsins eru af leikskólanum Grænuborg en félagið á húsið og leigir það borginni 

(Barnavinafélagið Sumargjöf, 2011). Félagið leggur einnig til verðlaunafé til Íslensku 
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barnabókaverðlaunanna sem veitt eru árlega og voru stofnuð í minningu Ármanns Kr. 

Einarssonar.   

	
4.2 Starfslaun	höfunda	og	barnabókahöfundar	

	
Umfangsmestu styrkirnir til íslenskra bókmennta fara beint til höfunda í gegnum 

launasjóð rithöfunda. Rithöfundar sem skrifa fyrir börn geta sannarlega sótt um 

starfslaun eins og aðrir höfundar. Launasjóður höfunda í heild svarar nú til 561 

mánaðarlauna. Fyrir árið 2016 bárust alls 210 umsóknir um styrki í samtals 2.801 

mánuð. Alls fengu 76 höfundar úthlutað styrk í 3-12 mánuði. Sem betur fer er það að 

færast í aukana að höfundar barnabóka hljóti náð fyrir augum úthlutunarnefndarinnar 

og sennilega hafa sjaldan eða aldrei jafnmargir höfundar barnabóka fengið starfslaun 

og síðustu ár þótt þeir fái sjaldnast úthlutað mörgum mánuðum.	

Úthlutunarnefndir listamannalauna starfa samkvæmt lögum 57/2009 og reglugerð 

834/2009 um listamannalaun. Kveðið er á um að allar umsóknir fái sanngjarna 

umfjöllun. Um úthlutun segir á vef Rannsóknarmiðstöðvar Íslands, Rannís: 

„Ákvarðanir úthlutunarnefnda byggja á faglegum sjónarmiðum, er grundvallast á 

upplýsingum sem fram koma í umsókn. Varða þær listrænt gildi þeirrar vinnu sem sótt 

er um laun fyrir, greinargerð um vinnuna, tímaáætlun, náms- og starfsferil umsækjanda 

sem og verðlaun og viðurkenningar“ („Listamannalaun“, 2016). 

Síðustu ár virðast sífellt fleiri barnabókahöfundar hafa hlotið listamannalaun. 

Tölfræðilegar upplýsingar um hlutfall þeirra liggur þó ekki fyrir enda ekki opinbert 

fyrir hvaða eða hvers konar verk höfundarnir hljóta styrkinn. Því er útilokað að átta sig 

á stöðunni nema í grófum dráttum. Árið 2016 voru t.d. Andri Snær Magnason, Auður 

Jónsdóttir, Gerður Kristný, Kristín Helga Gunnarsdóttir og Kristín Steinsdóttir öll á 

meðal þeirra sem fengu árslaun og öll hafa þau skrifað barnabækur. Hvort 

listamannalaunin voru veitt fyrir barnabókaskrif er hins vegar óvíst og ómögulegt að 

vita fyrir víst nema hafa aðgang að gögnum nefndarinnar. Það hefur reyndar verið reynt 

en úrskurðarnefnd um upplýsingamál staðfesti fyrr á þessu ári úrskurð stjórnar 

listamannalauna um að hafna kröfu blaðamanns um aðgengi að skýrslum Andra Snæs 

Magnasonar vegna úthlutunar sjóðsins („Vildi fá aðgang að skýrslum Andra Snæs“, 

2016). Í úrskurðinum kemur fram að það sé: 
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mat nefndarinnar að hinn ríki réttur almennings til aðgangs að gögnum er varða 

ráðstöfun opinberra hagsmuna verði almennt að víkja fyrir þeim hagsmunum 

listamanna að upplýsingar um verk í vinnslu og ófullkomin verk, hugmyndir að 

verkum, ferlum við sköpun listverka og afstöðu listamanna til verka sinna séu 

ekki á almannavitorði. Slíkar upplýsingar tengjast náið persónu viðkomandi 

listamanna og öðrum hagsmunum sem eru sérstaklega verndaðir með 71. gr. og 

73. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Þá er að mati nefndarinnar 

einnig að finna upplýsingar um aðra einkahagsmuni starfslaunaþega í 

skýrslunum, svo sem lýsingar á ferðalögum og öðrum persónulegum 

upplifunum (Úrskurðarnefnd um upplýsingamál, 2016).  

Það verður því ekki farið nánar í þá sálma hér en rétt að benda á að nöfn höfunda sem 

hafa eingöngu skrifað fyrir börn er ekki að finna meðal þeirra sem flesta mánuði fá. 

Áslaug Jónsdóttir og Bryndís Björgvinsdóttir eru meðal þeirra sem fá níu mánuði, 

Gunnar Helgason, Gunnar Theodór Eggertsson, Hildur Knútsdóttir (sem þó hefur 

einnig skrifað bækur fyrir fullorðna), Kristín Ragna Gunnarsdóttir, Sif Sigmarsdóttir 

og Sigrún Eldjárn fá öll ritlaun í sex mánuði og þriggja mánaða starfslaun fá 

barnabókahöfundarnir Bergrún Íris Sævarsdóttir, Emil Hjörvar Petersen og Ævar Þór 

Benediktsson („Listamannalaun“, 2016). Til samanburðar má nefna að tíu árum fyrr, 

árið 2006, hlaut enginn barnabókahöfundur hæstu styrkina sem þá voru til tveggja og 

þriggja ára en barnabókahöfundurinn og myndlistarmaðurinn Áslaug Jónsdóttir hlaut 

ársstyrk, sem og Ragnheiður Gestsdóttir og Kristín Steinsdóttir en hún skrifar bæði fyrir 

börn og fullorðna og eins og fyrr segir ekki hægt að vita vegna hvaða verkefna 

starfslaunin voru veitt í það skiptið. Tveir barnabókahöfundar hlutu sex mánaða styrk 

og tveir til viðbótar sem skrifa bæði fyrir börn og fullorðna en enginn 

barnabókahöfundur hlaut starfslaun til þriggja mánaða. Ekki voru veitt starfslaun til níu 

mánaða á þeim tíma („Listamannalaun / Starfslaun listamanna“, e.d.).  

Listamannalaunin eru verkefnastyrkir og er fjárhæðin fyrir hvern úthlutaðan mánuð 

ákvörðuð í fjárlögum hvers árs. Þau voru kr. 351.400.- á mánuði árið 2016 og 

verktakagreiðsla svo listamennirnir sjálfir þurfa að standa skil á launatengdum gjöldum 

(„Listamannalaun“, 2016). Hildur Knútsdóttir greinir frá því í áðurnefndri grein 

„Bottomlænið um listamannalaun“ að hún hafi fengið listamannalaun í sex mánuði og 

eftir greiðslur í lífeyrissjóði, skatta og tryggingargjald hafi kr. 177.000.- staðið eftir. 

Hún bendir einnig á að oft geti það vafist fyrir höfundum að greina frá listrænu gildi 
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verka sem eru mislangt komin (Hildur Knútsdóttir, 2016). Það á örugglega við marga 

barnabókahöfunda og ekki víst að krafa um listrænt gildi sé besti mælikvarðinn á hvort 

barnabækur ættu að njóta styrks. Margar barnabækur eru sannarlega listaverk en 

hlutverk þeirra er að mörgu leyti margþættara og flóknara en bóka fyrir fullorðna og 

kannski ættum við að nota aðra mælikvarða til að meta gildi þeirra. Við þurfum 

fjölbreyttar barnabækur og krafan um hið listræna gildi sem er hryggjarstykkið í öllum 

umsóknum til listamannalauna, ætti ekki endilega að vera meginkrafa í 

barnabókaskrifum. Börn sem eru að þjálfast í lestri kunna til að mynda vel að meta 

bækur með hraðri framvindu þar sem litlum tíma er varið í „óþarfa kjaftæði“ en 

skrautleg atburðarás fær að njóta sín. Slíkar bækur teljast sjaldnast mjög listrænar og 

reynir því verulega á hvern þann barnabókahöfund sem sækir um starfslaun til að skrifa 

bækur af því tagi að sannfæra úthlutunarnefndina um listrænt gildi þeirra. Þær eru 

börnum þó ekkert minna nauðsynlegar en listrænni bækur á meðan þau þjálfast og 

þroskast sem lesendur. Í bókum fyrir börn er einnig oft áhersla á fræðslu án þess að um 

hefðbundnar fræðibækur sé að ræða eða jafnvel listrænt gildi fræðibóka. Barnabækur 

falla því illa að þeim viðmiðum sem úthlutunarnefnd listamannalauna starfar eftir og 

höfundar eru beðnir um að tilgreina með hvaða hætti verk þeirra falla að þegar sótt er 

um styrk.  

Þótt úthlutunum til barnabókahöfunda hafi fjölgað á síðustu árum er ekkert sem bendir 

til þess að það sé beinlínis vegna stefnumótunar stjórnvalda í málaflokknum. Ekkert er 

að finna í lögum eða reglugerðum um listamannalaun um bækur fyrir börn en svo sem 

ekki óhugsandi að úthlutunarnefndir á hverjum tíma taki mið af annarri stefnumótun 

stjórnvalda í menningarmálum, svo sem samþykktri menningarstefnu þar sem áhersla 

er lögð á menningarþátttöku barna. Fremur virðist þó um almenna viðhorfsbreytingu 

að ræða. 

Það má velta því fyrir sér hvort rétt sé eða þörf á að eyrnamerkja ákveðinn fjölda 

úthlutaðra mánaða á hverju ári barnabókaskrifum. Huga þarf að framkvæmdinni því 

höfundar sækja gjarna um styrk vegna fleiri en eins verks sem þeir eru með í vinnslu 

og þau geta verið skrifuð fyrir ólíka aldurshópa. Fordæmi eru fyrir slíku í 

nágrannaríkjum okkar eins og vikið verður betur að hér á eftir en þar geta höfundar sem 

skrifa bæði fyrir börn og fullorðna sótt um í tvo sjóði. Þá mætti biðja höfunda barnabóka 

að gera grein fyrir annars konar gildi verka sinna en listræns. Eins og áður var vikið að 

tilheyra ekki allar barnabækur því sem kalla mætti hámenningu eða það sem staðsett er 
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efst í menningarpíramíta Duelunds en þær eru börnum jafnnauðsynlegar fyrir því og 

þær þarf að meta á eigin forsendum. Hugtakið „listrænt“ er ekki auðvelt að skilgreina 

og stundum virðist mér ósanngjarnt að nota það til skilgreiningar á barnabókmenntum 

því góðar og vandaðar barnabækur verða ekki til að sjálfum sér. Það krefst þvert á móti 

mikillar færni að skrifa lipran og auðskilinn texta þar sem engu er ofaukið, af virðingu 

fyrir hinum unga lesenda. Barnabækur þjóna mikilvægu hlutverki í að ala upp 

framtíðarlesendur en þær mælistikur sem við leggjum á bækur fyrir fullorðna eiga ekki 

endilega við þær allar. Mörg íslensk börn hafa orðið vel læs á að lesa Andrés Önd eða 

ærslafullar bækur á borð við Kaptein Ofurbrók eða verk breska höfundarins David 

Walliams sem ekki geta talist til hámenningar en hafa þó komið ótal ungum lesendum 

á bragðið. Af íslenskum bókum þar sem lögð er áhersla, öðru fremur, á hraða framvindu 

og að sögurnar séu lestrarhvetjandi má nefna Rökkurhæðir eftir þær Mörtu Hlín 

Magnadóttur og Birgittu Elínu Hassel. Um er að ræða sjö bóka flokk þar sem spilað er 

á óhugnað og spennu. Sögurnar eru skrifaðar fyrir unglinga en hver bók er fremur stutt 

og léttlesin og henta því ungu fólki sem ekki hefur hlotið mikla lestrarþjálfun eða á 

jafnvel við lestrarörðugleika að stríða en eru þó lesnar af mun fjölbreyttari hópi. Útlit 

bókanna er í engu frábrugðið öðrum bókum fyrir ungt fólk eða jafnvel spennusögum 

fyrir fullorðna. Unglingar þurfa því ekki að skammast sín fyrir að sjást með þetta lesefni 

í höndunum eins og sumar af þeim léttlestrarbókum sem torlæsir unglingar hafa verið 

látnir glíma við í skólakerfinu. Höfundar seríunnar sem eru báðir kennaramenntaðir 

hafa rannsakað hvernig efla megi yndislesur barna og skrifuðu bækurnar vegna þess að 

slíkar íslenskar bækur skorti tilfinnanlega. Þær hafa aldrei hlotið listamannalaun þrátt 

fyrir að hafa starfað við barnabókaskrif og -útgáfu síðan 2011. Þótt þeirra framlag til 

barnabókmennta sé dýrmætt er það kannski ekki sérstaklega listrænt („Rökkurhæðir“, 

e.d.; „Um okkur“, e.d.).  

Myndhöfundar barnabóka geta sótt um starfslaun fyrir sinn verkþátt í launasjóð 

myndlistarmanna en einnig sótt um styrk til Myndstefs, samtaka sem fara með 

höfundarrétt myndhöfunda (Myndstef - Myndhöfundasjóður Íslands, e.d.). Þá geta 

höfundar sem skrifa fræðilegt efni fyrir börn sótt um styrki til Hagþenkis, félags 

höfunda fræðirita og kennslugagna. Hámarksstyrkur er kr. 600.000 en svo hár styrkur 

hefur ekki verið veittur fyrir fræðibók fyrir börn ennþá og raunar hafa fræðileg skrif 

fyrir börn einungis einu sinni verið styrkt, árið 2016 hlutu tveir barnabókahöfundar 

styrki, sú sem þetta skrifar og Vilhelm Anton Jónsson, einnig kallaður Vísinda-Villi 

(Hagþenkir, e.d.). Bæði Hagþenkir og Myndstef eru sjálfsstæð hagsmunafélög sem hafa 
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gert samninga við hið opinbera. Það fé sem kemur til úthlutunar hjá Hagþenki kemur 

frá ríkinu en þeir peningar sem Myndstef úthlutar eru teknir að hluta af því fé sem greitt 

er til samtakanna vegna notkunar á höfundavörðum myndverkum. Þá er til 

starfslaunasjóður sjálfstætt starfandi fræðimanna en forveri hans Launasjóður 

fræðirithöfunda starfaði til ársins 2012. Fyrirkomulag sjóðsins er svipað Launasjóði 

rithöfunda og er einnig sótt um í gegnum Rannís en úthlutun úr honum veldur, 

merkilegt nokk, ekki sama fjaðrafokinu og listamannalaunin gera. Sjóðurinn hefur 

aldrei úthlutað starfslaunum til höfunda barnabóka („Úthlutunarsíða Rannís“, e.d.). 

 
4.3 Verðlaun!	Til	hamingju!	

Ein leið til tekjuöflunar barnabókahöfunda er að hljóta peningaverðlaun fyrir verk sín. 

Ég geri mér grein fyrir að þetta hljómar fáránlega en allt er hey í harðindum og miðað 

við hve lág höfundalaunin og aðrar greiðslur eru geta peningaverðlaun skipt verulegu 

máli. Auk þess eru sum verðlaunin á vegum hins opinbera og því hluti af opinberum 

stuðningi við barnabókaskrif þótt þau séu sennilega fremur hugsuð til hvatningar en 

framfærslu. Því er rétt að skoða þau hér líka. 

Raunar er það svo að þegar ég gaf út mínar fyrstu barnabækur árið 2006 rambaði ég 

óvart á tvennt sem getur hækkað tekjur barnabókahöfunda umtalsvert. Fyrir fyrri 

bókina, Skoðum myndlist, hlutum við Anna C. Leplar töluverða styrki, þó ekki nema að 

litlu leyti frá opinberum aðilum. Þetta var nefnilega fyrir hrun og það var í tísku að gefa 

peninga til menningarmála. Mest munaði þó um rausnarlegan styrk frá 

Barnavinafélaginu Sumargjöf. Síðar sama ár fengum við Halldór Baldursson Íslensku 

barnabókaverðlaunin og var verðlaunaféð kr. 500.000.- sem í þeim tíkallabissness sem 

barnabókaútgáfa er voru töluverðir peningar og jafngilda um kr. 825.000.- á verðlagi 

ársins 2016. Auk þess fengum við auðvitað höfundarlaun. 

Íslensku barnabókaverðlaunin eru veitt höfundum eins handrits árlega en tvisvar hefur 

þó einnig verið kallað eftir handritum myndaskreyttra bóka og þau verðlaunuð, árin 

1996 og 2006. Um er að ræða samkeppni sem stofnað var til að frumkvæði fjölskyldu 

barnabókahöfundarins Ármanns Kr. Einarssonar. Höfundum býðst að senda inn óbirt 

handrit að barnabók undir dulnefni og keppa um verðlaunin sem hafa ekkert hækkað 

að krónutölu síðan við Halldór fengum þau fyrir tíu árum, þau eru enn kr. 500.000.-. 

Auk fjölskyldu Ármanns stendur Barnavinafélagið Sumargjöf, Forlagið og IBBY á 
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Íslandi að verðlaununum sem stofnað var til árið 1985 í tilefni af sjötugsafmæli 

Ármanns en verðlaunin voru fyrst veitt árið 1986. Tilgangur þeirra er að hvetja höfunda 

til að skrifa fyrir börn (Kristrún Heiða Hauksdóttir, 2016).  

Dimmalimm verðlaunin voru veitt íslenskum myndhöfundum barnabóka af IBBY á 

Íslandi frá 2002-2013 og þeim fylgdi einnig verðlaunafé. Barnabókaverðlaun skóla- og 

frístundaráðs6 voru veitt árlega frá 1973 bæði fyrir íslenskar barnabækur og þýddar. 

Þessi verðlaun hafa nú verið sameinuð Dimmalimm verðlaununum í 

Barnabókaverðlaun Reykjavíkurborgar og frá vorinu 2016 eru þau þrískipt og veitt 

höfundi fyrir bestu barnabókina, þýðanda fyrir þýðingar á barnabók eða -bókum og 

myndhöfundi fyrir myndskreytingar barnabókar („Barnabókaverðlaun 

Reykjavíkurborgar | City of Reykjavík“, e.d.).  Verðlaunaféð var árið 2016 kr. 350.000.- 

í hverjum flokki.  

Fjöruverðlaunin, bókmenntaverðlaun kvenna, hafa verið veitt frá árinu 2007. Nú eru 

þau veitt í þremur flokkum og þeim sömu og íslensku bókmenntaverðlaunin. Ekki eru 

veitt peningaverðlaun en verðlaunahafar fá egg úr smiðju listakonunnar Koggu og árið 

2016 fengu þeir einnig gjafabréf fyrir dvöl að Kolkuósi í Skagafirði eins og árið á undan 

(„Fjöruverðlaunin – bókmenntaverðlaun kvenna“, e.d.). Allt er hey í harðindum!  

Stærstu innlendu verðlaunin eru þó Íslensku bókmenntaverðlaunin. Til þeirra var 

stofnað 12. janúar 1989 af Félagi íslenskra bókaútgefenda á 100 ára afmæli félagsins 

(Félag íslenskra bókaútgefenda, e.d.-a). Það ár voru verðlaunin fyrst veitt og bara í 

einum flokki og var verðlaunaféð kr. 500.000.- (Benedikt Kristjánsson, 2016). Strax 

árið eftir voru flokkarnir orðnir tveir, fagurbókmenntir og fræðibækur og rit almenns 

efnis. Tíu ár liðu áður en barnabók fékk fyrst tilnefningu en það var árið 1999 sem 

Sagan af bláa hnettinum eftir Andra Snæ Magnason fékk bæði tilnefningu og 

verðlaunin sjálf. Árið 2002 var bók Auðar Jónsdóttur, Skrítnastur er maður sjálfur 

fyrsta barnabókin sem tilnefnd var í flokki fræðibóka og bóka almenns efnis og árið 

2004 hlaut Guðrún Helgadóttir tilnefningu í flokki fagurbókmennta fyrir Öðruvísi 

fjölskyldu. Það var svo ekki fyrr en 2008 að Ingunn Ásdísardóttir og Kristín Ragna 

Gunnarsdóttir hlutu tilnefninu fyrir bók sína Örlög guðanna sem geymir sögur úr 

																																																								
6 Þau verðlaun hafa reyndar skipt nokkrum sinnum um heiti eftir því sem stjórnsýsla 
menntamála fær ný nöfn hjá Reykjavíkurborg.  
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norrænni goðafræði í flokki fræðibóka og rita almenns efnis (Félag íslenskra 

bókaútgefenda, e.d.-b). Sú bók var reyndar markaðssett fyrir allan aldur.  

Töluverð umræða var um að barnabækur væru jaðarsettar þegar kæmi að Íslensku 

bókmenntaverðlaununum enda leið langur tími áður en barnabækur hlutu tilnefningu 

og verðlaunin í fyrsta sinn og barnabækur ekki tilnefndar á hverju ári og aldrei fleiri en 

ein í einu. Fyrstu 24 árin hlutu aðeins fjórar barnabækur tilnefningu og ein verðlaunin 

sjálf. Árið 2013 bættist þriðji flokkurinn við, flokkur barna- og ungmennabókmennta 

sem vonandi er kominn til að vera. Verðlaunin eru þau sömu og í hinum flokkunum, 

ein milljón króna og hafa verið þau sömu síðan 2010. Verðlaunin er fjármögnuð með 

framlögum með tilnefndum bókum en útgefendur greiða kr. 30.000.- með hverri 

tilnefndri bók. Áður en barna- og ungmennabækurnar fengu sinn eigin flokk var 

ábyrgðinni á því hve fáar barnabækur væru tilnefndar stundum varpað á útgefendur og 

að þeir sendu inn færri barna- og ungmennabækur en bækur fyrir fullorðna af því að 

dýrt væri að borga með þeim og ávinningurinn lítill fyrir þá. Í frétt Morgunblaðsins um 

veitingu verðlaunanna vegna bóka sem komu út árið 2001 er þess til að mynda getið að 

það ár hafi alls verið lagðar fram 72 bækur, 25 þeirra voru í flokki fræðirita og bóka 

almenns efnis en 47 í flokki fagurbókmennta, þar af tíu barnabækur, sex ljóðabækur og 

fjögur smásagnasöfn („Hið skrifaða orð er sterkasta efni heimsins“, 2002). Í viðtali við 

Morgunblaðið bendir Bryndís Loftsdóttir hjá Félagi íslenskra bókaútgefenda á hve 

þýðingarmikið það sé fyrir íslenskar barnabækur að hljóta tilnefningu og því skipti það 

alla greinina máli að þær fái sérstakan flokk:  

	
Verðlaunin skipta mjög miklu máli, ekki síst til að vekja athygli á íslenskum 

barnabókmenntum, bæði hér heima og ytra, og þetta er mikil viðurkenning fyrir 

barnabókmenntirnar. Þannig má benda á að verðlaun sem þessi hjálpa mikið til 

við að kynna verkin erlendis og auka líkurnar á réttindasölu til þýðinga. Þannig 

hafa fáar barnabækur verið þýddar á jafn mörg tungumál og Blái hnöttur Andra 

Snæs. Þá er auðvitað, eins og við vitum öll, afar mikilvægt fyrir litla þjóð að 

eiga barnabækur á sínu eigin tungumáli og að börn geti líka speglað sig í þeim 

íslenska raunveruleika sem þau lesa um („Nýr verðlaunaflokkur“, 2013). 

Auk þeirra verðlauna sem veitt eru hér á landi eru íslenskar barnabækur tilnefndar til 

Barnabókaverðlauna Vestnorræna ráðsins ásamt bókum frá Færeyjum og Grænlandi en 

þau hafa verið veitt annað hvert ár frá 2002 og hafa íslenskir höfundar hlotið þau í fimm 



	

	71	

skipti af þeim sjö sem þau hafa verið veitt en verðlaunin nema 60.000.- dönskum 

krónum.  (Bókmenntir.is, e.d.-d; „Den Vestnordiske Børne- og Ungdomslitteraturpris | 

Vestnordisk Råd“, e.d.).   

Þá hafa Barna- og unglingabókaverðlaun Norðurlandaráðs verið veitt frá árinu 2013 og 

hlaut Arnar Már Arngrímsson þau árið 2016 fyrir bókina Sölvasaga unglings. 

Verðlaunin eru veitt fyrir skáldverk, ljóðlist eða leikverk, skrifað af núlifandi höfundi 

á einum af norrænu tungumálunum; dönsku, norsku, sænsku, finnsku, íslensku, 

grænlensku, færeysku eða samísku. Verðlaunin nema, eins og önnur verðlaun 

Norðurlandaráðs 350.000.- danskar krónur sem jafngildir um 5,6 milljónum íslenskra 

króna miðað við gengið í nóvember 2016 og eru afhent á árlegu þingi Norðurlandaráðs 

(„Samþykktir“, e.d.; „Barna- og unglingabókaverðlaun“, e.d.). 

Barnabókahöfundar geta einnig hlotið verðlaun sem ekki fylgja peningar, svo sem 

Bókaverðlaun barnanna sem veitt hafa verið höfundi og þýðanda frá 2002 en börnin 

velja sjálf verðlaunahafana og fer valið fram í gegnum almennings- og skólabókasöfn. 

Val barnanna er stundum býsna ólíkt því sem hinir fullorðnu kjósa að verðlauna. Árið 

2005 hlaut bókin 100% Nylon eftir Mörtu Maríu Jónsdóttur til dæmis verðlaunin en þar 

sagði frá stúlknahljómsveitinni Nylon í máli og myndum en hljómsveitin var afar 

vinsæl um þær mundir. Stundum virðast börnin og hin fullorðnu þó alveg sammála. 

Árið 2005 hlaut bók Guðrúnar Helgadóttur Öðruvísi fjölskylda verðlaunin en bókin var 

einnig tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna og 2016 hlaut Gunnar Helgason 

bæði Íslensku bókmenntaverðlaunin og Bókaverðlaun barnanna fyrir Mömmu klikk! 

(Bókmenntir.is, e.d.-a). Þá hefur starfsfólk bókaverslana veitt verðlaun í ýmsum 

flokkum frá árinu 2000, m.a. barnabókum og þýddum barnabókum (Bókmenntir.is, 

e.d.-b). Samtökin IBBY á Íslandi hafa einnig veitt Sögusteininn frá 2007 höfundi, 

þýðanda eða myndlistarmanni sem hefur auðgað íslenskar barnabókmenntir með 

verkum sínum. Guðrún Helgadóttir hlaut verðlaunin er þau voru veitt í fyrsta sinn 

(Bókmenntir.is, e.d.-c).   

 

4.4 Bókasafnssjóður	höfunda	
	

Höfundar, þýðendur, myndhöfundar og aðrir rétthafar fá greitt afgjald vegna útlána 

bókasafna á verkum þeirra. Bókasafnssjóður höfunda er á fjárlögum og er þeim 
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fjármunum úthlutað samkvæmt lögum um bókmenntir, nr. 91/2007 vegna útlána á 

Landsbókasafni – Háskólabókasafni, almenningsbókasöfnum, skólabókasöfnum og 

bókasöfnum stofnanna sem kostuð eru af opinberum aðilum. Rétthafar þurfa að sækja 

sérstaklega um að fá greiðslur og sér skrifstofa Rithöfundasambands Íslands um 

umsýslu sjóðsins. Þýðendur fá 2/3 af greiðslu frumhöfunda og erfingjar helming. Séu 

höfundar tveir eða þrír skipta þeir með sér greiðslum. Ekki er greitt vegna verka sem 

hafa fleiri en þrjá höfunda. Greiðslan fyrir hvert útlán miðast við þá fjárhæð sem 

Alþingi úthlutar sjóðnum og fjölda útlána. Árið 2016 úthlutaði Alþingi sjóðnum 70 

milljónum króna og komu kr. 60.- til greiðslu fyrir hvert útlán en alls fengu 683 rétthafar 

greiðslur en samanlögð útlán þeirra voru 1.667.779. („Bókasafnssjóður“, e.d.; 

„Bókasafnagreiðslur“, 2014;  „Spurt og svarað“, 2015; Ragheiður Tryggvadóttir, 

2016). 

 

Bókasafnssjóður höfunda komst í fréttir eftir úthlutun árið 2014 (vegna ársins 2013) en 

þá hafði Alþingi lækkað heildargreiðslurnar um tæplega helming, úr 42,6 milljónum í 

22 milljónir í fjárlögum ársins 2014. Afgjaldið fyrir hvert útlán var því einungis kr. 

17,85. Í samtali við Vísi benti Ragnheiður Tryggvadóttir framkvæmdastjóri 

Rithöfundasambandsins á að lítið komi í hlut hvers og eins höfundar og að erfitt sé fyrir 

rithöfunda að una því að kastað sé í sjóðinn eftir hendinni. Ragnheiður bendir 

ennfremur á að greiðslurnar séu mun hærri í nágrannalöndum okkar og að í Svíþjóð 

hafi sænskir höfundar samningsrétt og hitti ríkisvaldið árlega til að semja um 

upphæðina og svo sé í flestum ríkjum þar sem höfundar fái afgjald fyrir útlán. 

Ragnheiður segir að barnabókahöfundar og duglegir þýðendur fái hæstu upphæðirnar 

úr sjóðnum sem endurspegli hvað mest sé lánað út á söfnunum og bætir svo við: „það 

eru ekki þeir sem fá samtals mestu starfslaunin. Barnabókahöfundar fá til dæmis mjög 

sjaldan heilt ár úr launasjóði og þeir fá helmingi minna en „fullorðinshöfundar“ fyrir 

bókina sína þar sem barnabækur eru seldar á helmingi lægra verði. Ef það væru 

alvörutölur í þessum sjóðum gætu barnabókahöfundar verið að fá þrenn mánaðarlaun 

út úr þessu“ („Vísir - Úthlutun til höfunda helmingi minni í ár“, e.d.). 

 
 

4.5 Út	úr	frumskógi	styrkja	og	verðlauna	
	
Það er sem sagt á brattann að sækja fyrir barnabókahöfunda. Þó virðist mikil 

viðhorfsbreyting til barnabóka og höfunda þeirra vera að eiga sér stað. Munar þar miklu 

um sérstaka flokka fyrir barna- og ungmennabækur hjá þeim sem verðlauna höfunda 
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fyrir verk sín. Hagsmunir barnabókahöfunda og útgefenda fara augljóslega saman því 

það eru barnabækur sem koma krökkunum á bragðið með að lesa bækur. Ef okkur tekst 

ekki að fá börnin til að lesa verða engir lesendur í framtíðinni og þá verður íslensk 

bókaútgáfa vart sjálfbær.  

 

Stuðningur við barnabókahöfunda mætti vera mun markvissari. Þótt 

barnabókahöfundar fái nú að því er virðist oftar starfslaun er í raun ekkert sem tryggir 

að það verði áfram svo enda ekkert í lögum eða reglugerðum um að barnabókahöfundar 

skuli fá styrki eins og aðrir höfundar. Það er einnig ósanngjörn krafa og kannski ekki 

síst órökrétt að veita barnabókahöfundum starfsstyrki eftir því hvort verk þeirra séu 

listræn eður ei. Mér finnst tímabært að sérstakur sjóður eða hluti starfslauna sé tekinn 

frá fyrir barnabókahöfunda. Þá mætti líka velta fyrir sér hvers vegna aðrir sjóðir séu 

fyrir höfunda fræðirita en höfunda sem skrifa skáldverk. Mörg verk eru á einhvers konar 

mörkum fræða og skáldskapar og gætu því fallið milli skips og bryggju er kemur að 

úthlutunum. Í nútímanum miðlum við einnig efni með margvíslegum hætti. 

Launasjóður listamanna hefur veitt þeim sem vinna myndskreytingar í barnabækur 

starfslaun, bæði úr launasjóði höfunda og launasjóði myndlistarmanna. Eðlilegra og 

gegnsærra væri að allir höfundar bóka fengju starfslaun úr sama sjóðnum þótt honum 

væri skipt í flokka eftir eðli verka.  

 

Það er ekki nóg að skrifa góðar bækur fyrir börn, við verðum líka að tryggja að öll börn 

á Íslandi hafi aðgang að þeim. Næst heimsækjum við því bókasöfnin.  
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V. Hvernig	komum	við	bókunum	til	barnanna?	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Önnur leið til að eyða lestraráhuga barna er að sjálfsögðu að gæta þess að þau 

hafi ekki aðgang að bókum af nokkru tagi. Og engan stað til að lesa bækur. Ég 

var heppinn. Ég hafði aðgang að frábæru almenningsbókasafni þegar ég var 

að vaxa úr grasi. Foreldrar mínir voru líka fólk sem hægt var að sannfæra um 

að skutla mér á bókasafnið á leið þeirra í vinnu meðan ég var í sumarfríi og 

bókaverðirnir skiptu sér ekki af því að lítill einsamall drengur fór innst í 

barnabókadeildina á hverjum morgni og vann sig kerfisbundið í gegnum 

spjaldskrána í leit að bókum um drauga eða galdra eða eldflaugar, leitandi að 

vampírum eða spæjurum eða nornum eða furðum. Og þegar ég hafði lokið við 

að lesa barnabókadeildina byrjaði ég á fullorðinsbókunum. 7  (þýðing 

höfundar). 

 

      Neil Gaiman 

 
	
	 	
																																																								
7	Another way to destroy a child’s love of reading, of course, is to make sure there are 
no books of any kind around. And to give them nowhere to read those books. I was 
lucky. I had an excellent local library growing up. I had the kind of parents who could 
be persuaded to drop me off in the library on their way to work in summer holidays, 
and the kind of librarians who did not mind a small, unaccompanied boy heading back 
into the children’s library every morning and working his way through the card 
catalogue, looking for books with ghosts or magic or rockets in them, looking for 
vampires or detectives or witches or wonders. And when I had finished reading the 
children’s’ library I began on the adult books (Gaiman, 2013).	
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5. Hús	full	af	bókum	
	
Nú þegar við höfum velt fyrir okkur stuðningi og hlutverki hins opinbera, stöðu 

barnabókarinnar á markaði, sem og stöðu höfundanna og útgefenda er rétt að skoða 

með hvaða hætti best er að koma bókunum til ungra lesenda. Hér er rétt að minna aftur 

á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kveður á um skyldur hins opinbera, sem eru 

ekki eingöngu að stuðla að því að barnabækur séu samdar heldur einnig að þeim sé 

dreift. Þar hljóta bókasöfnin að gegna lykilhlutverki í miðlun bóka til barna og annarra 

og við sjáum á greiðslum úr Bókasafnssjóði höfunda að barnabækur erum meðal þess 

efnis sem mest er lánað út.  

 

 

5.1 Skólabókasöfn	
	

Á landinu öllu voru 168 grunnskólar árið 2015 (Hagstofan, e.d.). Lögum samkvæmt 

ættu skólabókasöfnin því einnig að vera 168 talsins en sums staðar eru almennings- og 

skólabókasöfn rekin saman. Slíkt fyrirkomulag hefur víða reynst ágætlega. 

Fyrirkomulag hinna eiginlegu skólabókasafna er með ýmsum hætti. Sums staðar er 

safnið hjartað í skólanum en annars staðar hefur opnunartími verið skertur og aðgengi 

nemenda minnkað. 

 

Árið 2011 birti Brynhildur Þórarinsdóttir grein sína um skólabókasöfn á krepputímum. 

Greinin heitir „Er hjartað hætt að slá“ og byggir á rannsókn sem hún gerði á innkaupum 

skólabókasafna á árunum 2008-11. Brynhildur bendir á að tilvist bókasafna í skólunum 

hafi verið tryggð með grunnskólalögum frá 1974. Við endurskoðun laganna árið 2008 

voru ákvæði um skólasöfnin hins vegar felld brott. Ekki hafa fengist skýringar á því 

hvers vegna svo var en Brynhildur bendir á að á heimasíðu Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins hafi sú skýring verið gefin að ákvæði um skólasöfn séu í 

aðalnámskrá grunnskóla og þurfi því ekki að vera í lögum. Grunnskólalögin voru 

endurskoðuð aftur árið 2011 og þar rataði ákvæðið þó aftur inn eftir töluverðan þrýsting  

og er því að finna í núgildandi lögum. Brynhildur bendir á að brotthvarf ákvæðisins rétt 

fyrir hrun hafi fært skólastjórnendum og sveitarfélögunum óvænt svigrúm til 

niðurskurðar á skólasöfnunum eftir hrunið (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2011). Þrátt fyrir 

að ákvæði um skólasöfn hafi komið aftur inn í lögin 2011 er ljóst að það fyrirfinnast 
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grunnskólar, m.a. sumir skólar Hjallastefnunnar, sem búa enn ekki yfir bókasöfnum og 

hugsanlega á það við um fleiri skóla (Hjallastefnan, e.d.).  

 

Rannsókn Brynhildar var úrtaksrannsókn þar sem 9 af 10 skólum, stórum sem smáum 

um land allt, sem höfðu verið dregnir út til að hljóta kr. 30.000.- styrk til bókakaupa 

árið 2010 úr Skólasafnasjóði Félags íslenskra bókaútgefenda, var fylgt eftir og 

bókakaup þeirra könnuð.8  Niðurstaðan er í raun sláandi. Viðmælendur Brynhildar 

staðfestu allir að mikill niðurskurður hefði orðið á bókakaupum safnanna frá hruni. 

Söfnin í rannsókninni máttu flest sætta sig við 50% niðurskurð eða meira fyrst eftir 

hrunið og árið 2011 hafði enginn skóli endurheimt fyrri fjárhæðir. „Þannig höfðu skólar 

með 400-500 nemendur um það bil 600-800 þúsund krónur til bókakaupa árið 2008 en 

innan við helming þeirrar upphæðar árið 2009“ (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2011, bls. 

136). Mesta skellinn fékk safn sem hafði haft 700-800 þúsund krónur til bókakaupa og 

allt að milljón árið 2008 og árin þar á undan en fékk aðeins 50-60 þúsund árið 2009 og 

safn sem hafði haft fjárráð til bókarkaupa upp á 700-800 þúsund árlega en fékk ekki 

krónu árið 2009. Árið 2009 var sums staðar kallað bóklausa árið. 

 

Svarendur í rannsókninni nefndu fjölmörg önnur dæmi um niðurskurð. Víða var 

starfshlutfall bókasafnskennara skert, opnunartími safnsins sömuleiðis og 

viðmælendurnir sögðust vita af söfnum þar sem enginn starfandi skólasafnskennari 

væri á safninu heldur björguðu kennarar sér bara sjálfir og nemendur hefðu ekki aðgang 

að safninu nema þegar kennarar væru þar. Víða sótti starfsfólk ýmsa markaði í frítíma 

sínum til að reyna að finna ódýrt lesefni fyrir söfnin. Svipuð svör fékk ég á miðstöð 

skólasafna þegar ég var að garfa í þessum málum fyrir grein sem ég skrifaði árið 2015. 

Söfnin voru eins misjöfn og þau voru mörg en allsstaðar hafði verið samdráttur. Sums 

staðar var ekkert keypt inn en skólarnir báðu foreldra um gjafabækur úr geymslunum. 

Þá var farið í Góða hirðinn og aðra nytjamarkaði til að reyna að bjarga því sem bjargað 

varð. Skólasöfnin, leikskólar og almenningsbókasöfn fá einnig að kaupa inn á 

bókamarkaði Félags íslenskra bókaútgefenda degi áður en markaðurinn opnar fyrir 

almenning. Margir skólar voru sagðir bíða með að kaupa jólabækurnar þar til á 

markaðnum sem venjulega er í febrúar (Margrét Tryggvadóttir, 2015). 

 

																																																								
8	Tíundi skólinn var Öskjuhlíðarskóli en þar sem sérstaða hans er töluverð var ákveðið 
að sleppa honum úr rannsókninni.	
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Allir þeir sem Brynhildur ræddi við í sinni rannsókn nefndu sérstaklega að þeir hefðu 

áhyggjur af yndislestri nemenda. Þegar nýjar og spennandi bækur koma ekki lengur á 

skólasöfnin skerðir það aðgang nemenda sem ekki eiga bækurnar sjálfir og þá má segja 

að hvatinn til lestrar, sem oftar en ekki er ný og vinsæl bók, sé utan seilingar. Krakkar 

sem ekki eiga tilteknar bækur sjálfir hafa þá engin ráð til að nálgast þær en langir 

biðlistar mynduðust eftir vinsælum bókum. Brynhildur bendir á að ekki aðeins hafi fé 

til bókakaupa minnkað mikið á umræddum árum heldur hafi verð á barnabókum 

hækkað um 28% á sama tíma. Raunvirði rýrnunarinnar var því enn meira. Miðað við 

það gat meðalskóli í rannsókn Brynhildar keypt 125-130 bókum færra árið 2010 en árið 

2007. Af því má ætla að samdráttur, tilkominn vegna minni umsvifa skólasafnanna hafi 

numið þúsundum bóka á þessu tímabili (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2011). 

 

Í grein sinni „Sísí fríkar út“ frá 2015 fylgir Brynhildur rannsókn sinni eftir og kannar 

stöðuna aftur hjá söfnunum níu. Fyrstu niðurstöður hennar sýna að söfnin voru enn 

fjársvelt en nú er staðan ekki einungis sú að of fáar nýjar bækur séu keyptar, söfnin 

glíma einnig við uppsafnaðan vanda og göt í safnkostinum. Söfnin vantar orðabækur, 

handbækur, fræðirit fyrir börn og efni fyrir kennarana sem ekki hefur verið hægt að 

kaupa síðustu ár. Söfnin fá örlítið fleiri krónur en 2011 en ekki nóg til að fylgja 

verðþróun á bókum en barnabækur hækkuðu um 13% frá 2011-15, meðal annars vegna 

hækkunar virðisaukaskatts (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2015). 

 

 

5.2 Leikskólabókasöfn,	eru	þau	til?	
	
Börnin mín, sem nú eru orðin stór voru á leikskólanum Kópahvoli sem er elstur 

leikskóla Kópavogs. Þar var gott barnabókasafn og þar sem ég stundaði rannsóknir á 

barnabókmenntum á þeim tíma sem drengirnir mínir voru í þessum ágæta leikskóla 

fékk ég stundum að nýta mér safnið í leikskólanum til að skoða fágætar barnabækur. 

Síðan eru liðin mörg ár og ég veit ekki hvort Kópahvoli hafa verið tryggðir fjármunir 

til að viðhalda þessu ágæta safni sem nýttist skólanum svo vel.  

 

Fyrir þremur árum tók eldri sonur minn sér hlé frá námi og réði sig í eitt ár á leikskólann 

Baug, sem er einn af nýrri leikskólum Kópavogsbæjar en skólinn hóf störf árið 2007 

(„Fréttir og tilkynningar | Baugur“, e.d.). Eftir nokkra mánuði kom hann og spurði hvort 

við ættum ekki eitthvað af bókum sem hann mætti gefa leikskólanum því það væri 
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eiginlega ekkert til og honum leiddist að lesa það sama aftur og aftur og enn meira að 

lesa allar Disney-bækurnar sem börnin komu með að heiman. Við fórum út í geymslu 

og fylltum nokkra kassa af bókum handa leikskólanum sem hann tók með sér og gaf 

skólanum. Hjá okkur var nóg til enda hafði ótrúlegt magn barnabóka ratað inn á 

heimilið síðustu tvo áratugina þar sem ég hafði starfað sem gagnrýnandi barnabóka og 

við bókaútgáfu á meðan börnin mín voru lítil. Eftir á var ég hugsi. Í fyrsta lagi þá gáfum 

við aðallega bækur sem okkur þótti ekki vænt um á leikskólann, hálfgert drasl að okkar 

mati. Við héldum eftir úrvalsbókum íslenskra höfunda, Línu langsokk, eftirlætisbókum 

sona minna og öllu sem okkur þótti gaman að sjá aftur. Ef allir sem gefa leik- og 

grunnskólum bækur hugsa á sama veg og við er úrvalið þar varla gott, auk þess sem 

bækurnar eru vart nýútgefnar og barnabækur, rétt eins og bækur fyrir fullorðna standast 

tímans tönn misvel. Hitt var það að með þessu var ég, barnabókahöfundurinn og 

útgefandinn sem var eiginlega alltaf í hálfgerðri sjálfboðavinnu í mínum störfum, að 

styrkja opinbera aðila. Stöndugt sveitarfélag sem veltir milljörðum ætti auðvitað að geta 

séð börnunum í leikskólum bæjarins fyrir góðum bókakosti og axlað ábyrgð með því 

að velja vel og greiða vörurnar fullu verði og þannig tekið þátt í að styðja við 

barnabókaútgáfu.  

 

Ég hef ekki framkvæmt formlega rannsókn á tilvist bókasafna í leikskólum en víðast 

virðist vísir að einhvers konar safni. Þó er ekkert í lögum um leikskóla sem kveður á 

um að þar skuli vera bókasafn (Lög um leikskóla nr. 90/2008) né aðalnámskrá leikskóla 

en þar er þó kafli um læsi og kveðið á um að börn á leikskólum skuli „kynnast 

bókmenntum, þulum, sögum og ævintýrum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012, bls. 45).  

 

Kópavogsbær hefur nýlega opnað bókhald sitt svo hægt er að skoða á netinu hvert 

fjármunir bæjarins renna. Á vefnum má sjá að leikskólar bæjarins eru ólíkir og kosta 

mismikið og er leikskólinn Baugur sá fjárfrekasti. Flestir leikskólar Kópavogsbæjar 

virðast hafa keypt einhverjar bækur þau ár sem hægt er að skoða á vefnum en erfitt er 

að átta sig á hvort bókhaldslykillinn „bækur og áskrift“ sýni eingöngu kaup á bókum 

og áskriftum eða hvort fleira fljóti þar með.9 Í heild vörðu leikskólar Kópavogs kr. 

																																																								
9	Hægt er að skoða fjárstreymi áranna 2014, 2015 og fyrstu sex mánuði ársins 2016 
þegar þetta er skrifað.	
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10.604.261.- í þennan lið árið 2014. Mestu viðskiptin voru við þrjá birgja, Pennann kr. 

2.909.567.- eða 27,4% af heildarupphæðinni, Forlagið kr. 1.325.782.- eða 12,5% og 

Félag íslenskra bókaútgefenda kr. 870.755.- og 8,2% af upphæðinni. Ljóst er að þar er 

átt við bókamarkað félagsins. Með þessar upplýsingar er ekki hægt að segja með vissu 

hvort innkaupin hjá Pennanum hafi eingöngu verið vegna bókakaupa enda fæst þar 

ýmislegt annað sem nýtist í leikskólastarfi. Árið eftir hafði heildarupphæðin hækkað í 

kr. 11.900.106.- og voru mestu viðskiptin við sömu þrjá aðilana, Pennann upp á kr. 

3.488.987.- eða 29,3%, Forlagið kr. 1.552.247.- eða 13% og Félag íslenskra 

bókaútgefenda kr. 1.481.848.- eða 12.5% („Kópavogsbær | Hvert fara peningarnir“, 

e.d.). Af þessu að dæma virðast leikskólar þessa annars stærsta sveitarfélags landsins 

kaupa bækur en misjafnt er eftir einstaka skólum hve stór hluti útgjalda fer í þennan lið.    

 

 

5.3 Almenningsbókasöfn	
	
Almenningssöfn starfa eftir bókasafnalögum nr. 150/2012 en þau ná einnig yfir ýmis 

önnur opinber bókasöfn, svo sem Landsbókasafn – Háskólabókasafn, bókasöfn 

framhaldsskóla og háskóla, Hljóðbókasafn Íslands og bókasöfn ýmissa stofnanna. 

Samkvæmt lögunum eru söfnin þjónustustofnanir og skal ekki reka í hagnaðarskyni. 

Markmið þeirra safna sem undir lögin falla er að veita aðgang að fjölbreyttu safnefni 

og upplýsingum. Þau skulu einnig efla menntun, símenntun, atvinnulíf, menningar- og 

vísindastarfsemi, íslenska tungu, upplýsingalæsi og ánægjulestur. Jafnframt segir í 

lögunum að hlutverk þeirra sé að jafna aðgengi að menningu og þekkingu sem er í góðu 

samræmi við menningarstefnu stjórnvalda. Þá er lögð áhersla á að safnkosturinn 

endurspegli sem flest sjónarmið. Gera má ráð fyrir að það þýði að bókasöfnin eigi ekki 

að stunda ritskoðun af neinu tagi með innkaupastefnu sinni. Enga aðrar kvaðir eru um 

innkaupastefnu safnanna aðrar en að þær eigi að endurspegla fjölbreytni. 

 

Rekstur almenningsbókasafna er eitt af lögbundnum hlutverkum sveitarfélaganna en 

þau mega reyndar sameinast um rekstur þeirra. Lítil sveitarfélög geta því rekið 

bókasöfn saman. Í lögunum er tekið fram að almenningsbókasöfn séu menningar-, 

upplýsinga- og menntastofnanir og að allir landsmenn eigi rétt á að njóta þjónustu 

þeirra. Í lögunum er hvergi minnst á börn eða ungmenni eða barnabækur sérstaklega  

(Bókasafnalög nr. 150/2012). Í flestum almenningsbókasöfnum á Íslandi eru þó 
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sérstakar barnadeildir og víða líka sérstakar deildir sniðnar að þörfum og áhuga 

unglinga. Þá eiga börn og unglingar víðast hvar kost á ókeypis bókasafnskorti. 

Erfitt er að átta sig á innkaupastefnu íslenskra almenningsbókasafna og lítið er um 

fræðileg skrif um efnið. Borgarbókasafn Reykjavíkur hefur þó sett sér stefnu um 

uppbyggingu safnkostsins. Þar segir að skipta skuli fjármagni til innkaupa með þeim 

hætti að 80-85% af því fjármagni sem safnið hefur til umráða skuli varið í ritað mál en 

15-20% í mynd- og hljóðefni. Almennt segir að við val á safnkosti skuli miða við „að 

almenningur á öllum aldri eigi greiðan aðgang að vönduðum og fjölbreyttum safnkosti 

bæði hvað varðar form og innihald og að safnkosturinn uppfylli óskir og þarfir 

viðskiptavina“ en einnig skuli gögnin hafa ýmis háleit markmið eins og að stuðla að 

símenntun, örva lestraráhuga, efla íslenska tungu, kynna Íslendingum menningu 

annarra þjóða, efla gagnkvæman skilning milli mismunandi þjóðfélagshópa og virða 

jafnrétti kynja og menningarhópa (Guðríður Sigurbjörnsdóttir o.fl., 2015, grein 7.1). 

Sérstök grein er um börn og unglinga og þar segir: 

Við uppbyggingu safnkosts fyrir börn og unglinga er mikilvægt að gæði séu 

eins og best verður á kosið. Með vönduðu safnefni er börnum gefið færi á að 

njóta lesturs og upplifa það sem ímyndunaraflið og uppgötvun nýrrar þekkingar 

veitir.  

Safnkostur barna- og unglingadeilda þarf að:  

• miðast við aldur lánþega  

• vera í fullu gildi, bæði nýtt og eldra efni  

• gefa fjölbreytta mynd af menningarheimum og mismunandi gildum  

• endurspegla samfélagið og menningu þess  

• kynna umheiminn  

• styðja við sjálfsnám  

• stuðla að símenntun  

• innihalda erlendar gæðabókmenntir barna og unglinga  

• vera til á ýmsum tungumálum (grein 7.4). 

Engar upplýsingar er að finna í stefnunni með hvaða hætti þessum viðmiðum sé 

framfylgt eða hvernig það gangi en innkauparáð sér um innkaup safnsins. Í Ársskýrslu 
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Bókasafns Kópavogs má sjá að þar er annars konar innkaupastefna í gildi en þar segir 

„Lögð hefur verið áhersla á að kaupa inn vinsælt og fjölbreyttara efni til að koma til 

móts við lánþega“ (Bókasafn Kópavogs, 2016, bls. 11). Þar virðist því öðru fremur 

eftirspurn ráða innkaupum en ekki samfélagsleg markmið eins og hjá Reykjavíkurborg. 

Engar upplýsingar er að finna um innkaupastefnu safnsins er kemur að barnabókum en 

töluvert lagt í viðburði fyrir börn, lestrarátök, heimsóknir og samstarf við skóla og 

leikskóla. Í fjárhagsgrunni Kópavogsbæjar má sjá að aðeins lítill hluti safnkostsins og 

mun smærri í krónum talið er keyptur á bókamarkaði Félags íslenskra bókaútgefenda í 

Laugardalnum eða kr. 248.300.- árið 2014 sem samsvaraði 3.3% af kr. 7.439.012.- 

innkaupum á bókum og áskriftum fyrir aðalsafnið í Hamraborg og aðeins kr. 127.341.- 

eða 1.5% af kr. bóka- og áskriftarkaupum ársins 2015 en þau numu alls kr. 8.392.290.- 

sem er lægri upphæð en leikskólarnir vörðu í þennan bókhaldslið („Kópavogsbær | 

Hvert fara peningarnir“, e.d.) 

Eyrún Ýr Tryggvadóttir skoðar niðurskurð á almenningsbókasöfnum í ritgerð sinni 

Horft í skildinginn, lokaverkefni til MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu og kemst að 

svipuðum niðurstöðum og Brynhildur Þórarinsdóttir sem skoðaði áhrif kreppunnar á 

skólabókasöfnin þótt þar hafi niðurskurðurinn verið enn meiri. Rannsókn Eyrúnar tekur 

til áranna 2007-2011 og nær til 20 almenningsbókasafna, stórrra sem smárra, víðs vegar 

um landið. Á föstu verðlagi hafði heildarrekstrarkostnaðurinn lækkað um 19% á 

tímabilinu og þegar á heildina var litið hafði stöðugildum fækkað um 8,36%. Mesti 

samdrátturinn var þó á innkaupum á safnkostinum en reiknað á föstu verðlagi hafði sú 

upphæð sem söfnin höfðu að meðaltali til innkaupa á ári rýrnað um 34%. Sú lækkun 

hefur vart komið sér vel fyrir útgefendur eða höfunda. Í viðtölum við forstöðumenn 

kom fram að sums staðar hefði mest verið dregið úr innkaupum á tónlist, myndefni og 

erlendu afþreyingarefni og slíkum innkaupum jafnvel alveg hætt en reynt að láta innlent 

efni njóta forgangs en annars staðar hefði niðurskurðurinn bitnað mest á fræðilegu efni 

en vinsælt efni keypt áfram. Færri eintök voru þó keypt en áður. Einn af fjórum 

forstöðumönnum sem rætt var við sérstaklega í rannsókninni nefndi að niðurskurðurinn 

bitnaði sérstaklega á barnadeildinni og viðraði áhyggjur sínar af því að minna úrval af 

nýjum barnabókum leiddi til minni áhuga barna og unglinga á lestri bóka og í kjölfarið 

minni getu á því sviði. Þá hafði í sparnaðarskyni sums staðar verið dregið úr þjónustu 

við börn, til að mynda útlánum á leikskóla og skipulögðu barnastarfi og sögustundum. 

Á flestum söfnum jókst aðsóknin hins vegar og skráðum lánþegum fjölgaði (Eyrún Ýr 
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Tryggvadóttir, 2012). Fróðlegt væri að vita hvort fjármagn til safnanna hafi aukist frá 

því að rannsóknin var gerð. 
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6. Áður	en	við	höldum	út	í	heim	
	
Nú ættum við að vera komin með ágæta yfirsýn yfir stöðuna á Íslandi þótt enn megi að 

sjálfsögðu fylla betur upp í myndina. Það er enn erfitt að vera barnabókahöfundur og 

tekjumöguleikarnir eru fáir en felast í höfundalaunum, styrkjum, listamannalaunum, 

úthlutunum úr Bókasafnssjóði höfunda og verðlaunum.  

 

Aðgengi barna að góðum barnabókum mætti vera betra og enn virðist staða 

skólabókasafna vera veik eftir hraustlegan niðurskurð í kjölfar hrunsins og þess að 

ákvæði um skólabókasöfn var numið úr lögum um grunnskóla í nokkur ár. Staða 

almenningsbókasafna virðist betri þótt þau hafi einnig orðið fyrir niðurskurði og þar 

ættu flest börn að geta nálgast bækur sér að kostnaðarlausu. Ljóst er þó að yngstu börnin 

eru háð frumkvæði og áhuga foreldra sinna er kemur að notkun almenningsbókasafna 

og því mun heppilegra að ná til þeirra í gegnum skólabókasöfnin og með því að byggja 

upp vandaðri bókakost í leikskólum.  

 

Íslensk bókaútgáfa borgar töluvert með sér til samfélagsins með greiðslu 

virðisaukaskatts. Auk þess virðast sum bókasöfn, ef marka má Kópavog þar sem 

bókhald er opið, einkum bókasöfn grunn- og leikskóla, kaupa hluta af safnkostinum á 

árlegum afsláttarmarkaði Félags íslenskra bókaútgefenda. Bókaútgefendur og höfundar 

eru því að einhverju leyti að gefa opinberum aðilum afslátt á bókum og þar með styrkja 

hið opinbera í rekstri bókasafnanna, einkum skólasafnanna.  

 

Fæst útgáfufyrirtæki eru sérlega burðug og það eykur á óöryggi í tekjumöguleikum 

höfunda. Síðustu ár hafa nokkur íslensk útgáfufyrirtæki dáið drottni sínum eða skipt 

um kennitölur. Í slíkum tilfellum getur verið erfitt og jafnvel ómögulegt fyrir höfunda 

að innheimta höfundalaun sín sem eru greidd eftir á. 

 

Nú þegar við höfum skoðað ástandið hér á landi er komið að því að kíkja út fyrir 

landssteinana og skoða með hvaða hætti hið opinbera styður við barnabókaútgáfu og 

barnabókahöfunda. Er allt betra í útlöndum? Við munum heimsækja þrjú nágrannaríki 

okkar, Noreg, Svíþjóð og Danmörku. Styrkjakerfi Norðmanna er oft dásamað og því 

eðlilegt að hefja för þar. 
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VI. Nágrannaríkin	heimsótt	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ég vil skrifa fyrir lesendahóp sem getur skapað kraftaverk. Kraftaverk 

gerast þegar börn lesa bækur. Þess vegna þurfa börn bækur.10 (Þýðing 

höfundar). 

 

      Astrid Lindgren 
	
	 	

																																																								
10	Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel. Barn skapar mirakel när de 
läser. Därför behöver barn böcker („läsekrets | Astrid Lindgren“, e.d.). 
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7. Norðmenn	gefa	(út)	bækur	
	
Fyrirheitnalandið í hugum margra barnabókahöfunda heitir Noregur. Ég heyrði fyrst af 

hinum ríflega stuðningi hins opinbera við barnabókaútgáfu þar í landi í lok síðustu 

aldar. Þetta var áður en veraldarvefurinn varð alvöru og því stólaði maður helst á að fá 

upplýsingar frá fólki sem þekkti til. Árið 1999 fór ég til Svíþjóðar til að halda fyrirlestur 

fyrir norræna barnabókahöfunda á Biskops Arnö. Þar dvaldi ég ásamt 

barnabókahöfundum, þar af tveimur íslenskum, og fræðimönnum í nokkra daga svo 

góður tíma gafst til að skiptast á skoðunum. Til tals kom að í Noregi keypti hið opinbera 

3.000 eintök af öllum barnabókum sem út kæmu og dreifði í skóla og bókasöfn. Því 

væri engin sérstök áhætta fyrir útgefendur að gefa út barnabækur. Eiginlega fannst mér 

þetta ævintýralegt og ekki endilega svo jákvætt. Þurftu höfundar kannski ekkert að 

vanda sig? Skipti engu máli hvort bækurnar féllu í kramið eða væru góðar? Og hvað 

voru eiginlega margir skólar í Noregi fyrst þetta gat gengið upp? 

 

Nokkru síðar var ég beðin um að skrifa um norrænar barnabækur í tímaritið Nordisk 

Litteratur. Ég átti að fá sendar tvær myndabækur frá hverju landi en þær skiluðu sér 

reyndar ekki allar. Frá Noregi fékk ég feykilega undarlega bók sem heitir Arkimedes og 

brødskiva eftir Hans Sande og Gry Moursund sem fjallaði um feðgin sem voru að gera 

tilraunir með að láta kött og brauðsneið með smjöri detta niður til að athuga hvort 

kötturinn lenti alltaf á fótunum og brauðsneiðin á smjörinu. Aðalsögusvið bókarinnar 

er baðherbergi heimilisins og þar spóka feðginin sig ýmist á nærfötunum eða allsber  

(Margrét Tryggvadóttir, 2003). Ég átti erfitt með að sjá fyrir mér að slíkt rit hefði fengist 

útgefið hér á landi og eiginlega fannst mér þetta bara vandræðalegt og velti fyrir mér 

hvort það frelsi sem fylgdi algjörlega áhættulausri barnabókaútgáfu væri kannski bara 

ávísun á rugl. Voru þá raunsæju, færeysku bækurnar sem ég fékk sendar kannski bara 

betri kostur? 

 

Í gegnum tíðina hefur umræðan um Noreg sem paradís barnabókahöfunda alltaf skotið 

upp kollinum aftur og aftur. Þetta á að vera alveg frábært en ókostirnir líka margir. Sagt 

er að bókasöfnin kvarti yfir því að þau hafa ekki pláss fyrir allar þessar bækur sem 

enginn hefur áhuga á að lesa. Miklu er víst fargað af heillegum bókum. Höfundar 

fjarlægjast lesendur sína. Skattgreiðendur kvarta. Segir sagan. 
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En hvernig er þetta í raun og veru? Kaupir ríkið virkilega hvaða barnabók sem er í 3.000 

eintökum og dreifir í skóla og á söfn? Finnum út úr því. 

	
7.1	Smá	um	Noreg	og	Norðmenn	

 

Það er óþarfi að segja íslenskum lesendum frá Noregi í smáatriðum. Þó er rétt að rifja 

upp nokkur atriði sem skipta máli fyrir samanburð við Ísland og Íslendinga. Norðmenn 

voru 5.265.158 talsins í júlí 2016. Á sama tíma voru íslendingar 336.060 talsins. 

Norðmenn eru því ríflega 15,6 sinnum fleiri en Íslendingar. Um 18% Norðmanna voru 

0-14 ára og gætu því haft bæði gagn og gaman af barnabókum. Ríflega 20% Íslendinga 

er á þeim aldri. Í Noregi er tvenns konar opinbert ritmál; bókmál og nýnorska. Í Noregi 

búa einnig um 60.000 Samar og í níu fylkjum er Samíska einnig opinbert tungumál 

(„The World Factbook — Central Intelligence Agency“, e.d.-a; „Hagstofa Íslands“, 

e.d.).  

 

Þrátt fyrir að vera 15,6 sinnum fleiri en Íslendingar telja Norðmenn sig smáa þjóð sem 

talar tungumál sem þarf að vernda sérstaklega. Þess vegna standa þeir fyrir öflugum 

stuðningi við norska menningu og ekki síst barnabókmenntir. 

	
	

7.2	Hið	norska	listráð		
 

Í Noregi hefur Kulturrådet eða listráð Noregs starfað síðan 1965 og veitt fjármunum til 

listamanna, safna og í einstök verkefni. Fyrsta árið úthlutaði ráðið 10 milljónum norskra 

króna en árið 2015 um 766 milljónum norskra króna. Hlutverk ráðsins er að styðja 

nýsköpun og fjölbreytni á sviði lista og menningar og skapa faglegan vettvang þar sem 

umræða og samskipti geta átt sér stað („Organisasjonen - kulturradet.no“, e.d.). Hér 

verður einkum fjallað um þá starfsemi listráðsins sem snýr að barnabókum, höfundum 

þeirra og útgáfum.  

 

 

7.3	Listamannalaun	í	Noregi	
	
Í Noregi eiga listamenn, þar með talið rithöfundar, kost á að hljóta listamannalaun sem 

ætlað er að tryggja listamönnum einhverja fasta afkomu. Úthlutun þeirra er byggð á 

virkni og gæðum listamannanna en 24 fagráð, skipuð af fagfélögum listamanna gera 
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tillögu til fimm manna nefndar listamannalauna sem skipuð er af 

Menningarmálaráðuneytinu en sú nefnd ber ábyrgð á endanlegri úthlutun. Ætli 

Norðmenn hafi ekki fundið armslengdina sem Rithöfundasamband Íslands taldi sig 

skorta? 

 

Ekki virðist litið á listsköpun sem hlutastarf í Noregi því hægt er að sækja um 

listamannalaun í eitt til tíu ár í einu. Starfsstyrkir eru veittir í eitt til fimm ár en aðeins í 

eitt til þrjú séu listamennirnir ungir eða nýlega komnir fram. Nýliðastyrkirnir eru 

ætlaðir til að auðvelda nýútskrifuðum listamönnum að koma sér af stað í sinni 

listsköpun og eru þeir veittir að loknu grunn- eða meistaranámi í háskóla og getur hver 

og einn aðeins hlotið slíkan styrk einu sinni. Listamenn sem hafa áunnið sér orðspor 

geta hins vegar fengið laun í 10 ár eða þar til viðkomandi nær 67 ára aldri og eftirlaunin 

taka við og það sama á við roskna listamenn. Ársstyrkur nam 233.945.- norskum 

krónum árið 2016 sem gerir kr. 3.157.208.- íslenskar á ári miðað við gengi 

gjaldmiðlanna í október 2016. Það jafngildir 263.100.- íslenskum krónum á mánuði, 

nokkru lægra en íslensku listamannalaunin en ólíkt því sem við þekkjum eru þetta 

raunveruleg laun en ekki verktakagreiðsla. Ríkið sér því um allar launatengdar 

greiðslur, svo sem í lífeyrissjóð en listamaðurinn greiðir skattana. Þá eru einnig veittir 

verkefnastyrkir, sem ekki miðast við tíma heldur einstök verkefni, í tveimur flokkum, 

til listamanna og svo ungra listamanna sem nýlega eru komnir úr námi. Ráðinu bárust 

8.000 umsóknir fyrir árið 2016 og veitti það 895 styrki („Government grants for artists 

- kulturradet.no“, e.d.; „Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere - 

Lovdata“, e.d.). 

 

Gerður er samningur við alla styrkþega þannig að ekki er nóg að landa styrkjunum, 

listamaðurinn þarf einnig að standa við sitt því annars getur hann átt á hættu að 

styrkurinn sé afturkallaður. Eitt af því sem venjulega er samningsbundið er að merki 

listráðsins sé tengt öllu útgefnu efni og vefsíðum sem tengjast þeim verkefnum sem 

ráðið styrkir. Ef verkefnið tekur miklum breytingum á vinnslutíma þarf að semja um 

þær breytingar við listráðið („Tips til søkere - kulturradet.no“, e.d.). 

 

Þeir sem sækja um listamannalaun í Noregi tilgreina í hvern þeirra 24 ólíku flokka þeir 

vilja sækja um í. Einn þeirra er fyrir barna- og unglingabókahöfunda. Þeir sem sækja 

um nýliðastyrki hafa þó bara um átta flokka að velja en þar eru skilgreiningarnar einnig 
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víðari. Þeir sem vinna á fleiri en einu sviði sækja um þar sem meginþungi þeirra starfa 

liggur en er einnig heimilt að sækja um í fleiri en einum flokki en þá þarf hver umsókn 

að endurspegla þann flokk sem sótt er um hverju sinni. Ekki gengur að senda sömu 

umsóknina margsinnis inn í mismunandi flokka („Arbeidsstipend - kulturradet.no“, 

e.d.). Árið 2016 fengu átta barna- og unglingabókahöfundar listamannalaun. Fimm 

þeirra fengu ársstyrk, tveir þriggja ára styrk og einn styrk til fimm ára. Norskir barna- 

og unglingabókahöfundar fengu því samtals úthlutað 16 árum 2016. Það eru svo sem 

engin ósköp.  

 

 

7.4	Framleiðslustyrkir	til	útgefenda	dýrra	bóka	sem	ekki	bera	sig	
	
Sérstakir framleiðslustyrkir eru veittir útgefendum myndabóka, myndasagna og 

vandaðra fræðibóka fyrir börn. Rökin fyrir þessum styrkveitingum er að slíkar bækur 

séu dýrari en aðrar í framleiðslu og/eða þurfi á sérstökum stuðningi að halda vegna 

markaðsaðstæðna. Myndabók fyrir 2-3 ára börn ætti því að geta fengið slíkan styrk enda 

bæði dýr í framleiðslu og markhópurinn lítill þótt hann sé margfalt stærri en hér á landi. 

Skilyrt er að höfundarnir, hvort heldur séu höfundar texta eða mynda búi í Noregi 

(„Litteraturproduksjon - kulturradet.no“, e.d.). Til að hljóta svona styrk er sem sagt ekki 

hægt að finna ódýran erlendan teiknara á netinu eins og íslenskir útgefendur gera 

stundum er kemur að myndskreyttum bókum fyrir börn.  

 

 

7.5	Innkauparáð	
	
Loks er komið að innkauparáðunum sem hafa verið ástæða aðdáunar margra á norska 

kerfinu. Listráðið starfrækir fimm innkauparáð (n. innkjøpsordningar) fyrir bókmenntir 

og sams konar fyrirkomulag fyrir tímarit. Innkauparáðin byggja á samkomulagi milli 

listráðsins, félaga bókaútgefenda og samtaka rithöfunda og barna- og 

unglingabókahöfunda. Flokkarnir fimm eru: 

• Nýjar norskar fagurbókmenntir. Hér er átt við bæði verk fyrir fullorðna sem og 

barna- og unglingabækur, skrifuð af núlifandi höfundum og getur ráðið í mesta 

lagi keypt eitt verk eftir hvern höfund fyrir börn og eitt fyrir fullorðna. 

Bækurnar geta verið á nýnorsku, bókmáli eða mállýsku. Bækurnar mega vera 

þýddar svo lengi sem frumútgáfan hafi komið út í Noregi. Keypt eru 773 eintök 
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af fullorðinsbókum (703 prentuð eintök og 70 rafbækur til viðbótar ef þær eru 

fyrir hendi) og 1480 eintök af barna- og unglingabókum (og 70 rafbækur). 

Bækurnar geta verið hvers slags skáldverk, skáldsögur, leikrit, ljóð, smásögur 

eða myndabækur eða aðrar bækur, ríkar af myndefni. Innkaup ráðsins eru 

sjálfvirk, svo lengi sem bækurnar koma út hjá útgáfum innan þeirra tveggja 

félaga útgefenda sem eru starfandi í Noregi og eru keyptar á föstu verði. 

Standist þær hins vegar ekki gæðakröfur greiðir ráðið ekki fyrir þær. 

Útgefendur sem standa utan félaga útgefenda geta lagt útgefnar bækur fyrir 

ráðið sem kaupir þær ef þær standast gæðakröfur. Keyptum bókum er dreift á 

almenningsbókasöfn og skólasöfn. Innkaup ráðsins koma ekki í staðinn fyrir 

innkaup bókasafnanna sjálfra heldur eiga að bætast við þau en sjálfsagt kaupa 

bókasöfnin sjálf minna fyrir vikið. Með þessum hætti er útgefendum og 

höfundum tryggð ákveðin sala og fyrsta upplag bókanna getur verið stærra og 

prentun því hagkvæmari. Verðið sem innkauparáðið greiðir er óháð 

markaðsverði bókanna en keyptar bækur eru flokkaðar í nokkra flokka. Fyrir 

1480 eintök af textabók fyrir börn eða unglinga var greitt samtals 235.000 

norskar krónur árið 2016. Þar af fær höfundurinn 100.000.- en forlagið 

135.000.-. Komi bókin einnig út sem rafbók fær höfundurinn ekkert fyrir þau 

70 eintök en útgáfan fær 13.500 norskar krónur til viðbótar og þar með hefur 

skapast hvati til rafbókaútgáfu („Innkjøpsordning - ny norsk skjønnlitteratur - 

kulturradet.no“, e.d.).  Séu verkin á nýnorsku en ekki bókmáli fær höfundurinn 

5.000.- norskar krónur í viðbót og útgefandinn 10.000.- norskar krónur. 

Barnabókahöfundi eru því alltaf tryggðar sem svarar á genginu í október 2016 

1.325.065.- íslenskar krónur í laun skrifi þeir sómasamlega barnabók sem 

kemur út hjá alvöru forlagi. Það eru tæplega 900 krónur fyrir hvert af þessum 

1480 eintökum. Þá er öll önnur sala eftir og börnin í Noregi miklu fleiri en þau 

íslensku. Heildarkaupverðið svarar til 3.113.905.- íslenskra króna og 

kaupverðið á hverju eintaki því rúmlega 2.100 íslenskar krónur. Upphæðirnar 

sem greiddar eru fyrir fullorðinsbækur eru ekki mikið frá þessum þótt eintökin 

séu færri. Norskir höfundar fá NOK 80.000.- fyrir prósa en 72.000.- fyrir 

kveðskap og útgefendur 116.000 fyrir prósann en 82.000 fyrir ljóðabækurnar. 

Ekki koma til aukagreiðslur vegna nýnorsku en útgefendur fá meira ef verkið 

kemur einnig úr sem rafbók. 
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• Innkauparáðið kaupir einnig þýðingar, hvort heldur sem er fagurbókmenntir 

eða rit almenns efnis. Útgefendur sækja um þessi innkaup en árlega eru keyptir 

um 130 titlar, hver í 502 eintökum og 40 rafbókum til viðbótar komi hún út. 

Forlagið fær 100-112.000 norskar krónur fyrir eintökin og þýðandinn 25% af 

því sem Forlagið hefur þegar greitt fyrir þýðinguna („Innkjøpsordning - omsett 

litteratur - kulturradet.no“, e.d.).  

 

• Norskar fræðibækur eða rit almenns efnis (það sem á ensku kallast „non-

fiction“). Keypt eru 703 eintök á pappír en 70 til viðbótar komi bókin út sem 

rafbók. Höfundar fá 80.-85.000 norskar krónur í sinn hlut. Útgáfurnar fá 126-

170.000 eftir umfangi verks, myndskreytingum og slíku. Það sama gildir og 

um fyrsta flokkinn, allir titlar eru sjálfkrafa keyptir standist bækurnar 

gæðakröfur („Innkjøpsordning - ny norsk sakprosa for vaksne - 

kulturradet.no“, e.d.).  

 

• Nýjar norskar fræðibækur fyrir börn eða unglinga. Hér eru 25 titlar keyptir í 

1480 eintökum og 70 í viðbót rafræn sé rafbók fyrir hendi. Sömu greiðslur 

koma til höfunda og vegna annarra barnabóka en útgefendur fá ívið meira og 

greiðslur eru mismunandi eftir gerð bóka („Innkjøpsordning - ny norsk 

sakprosa for barn og unge - kulturradet.no“, e.d.).  

 

• Teiknimyndasögur fyrir allan aldur. Hér kaupir ráðið allt sem nær máli, jafnt 

fyrir börn sem fullorðna, og í sama eintakafjölda og í hinum flokkunum og 

höfundarnir fá sömu greiðslur en útgefendurnir ívið meira fyrir slíkt efni fyrir 

börn („Innkjøpsordning - nye norske teikneseriar - kulturradet.no“, e.d.). 

 

Listar yfir allar keyptar bækur, höfunda þeirra og útgefendur er að finna á vef norska 

listráðsins. Þar má líka sjá hverjir skipa valnefndirnar sem leggja mat á keyptar bækur. 

Svipuð innkauparáð starfa einnig innan tónlistargeirans í Noregi og rætt hefur verið um 

að styrkja tölvuleikjaframleiðslu með svipuðum hætti. 

 

7.6	Greiðslur	fyrir	afnot	á	bókasöfnum	
	
Noregur er, eins og Ísland, eitt þeirra 53 ríkja sem greiða rétthöfum fyrir afnot af efni 

þeirra á bókasöfnum og hefur gert síðan 1947. Þar semur menningarmálaráðuneytið við 
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23 samtök höfunda um heildargreiðslu sem skipt er niður á rétthafana eftir gerð bóka 

og fjölda eintaka höfunda á söfnum. Ekki er greitt miðað við útlánin sjálf en verið er að 

endurskoða kerfið þegar þetta er ritað, m.a. svo það taki til útlána á rafrænu efni líka. 

Sjóðurinn veitir líka beina styrki til höfunda. Árið 2016 var upphæðin sem til úthlutunar 

kom NOK 107.600.000. Það jafngildir 1.417.740.203.- íslenskra króna miðað við 

gengið í nóvember 2016. Sé miðað við höfðatöluna frægu og deilt með 15,6 (enda 

Norðmenn 15,6 sinnum fleiri en Íslendingar) fáum við út tæplega 91 milljón íslenskra 

króna en árið 2016 fengu íslenskir rétthafar 70 milljónir í sinn hlut. Greiðslurnar miðast 

við núlifandi höfunda en ekki erfinga þeirra. Hámark er á mögulegum greiðslum úr 

sjóðnum og nemur það fjórfaldri lágmarksframfærslu almannatrygginga í landinu. 

(„Frequently Asked Questions“, e.d.; „PLR in Norway“, e.d.; Stortinget, e.d.; Nina 

Børge-Ask, 2016). Vinsælustu höfundarnir fá því væntanlega minna fyrir hvert útlán 

en aðrir.  

 

7.7	Fast	verð	og	útsölur	bannaðar	nema	stundum	
	
Samtök norskra bóksala og bókaútgefenda hafa gert með sér sérstakan samning sem 

norska Stórþingið hefur blessað með lagasetningu og veitt tímabundnar undanþágur frá 

samkeppnislögum, nú síðast árið 2014 og gildir sú undanþága út árið 2018. 

Samningurinn (n. bokavdelen) felst í föstu verði á bókum. Útgefandinn verðleggur 

bókina og bóksölum er óheimilt að veita meiri afslátt en 12,5% árið sem bókin kemur 

út og til 30. apríl árið eftir. Þó má veita opinberum bókasöfnum allt að 20% afslátt. 

Afslátturinn má þó vera meiri séu keypt fleiri en 200 eintök af sama titli. Á þetta þó 

aðeins við um fyrstu útgáfu bóka. Bóksalar skuldbinda sig einnig til þess að selja og 

koma til viðskiptavina sinna öllum þeim bókum sem forleggjararnir eiga á lager. 

Bókaklúbbum eru veittar undanþágur og mega gefa nýjum meðlimum allt að þrjár eldri 

bækur og selja þeim nýjar bækur á lægra verði í gegnum áskrift. Norðmenn halda þó 

sinn árlega bókamarkað í febrúar sem kallast Mammutsalget en bóksalar og útgefendur 

standa saman fyrir markaðnum. Þar má iðulega finna upp undir eina og hálfa milljón 

titla. Í samningi útgefenda og bóksala er sérstök klausa um Mammútasöluna en þangað 

fara auðvitað ekki nýjustu bækurnar en mikill afsláttur er veittur af eldri bókum. 

Bókaforlögin og bóksalarnir hafa með sér samráð um útsöluverð bókanna á markaðnum 

sem og verðið sem útgefendurnir fá (Bokavtalen, e.d.; „Mammutsalget“, e.d.).   
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7.8	Virðisaukaskattur		

	
Í Noregi er almennt þrep virðisaukaskatts 25% en þar ekki lagður neinn 

virðisaukaskattur á bækur, hvorki prentaðar bækur né rafbækur (International 

Publishers Association, 2013). 

 

 

7.9	Rafbækur	og	bókasöfn	
 

Norðmenn hafa síðustu ár lagt áherslu á rafbókaútgáfu og lána rafbækur einnig út í 

gegnum bókasöfnin. Hið opinbera ýtir m.a. undir rafbókaútgáfu með aukagreiðslum 

innkauparáðsins til útgefenda komi bækur þeirra einnig út sem rafbækur. En hvernig 

lánar maður út rafbækur á bókasöfnum? Skemmir það ekki markaðinn fyrir rafbækur 

ef notendur bókasafna geta hlaðið þeim niður fyrir ekki neitt? Hér eru Norðmenn að 

feta sig áfram og árið 2015 lét menningarmálaráðuneytið gera skýrslu um hver staðan 

væri og hvernig til hefði tekist (Rambøll Management Consulting, 2016).  

 

Söfnin geta keypt rafbækur til útláns en fá einnig rafbækur frá innkauparáðinu. Þrenns 

konar kerfi eru notuð við útlánin en öll eru þau þannig úr garði gerð að aðeins einn 

notandi getur haft hverja bók sem fylgir ákveðnu leyfi í láni í einu og aðeins einn titil í 

einu líka. Hann getur því ekki hamstrað fjölda bóka upp á lesbrettið í einu lagi og 

hamlað aðgang annarra notenda á meðan. DRM-kerfi kemur í veg fyrir ólöglega 

fjölföldun eða dreifingu. Samkvæmt skýrslunni eru rafbækur 7% af innkaupum 

innkauparáðsins, um 1-2% af útlánum bókasafna og 2-3% af bóksölumarkaðnum. Auk 

þess heldur þjóðarbókasafnið út vefnum bokhylla.no sem líkist vef Landsbókasafnsins 

bækur.is, en þar geta norskir notendur, ólíkt þeim íslensku einnig nálgast  óaðgengilegar 

bækur sem enn eru í höfundarétti og byggir það á samningi við rétthafa. Alls eru þar nú 

um 50.000 bækur. (Rambøll Management Consulting, 2016). 
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8.	Hvað	gera	Svíar?	
 

Svíar hafa gert barnabækurnar sínar að útflutningsvöru og því fróðlegt að sjá hvernig 

þeir styðja við barnabókaútgáfu og viðhorfið til greinarinnar og þeirra sem við hana 

starfa. Í Svíþjóð bjuggu í júlí 2016 9.880.604 eða 29,4 sinnum fleiri en á Íslandi. 

Opinbert tungumál er aðeins sænska þótt ýmsir Svíar hafi önnur mál að sínu móðurmáli 

eins og finnsku, samísku, Meänkieli sem er finnskættað tungumál, romaní og jiddísku. 

Alls eru 17,28% þjóðarinnar 14 eða yngri („The World Factbook — Central 

Intelligence Agency“, e.d.-b).  

 

 

8.1	Sænska	listráðið	og	styrkir	til	bókaútgáfu	
 

Rétt eins og Norðmenn eiga Svíar sér sitt listráð sem útdeilir styrkjum til 

menningarmála. Ný menningarstefna var samþykkt af sænska þinginu árið 2009 og er 

henni einnig ætlað að vera sveitarfélögum leiðarljós í menningarstarfi. Eitt af 

markmiðum menningarstefnunar er að gefa réttindum barna og ungmenna í tengslum 

við menningu gaum. Markmið styrkjakerfisins í kringum bókmenntirnar er að stuðla að 

auknum gæðum og fjölbreytni í bókaútgáfu og tryggja lesendum úrval góðra 

bókmennta. Barnabókmenntir eru ekki styrktar sérstaklega í Svíþjóð en víðtækir 

útgáfustyrkir eru veittir útgefendum bóka í níu flokkum, þar á meðal barna- og 

unglingabóka. Kerfið er byggt þannig upp að útgefendur geta sótt um útgáfustyrki fyrir 

bækur sínar eftir að þær eru komnar út. Bókin þarf að hafa sænskt ISBN-númer, 

útgefandinn að vera sænskur, bókin að koma út í fyrstu útgáfu nema um klassísk sænsk 

rit sé að ræða og hafa komið út á síðustu sex mánuðum. Þá má hún ekki vera of dýr 

miðað við síðufjölda og umfang. Þá má fyrsta upplag flestra tegunda bóka, m.a. 

fagurbókmennta fyrir börn og fullorðna, ekki fara yfir 5.000 eintök eigi bókin að geta 

átt rétt á styrki. Flestar tegundir bóka koma til greina en þó eru nokkrar gerðir 

undanskyldar, svo sem matreiðslubækur, föndurbækur, kennslubækur, bækur um mjög 

staðbundið efni og heiðursrit gefin út til minningar um ákveðna einstaklinga.  

 

Bækurnar eru metnar af fagnefndum eftir útgáfu þar sem sitja sérfræðingar á hverju 

sviði fyrir sig. Þeir víkja af fundi ef einhver hætta er á hagsmunatengslum og allar 

fundargerðir nefndanna eru opinberar sem og hvaða bækur hafa hlotið styrki. Bækurnar 

eru metnar bæði út frá efni og umgjörð. Sé umgjörðin ekki eins og best verður á kosið 
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eða bókin gefin út í kilju má lækka styrkinn um 25%. Ef fyrsta upplag er í hærra lagi 

má einnig lækka styrkinn. Endurútgáfa klassískra verka á einungis rétt á hálfum styrk. 

Sé framleiðslukostnaðurinn hins vegar sérstaklega hár vegna stærðar eða 

myndskreytinga í fjórlit má taka sérstakt tillit til þess og hækka styrkinn. 

 

Styrkurinn miðast við blaðsíðufjölda bókarinnar og er hæsti mögulegi styrkur 70.000 

sænskar krónur sem jafngildir um 862.000 íslenskum krónum. Auk þess kaupir ráðið 

eintök af öllum styrktum bókum og dreifir á öll 287 almenningsbókasöfnin í Svíþjóð 

svo lengi sem útgefandinn geti afgreitt þann fjölda eintaka. Fyrir þá sölu fær 

útgefandinn greitt það sama fyrir hvert eintak og ef hann hefði selt verkið til bóksala og 

kallast það dreifingarstyrkur. Hann getur þó hæstur verið 40.000 sænskar krónur eða 

tæplega hálf milljón íslenskar krónur fyrir þau 287 eintök sem afhent eru. Barnabók 

sem er 300 síður fær því SEK 35.815 eða um 441.000 íslenskar krónu í útgáfustyrk en 

svo kaupir ráðið einnig 287 eintök fyrir bókasöfnin. Listráðið sér um dreifingu bókanna 

til bókasafnanna, útgefendum að kostnaðarlausu („Litteraturstöd - Kulturradet“, 2009).  

 

 

8.2	Lestrarhvetjandi	styrkir	til	bókasafna	
 

Sænska listráðið býr ekki yfir viðamiklu og sjálfvirku innkaupakerfi eins og það norska. 

Það starfrækir hins vegar innkaupasjóð bókasafna til innkaupa á bókum, einkum barna- 

og unglingabókum, í tengslum við ýmis lestrarhvetjandi verkefni. Þar, eins og hér, eru 

bókasöfnin á forræði sveitarfélaga. Til þess að almenningsbókasöfn og skólabókasöfn 

geti sótt um styrki til innkaupa þarf sveitarfélagið að hafa sett bókasöfnum 

byggðarinnar (og þar með talið skólasöfnunum) stefnu þar sem útlistað er með hvaða 

hætti safnið (eða sveitarfélagið) ætlar að hvetja til lestrar með samvinnu bókasafnanna, 

skólanna og leikskólanna. Einkaskólar þurfa að gangast undir stefnu sveitarfélagsins 

þar sem þeir starfa til að geta átt rétt á styrk. Lágmarksstyrkur er SEK 30.000.- eða um 

370.000 íslenskar en fer eftir fjölda barna og ungmenna í sveitarfélaginu sem eru undir 

18 ára aldri („Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek - Kulturradet“, 2009). 
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8.3	Beinir	styrkir	til	listamanna	
	
Í Svíþjóð er starfræktur launasjóður höfunda, Sveriges Författarfond, sem sér um 

greiðslur til höfunda vegna útlána á bókasöfnum og styrki til höfunda, þýðenda, 

leikskáld og menningarblaðamanna.  

 

Greiðslur fyrir afnot á bókasöfnum miðast við útlánafjölda á ári en ólíkt því sem tíðkast 

hér á landi koma einnig til greiðslur vegna bóka sem ekki eru til útláns, svo sem 

orðabóka. Svíar hafa greitt rétthöfum fyrir afnot á bókasöfnum síðan 1954. Árið 2016 

greiddi sjóðurinn út SEK 0.91 fyrir hvert útlán sem jafngildir um 11 íslenskum krónum. 

Ekki er það nú mikið en á móti kemur að möguleg útlán á verkum hvers höfundar eru 

mun fleiri. Nái greiðslurnar ekki SEK 1.820 sem jafngildir ríflega 22.000 íslenskum 

krónum (það er 2.000 útlánum) á ári falla greiðslurnar niður. Þegar útlánafjöldinn fer 

yfir 200.000 lækka greiðslurnar einnig. Falli höfundur frá fá erfingjar hans greiðslurnar, 

svo lengi sem höfundarétturinn er í gildi. Alls voru greiddar út 149 milljónir sænkra 

króna til rétthafa árið 2016 (Sveriges författarfond, e.d.-c). Það jafngildir í heild ríflega 

1,8 milljarði íslenskra króna en væri miðað við höfðatölu um 61 milljón íslenskra króna 

eða níu milljónum minna en er í íslenska sjóðnum.  

 

Barnabókahöfundar eru þar, eins og hér á landi, í hópi þeirra höfunda sem mest eru 

lánaðir út. Efst trónir Martin Widmark sem ég hitti á Barnabókahátíðinni Mýrinni í 

september 2016 en árið 2014 voru verk hans lánuð næstum tveimur milljón sinnum. 

Ekki hafði ég hugmynd um það þegar ég hitti hann á Mýrinni í september. Í öðru sæti 

er myndskreytirinn Helena Willis, í því þriðja barnabókahöfundurinn Helena Bross, í 

fjórða sæti sjálf Astrid Lindgren, í því fimmta myndskreytirinn Margareta Nordqvist, í 

sjötta Gunilla Bergström, betur þekkt sem mamma Einars Áskels og í því sjöunda og 

áttunda Anders Jakobsson og Sören Olsson sem saman skópu meðal annars Bert sem 

hélt dagbók en fjölmargar unglingabækur um hann hafa verið þýddar á íslensku. Raunar 

er það ekki fyrr en í 30. sæti að loks er komið að höfundi sem ekki skrifar eða teiknar 

aðallega fyrir börn. Þar er Anna Jansson sem þekkt er fyrir spennusagnaskrif sín 

(Sveriges Författarfond, 2015). 

 

Sérstök valnefnd getur ákveðið að veita höfundum mun hærri upphæðir úr 

bókasafnssjóðnum en þeir eiga rétt á eftir útlánum ef skrif, þýðingar eða 

myndskreytingar bóka er þeirra aðal- eða meginstarf. Árið 2016 fengu 170 höfundar 
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þennan sérstaka styrk frá bókasafnssjóðunum og nam hann SEK 210.000.- og er 

verktakagreiðsla eins og íslensku listamannalaunin. Það gerir kr. 2.586.120.- íslenskar 

á ári eða kr. 215.500 á mánuði. Sækja þarf um þessar greiðslur sérstaklega og til að 

koma til álita þurfa umsækjendur að hafa starfað í faginu í minnst tíu ár og minnst fimm 

eða sex verk þeirra þurfa að vera aðgengileg á bókasöfnum landsins. Hörð samkeppni 

er um þessa styrki og því nægja þessi takmörkuðu skilyrði sjaldnast til að hljóta þá. 

Styrkþegar mega ekki vinna við annað í meira en 50% starfi og ekki vera eldri en 70 

ára (Sveriges författarfond, e.d.-b).  

 

Svíar eru einnig með starfslaun í svipaðri mynd og við sem launasjóðurinn sér um 

umsýslu á. Rithöfundar, þýðendur, myndskreytar og ljósmyndarar sem eiga bækur á 

sænskum bókasöfnum geta sótt um að fá þá styrki vegna sérstakra verkefna sem þeir 

ætla sér að vinna. Styrkirnir eru veittir tvisvar á ári til eins, tveggja eða fimm ára til 

starfandi höfunda og greiðast eins og laun en ekki verktakagreiðslur og sér ríkið um að 

greiða launatengd gjöld og lífeyrissjóðsgreiðslur. Starfslaun höfunda til eins eða 

tveggja ára eru skattfrjáls en skattur er tekinn af launum til fimm ára. Við veitingu 

styrkjanna er tekið mið af bókmenntalegum gæðum fyrri verka höfundarins og þörf 

hans fyrir styrkinn. Metsöluhöfundar eða höfundar sem þegar fá ríkulegar greiðslur 

fyrir útlán á bókasöfnum koma því ekki til greina. Lengri styrkirnir eru ekki veittir nema 

til höfunda sem áður hafa fengið styttri styrki og er þá m.a. litið til afkasta þeirra og 

gæða síðast þegar þeir hlutu styrk. Mikil samkeppni er um styrkina og að jafnaði fá 

aðeins 15-20% umsækjenda styrk. Markmiðið með eins og tveggja ára styrkjunum er 

að gefa höfundum tækifæri til að einbeita sér eingöngu að skriftum (eða 

myndskreytingum eða þýðingum eftir atvikum) í þetta langan tíma. Styrkirnir nú eru á 

milli 60-90.000 sænskar krónur (kr. 738.000.- til 1.1107.000.-) á ári. Markmiðið með 

styrkjunum til fimm ára er að gefa höfundum tækifæri til að helga sig ritstörfum 

eingöngu til lengri tíma. Styrkþegar fá SEK 120.000.- á ári eða tæplega 1,5 milljón 

íslenskra króna og ólíkt styttri styrkjunum greiða höfundarnir skatta af þessum 

peningum eins og öðrum launum (Sveriges författarfond, e.d.-a; Sveriges författarfond, 

e.d.-d). Auk starfslauna úthlutar sjóðurinn ferðastyrkjum eins og gert er hér á landi. 
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9.	Frændur	okkar	Danir	
	
Síðasta þjóðin sem hér er til umfjöllunar eru Danir. Framan af var stjórnsýsla Íslands 

og Danmörku samofin og víða gætir enn áhrifa frá Danmörku í íslenskum lögum og 

reglum, þótt Danir hafi í sumum tilfellum breytt um stefnu. Því er eðlilegt að gefa því 

gaum hvernig okkar gamla herraþjóð styður við bakið á barnabókaskrifum og útgáfu. 

 

Danir eiga sína eigin stofnun, Statens Kunstfond, sem meðal annars úthlutar styrkjum 

til lista- og menningarmála. Stofnunin varð til árið 2014 þegar forverar hennar, Statens 

Kunstfund sem starfaði frá 1964-2013 og listráðið Statens Kunstråd sem stofnað var 

2003, runnu saman í eina stofnun sem hefur það hlutverk að styrkja danska list og kynna 

hana erlendis. Innan stofnunarinnar eru tólf sérfræðinefndir og ein stjórn sem m.a. hefur 

samhæfingarhlutverk („Om Statens Kunstfond“, e.d.).   

 

Danir voru 5.724.456 í júlí 2016, um 17 sinnum fleiri en Íslendingar. 16,58% þeirra eru 

14 ára eða yngri. Og já, þeir tala víst dönsku („The World Factbook — Central 

Intelligence Agency“, e.d.-c). 

 

 

9.1	Bókasafnssjóðurinn	

Ég hef heyrt að margir danskir barnabókahöfundar fái jafnvel stærstan hluta tekna sinna 

frá bókasafnssjóðnum þannig að rétt er að byrja á að kanna fyrst hvað sé til í því. Rétt 

eins og hér þurfa höfundar, myndhöfundar og þýðendur að skrá sig til að öðlast rétt í 

sjóðunum. Rétturinn er erfanlegur að hluta, þ.e. eftirlifandi maki eða börn undir 18 ára 

eiga rétt á greiðslum úr sjóðnum ef rétthafi er fallinn frá en aðrir ekki. Sjóðurinn er á 

fjárlögum og árið 2016 lagði þingið honum til 175.811.999.- danskar krónur sem 

jafngildir 2.868.454.757 íslenskum krónum! Ef við notum höfðatöluna frægu jafngildir 

það því að íslenski sjóðurinn fengi nærri 169 milljónir en ekki bara 70. Nú erum við að 

tala saman. Punktakerfi sem byggir á fjölda blaðsíðna og tegund bóka ákvarðar 

greiðslurnar, auk fjölda útlána. Þannig gefa flestar bækur einn punkt fyrir hverja 

blaðsíðu, fagurbókmenntir fyrir fullorðna tæpa tvo punkta, myndabækur og 

teiknimyndasögur þrjá punkta fyrir hverja síðu, þýðing þriðjung af punkti en nótnahefti 

og ljóðabækur sex punkta á síðu. Hljóðbækur sem lánaðar eru út á geisladiskum gefa 

líka punkta en þá er miðað við mínútur. Rafbækur sem lánaðar eru út á dönskum 
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bókasöfnum eru enn sem komið er ekki í kerfinu sem miðast við almennings- og 

skólasöfn.  

Lágmarksgreiðsla úr sjóðnum er DKR 2.130.- þannig að þeir sem mjög lítið eru lánaðir 

út fá engar greiðslur. Réttindi sem nema DKR 455.858.- (um kr. 7.438.000.-) greiðast 

út óskert en frá þeirri upphæð að DKR 607.812.- greiðist helmingur og 1/3 eftir það 

(Kulturministeriet, 2015; „Sådan udregnes biblioteksafgiften“, e.d.).  

 

Listar yfir höfunda sem fá úthlutað fjármunum úr sjóðnum og hvað þeir fá eru birtir á 

síðu sjóðsins. Sá sem mest fékk var barna- og unglingabókahöfundurinn Bjarne Reuter 

en hann fékk 769.047 sem jafngildir ríflega 12 milljónum íslenskra króna en hann hefur 

fengið hæstu greiðslurnar úr sjóðnum frá 2004 og barnabókahöfundar raða sér í efstu 

sætin. 26,78% af fjármunum sjóðsins árið 2016 voru greiddir út vegna útlána barnabóka 

og 16,04% vegna útlána til skóla („Biblioteksafgift i tal“, e.d.). 

 

 

9.2.	Listamannalaun	fyrir	höfunda	
 

Danskir höfundar geta sótt um listamannalaun sem og verkefnastyrki fyrir ákveðin 

verk. Valnefndirnar eru kynntar á vef Statens Kunstfond og þar má líka sjá hvað þær fá 

í laun fyrir nefndarsetuna. Það er ágæt regla. Listamannalaunin eru veitt starfandi 

rithöfundum í þrjú ár (en sama fyrirkomulag er í öðrum listgreinum) og byggir 

styrkveitingin á fyrri verkum höfundarins. Árlega hljóta sjö til níu höfundar þriggja ára 

listamannalaun. Árslaun námu DDK 285.000.- eða um kr. 4.590.000.- eða sem 

jafngildir kr. 382.500 á mánuði („24 kunstnere får tre års arbejdsro“, e.d.). 

Verkefnastyrkirnir eru líkari því sem við þekkjum hér á landi en miðast þó ekki við 

mánuði heldur upphæðir. Rithöfundar, þar með talið barna- og unglingabókahöfundar, 

geta sótt um sem og þýðendur og myndhöfundar bóka. Launasjóðurinn sinnir jafnt 

höfundum fagurbóka sem og fræðirita en þeir verða að hafa gefið út minnst eitt verk 

áður en þeir sækja um. Um sex mismunandi umsóknarflokka er að ræða, einn þeirra er 

eingöngu fyrir höfunda og myndhöfunda barna- og unglingabóka. Höfundar orðabóka 

og uppflettirita, föndurbóka, sjálfshjálparbóka, kennslubóka og bóka um staðbundna 

sögu svo eitthvað sé nefnt geta þó ekki sótt í sjóðinn. Höfundarnir þurfa að hafa sýnt 

hæfileika sína og hæfni með fyrri verkum. Ekki fá allir umsækjendur styrki en 

valnefndunum er meðal annars falið að taka tillit til málfars og stíls höfundanna, 
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efnistaka og nýsköpunar í verkum þeirra. Þegar umsóknir myndhöfunda eru metnar er 

m.a. lagt mat á samspil mynda og texta í þeirra fyrri verkum. Nefndunum er einnig 

heimilt að taka mið af því hvort umsækendur hafi áður hlotið opinbera styrki og ber að 

hafa í huga að styrkjunum sé dreift með sanngirni að leiðarljósi.  Árið 2016 hlutu 377 

rithöfundar, þýðendur og myndhöfundar verkefnastyrki sem voru á bilinu DKK 

50.000.- til 125.000.- sem jafngildir um 800.000.- til 2.000.000.- íslenskra króna 

(„Tildelinger“, e.d.). Sé miðað við höfðatölu jafngildir það einungis ríflega 22 

styrkþegum á Íslandi. Ljóst er að flestir starfandi danskir höfundar hafa meira að sækja 

í bókasafnssjóðinn en launasjóðinn.  

 

Þess ber að geta að Statens Kunstfond úthlutar einnig allskyns styrkjum til útgefenda. 

Nú er að sjá hvað við getum lært af grönnum okkar.  

  



	

	100	

VII. Komin	heim,	reynslunni	ríkari	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Það gegnir sama máli um listir og vísindi og um ýsu og skó: menning er 

að gera hlutina vel. Það er menning að syngja vel og skrifa vel og 

skemmta sér vel á meðan verið er að því öllu saman. Og eins og ég segi: 

það versta sem hægt er að gera manni er að leyfa honum ekki að gera 

það vel sem hann gerir.11  

 

     Þorsteinn Gylfason 
	 	

																																																								
11	(Þorsteinn Gylfason, 1998, bls. 304).	
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10.	Hvað	höfum	við	lært?		
	
Nú erum við komin heim og ýmislegt hefur skýrst við þessa athugun. Ef við lítum yfir 

sviðið og hvað gert er í þeim löndum sem skoðuð hafa verið má sjá að hvert land um 

sig, Danmörk, Svíþjóð og Noregur, er með ákveðna meginaðferð til að auðvelda 

höfundum að lifa af barnabókaskrifum. Svo virðist sem Noregur sinni 

barnabókmenntum best með því að kaupa og dreifa barnabókum ríkulega á bókasöfn 

og í skóla. Það er auðvitað best fyrir börnin. Vinsælir danskir barnabókahöfundar 

virðast hins vegar geta fengið upphæðir sem íslenskir barnabókahöfundar hafa aldrei 

séð úr bókasafnssjóði höfundanna. Sú úthlutun virðist sanngjörn enda litið til lengdar 

bóka, tegundar og fjölda útlána. Hér á landi fær höfundur sem semur stutta barnasögu 

sömu upphæð fyrir hvert útlán og höfundur sem samið hefur 500 síðna doðrant. Þar 

vega myndabækur, ljóð og rit sem meiri vinna liggur í en fjöldi blaðsíðna segir til um 

líka þyngra. Svíþjóð eru fjölmennasta ríki Norðurlandanna og Svíar næstum tvöfalt 

fleiri en Danir og Norðmenn. Þar eiga barnabókaskrif sér langa og glæsilega hefð og 

barnabókahöfundar eru meðal þeirra sænsku höfunda sem þekktastir eru á heimsvísu. 

Ef til vill þurfa barnabókmenntir ekki á eins miklum stuðningi að halda í Svíþjóð og á 

hinum Norðurlöndunum. Með meiri mannfjölda má ætla að markaðurinn standi betur 

undir sér þótt bæði höfundar og útgefendur séu styrktir sérstaklega. 

 

Þrátt fyrir að ólíkum aðferðum sé beitt í löndunum þremur er hið opinbera alls staðar 

að gera eitthvað til að uppfylla þá grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kveður 

á um að sjá til þess að barnabækur séu samdar og þeim dreift. Ísland virðist raunar vera 

eina landið þar sem opinberir aðilar standa ekki fyrir neinum sértækum aðgerðum til 

stuðnings barnabókum. Engir sérstakir sjóðir fyrirfinnast sérstaklega fyrir 

barnabókmenntir og innkaup skólasafna virðast í molum. 

 

Á sama tíma viðra stjórnmálamenn áhyggjur sýnar vegna slæmra niðurstaðna PISA-

kannanna og fjölda nemenda sem ekki er sagður geta lesið sér til gagns. Og skiljanlega 

höfum við öll áhyggjur af því. Hvort mælingar á lesfimi og lestrarráðgjöf komi til með 

að bæta ástandið leyfi ég mér að efast um.  

 

Aldrei áður hefur barnabókin verið í jafnharðri samkeppni við aðra afþreyingu. Við sem 

erum ekki fædd í gær munum eftir því að hafa stolist til að lesa spennandi bók með 

vasaljósið að vopni þegar við áttum að vera farin að sofa. Nú eru mörg börn og 
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ungmenni með símann eða spjaldtölvu á náttborðinu, tæki sem bjóða upp á sífellt 

streymi af því sem næst ókeypis afþreyingu, allan sólarhringinn og beintengingu við 

félaga og fólk um heim allan. Við þetta, og ýmislegt fleira, þarf bókin að keppa. 

Leikurinn er ójafn og íslensk stjórnvöld verða að horfast í augu við að íslenskar 

barnabækur þurfa sértækan stuðning. Hér er ekki þörf á enn einu lestrarátakinu heldur 

varanlega betri aðbúnaði að greininni. Barnabókahöfundar þurfa að geta lifað af 

skrifum og þroskað hæfileika sína. Útgefendur þurfa í það minnsta að geta komið út á 

núlli þegar þeir gefa út barnabók og síðast en ekki síst þurfa öll börn að hafa góðan 

aðgang að barnabókum sem falla að þeirra áhugasviði, lestrargetu og þroska. Góð 

skólabókasöfn þar sem metnaðarfullir bókasafnsfræðingar eða -kennarar starfa og nóg 

er til að bókum eru vænlegustu staðirnir til að ná til krakkanna. Það er mikið í húfi, ekki 

bara fyrir börnin sjálf, heldur þjóðina alla enda er læsi einn af þeim þáttum sem skipta 

sköpum til að segja til um framtíðarhorfur barnanna okkar og þar með samfélagsins 

alls. 

 

 

10.1	Tillögur	til	úrbóta	
	
Ljóst er að við getum lært ýmislegt af löndunum í kringum okkur. Hér koma tillögur 

mínar að úrbótum. Fyrst koma almennar tillögur sem gagnast ekki bara barnabókunum: 

 

• Ég tek undir með alþjóðlegum samtökum bókaútgefenda, Félagi íslenskra 

bókaútgefenda og Rithöfundasambandi Íslands. Við ættum ekki að leggja 

virðisaukaskatt á bækur, hvorki fyrir börn né fullorðna. Slíkt myndi koma allri 

virðiskeðjunni til góða, ekki síst lesendum, sem ættu að geta nálgast bækur á 

betra verði og haft úr meiru að velja. 

• Bæta þarf stjórnsýslu í kringum allar styrkveitingar og fylgja reglu hæfilegrar 

fjarlægðar. Stjórnmálamenn eiga ekki að úthluta peningum beint til styrkþega 

og þótt samtök listamanna, t.d. Rithöfundasambandið, tilnefni fólk í valnefndir 

er rétt að hin formlega ákvörðun um veitingu styrkja liggi hjá annarri nefnd sem 

ráðherra skipar til að tryggja armslengd þeim megin líka.  

• Skoða mætti hvort rétt sé að gera samninga við þá sem hljóta opinbera styrki 

hér á landi. Veruleg frávik frá þeim markmiðum sem lagt var upp með þegar 

sótt var um fé væru þá ekki möguleg nema með samþykki þeirra sem styrkinn 
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veittu. Hér á landi þurfa styrkþegar gjarna að skila framvinduskýrslum og 

stundum er tiltekið að þeir geti ekki hlotið styrki aftur nema að hafa skilað þeim. 

• Eðlilegra væri að allir höfundar, hvort sem þeir skrifa fræðirit eða skáldverk, 

fyrir börn eða fullorðna, eigi sömu möguleika á að hljóta starfslaun til ritstarfa. 

Ég legg því til að launasjóðar fræðihöfunda verði sameinaðir launasjóðum 

rithöfunda en sjóðnum skipt upp í nokkrar deildir þar sem fagfólk á hverju sviði 

leggur til hverjir hljóti styrki hverju sinni. Umsóknirnar þurfa að endurspegla 

þau ólíku verk sem sótt er um starfslaun vegna betur og fleiri röksemdir teknar 

til greina en nú þar sem aðallega er miðað við listrænt gildi sem á ekki endilega 

við þegar styrkja þarf bækur fyrir börn.  

• Til að tryggja gegnsæi í öllum úthlutunum er rétt að birta sem mestar 

upplýsingar, svo lengi sem þær vega ekki að listrænu frelsi höfundanna eða 

persónuvernd. Þannig er rétt að fylgja fordæmi Dana sem birta laun eða 

þóknanir þeirra sem sitja í úthlutunarnefndum. Þá mætti birta lista yfir þá sem 

hljóta greiðslur úr bókasafnssjóði höfunda, ýmist með því að birta fjölda útlána 

eins og gert er í Svíþjóð eða upphæðir sem koma til greiðslu eins og gert er í 

Danmörku.  

• Sanngjarnt væri að líta til eðli og umfangs þeirra verka sem lánuð eru út og 

greitt fyrir afnot af í gegnum bókasafnssjóð höfunda. Hér á landi þarf 

væntanlega ekki að setja þak á greiðslur til höfunda enda þekkjast þær upphæðir 

sem við heyrum af frá nágrannaríkjum okkar ekki hér. Stórauka þyrfti það fé 

sem til úthlutunar kemur. Sé sjóðurinn hugsaður til stuðnings höfundum þarf 

mun meira fé til að ná greiðslunum upp í upphæðir sem munar um. 

• Skoða ætti af fullri alvöru tillögu Ágústs Einarssonar um endurgreiðslukerfi, 

svipað því sem notað er við kvikmyndagerð hérlendis. Slíkt kerfi myndi líklega 

bæði auðvelda útgáfum róðurinn og auka fagmennsku í bókaútgáfu þar sem 

aðkeypt þjónusta og annar kostnaður væri niðurgreiddur. Hugsanlega mætti 

kveða á um að sá kostnaður sem væri niðurgreiddur yrði til hér á landi. Ekki 

væri þá hægt að krefjast endurgreiðslu vegna aðkeyptrar vinnu sem unnin væri 

erlendis.  

 

Við getum gert ýmislegt til að hlúa betur að barnabókum á Íslandi, styðja við tilurð 

þeirra og framleiðslu og koma þeim til barnanna. Eftir ferðalag mitt um kerfið hér á 

landi og í þeim löndum sem ég kom við í tel ég brýnast að gera eftirfarandi úrbætur: 
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• Sennilega er árangursríkasta leiðin til að koma bókum til barna að efla 

skólabókasöfnin verulega. Svo virðist sem brotthvarf þeirrar lagagreinar sem 

kvað á um skyldu grunnskóla til að reka skólabókasöfn í aðeins fjögur ár hafi 

valdið ómældum skaða sem enn hefur ekki verið bættur. Tryggja þarf 

skólabókasöfnum nægilegt fé, bæði til innkaupa og annars reksturs 

skólabókasafnanna og krefjast rýmri opnunartíma safnanna og fagmennsku í 

þeirra störfum. Skólaliðar geta ekki leyst bókasafnskennara af hólmi svo vel sé. 

Og skólabókasöfn þurfa að sjálfsögðu að vera í öllum skólum. 

• Nauðsynlegt er að tryggja að barnabókahöfundar eigi rétt á starfslaunum og 

öðrum opinberum styrkjum eins og aðrir höfundar, á sínum eigin forsendum. 

Þótt þeir hljóti slíka vegsemd í vaxandi mæli er ekkert í lögum eða reglugerðum 

um starfslaunin sem tryggir að svo verði áfram. Ég legg til að innan 

starfslaunasjóðsins verði stofnuð sérdeild vegna barnabóka eins og tíðkast í 

þeim löndum sem skoðuð voru. Í þann sjóð ættu barnabókahöfundar að geta 

sótt, hvort sem þeir skrifa skáldverk eða fræðilegt efni fyrir börn, sem og 

myndhöfundar barnabóka. Hér á landi geta myndhöfundar bæði sótt í launasjóð 

höfunda (en þeir sem hafa hlotið úthlutun hafa þó allir líka skrifað texta í sumar 

þeirra bóka sem þeir hafa myndskreytt) og í launasjóð myndlistarmanna og hafa 

nokkrir myndhöfundar einnig fengið styrki þar vegna myndskreytinga bóka. 

Eðlilegra væri að leggja þessar frásagnaraðferðir, myndir og texta, að jöfnu og 

láta alla barnabókahöfunda sækja um í sama sjóð hvort sem þeir skapa verkið 

með myndum eða texta. Skoða mætti hvort rétt sé að tryggja ákveðna upphæð 

nýliðum til að stuðla að endurnýjun en borið hefur á gagnrýni á að sömu 

aðilarnir fái alltaf styrki. 

• Í sérstakri deild barnabókahöfunda í launasjóði listamanna ætti að meta 

umsagnir út frá öðru en bara listrænu gildi, svo sem nýsköpun eins og gert er í 

Danmörku, þörf fyrir þau verk sem sótt er um starfslaun vegna og læsileika. 

• Nauðsynlegt er að styrkja útgáfu á mikið myndskreyttum, fínum barnabókum 

sérstaklega eins og gert er t.d. í Noregi. Myndabækur fyrir ólæs börn eru dýrar 

í framleiðslu og krefjast þess að vandað sé til pappírs og prentunar. Slíkt er dýrt 

og getur vart staðið undir sér á þeim örmarkaði sem íslenskur 

barnabókamarkaður sannarlega er. Gott væri að setja þau skilyrði að höfundar 
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mynda og texta byggju hér á landi, líkt og Norðmenn gera, til að sporna gegn 

kaupum útgefenda á ódýru erlendu myndefni. 

• Síðast en ekki síst þarf að tryggja dreifingu bókanna til barna. Innkauparáð 

Norðmanna er öflug leið til að styðja fjárhagslega við höfunda jafnt sem 

útgefendur og koma verkunum til barnanna í gegnum skólasöfn og 

almenningsbókasöfnin. Hér á landi eru grunnskólarnir 168 talsins og 

almenningsbókasöfnin 48 og því vart forsendur til eins mikilla innkaupa og í 

Noregi („Bokasafn.is | Öll bókasöfn á einum stað“, e.d.). Þó mætti hugsa sér að 

meðalstórir grunnskólar gætu notað nokkur eintök af hverri íslenskri barnabók 

sem kemur út hér á landi. Fyrir höfundana er það kostur að greiðslur til þeirra 

úr innkaupasjóðnum eru óháðar greiðslunum til útgefenda. Þeim er því alltaf 

tryggð ákveðin lágmarksupphæð. Útgefendunum sömuleiðis. Ef vandað er til 

verka og bækurnar eru almennilegar taka þeir ekki mikla áhættu með útgáfunni 

og það er annar kostur sem er innbyggður í norska kerfið. Bækurnar þurfa að 

standast gæðakröfur. Við hefðum gott af því að smíða slík viðmið hér á landi. 

• Spennandi væri að veita sérstaka átaksstyrki til skólabókasafna líkt og gert er í 

Svíþjóð til að rétta þau af eftir hrunið. Tengja mætti veitingu styrkjanna 

áætlunum sveitarfélaga um lestrarhvetjandi verkefni líkt og Svíar gera.  
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VIII. Að	leiðarlokum	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ef ég mætti kjósa löndum mínum eina góða gjöf, og aðeins eina, þá kysi 

ég hvorki að hafísinn væri horfinn né stjórnarskrárbreytingin væri 

komin á, þótt slíkt myndi margur kjósa. 

 

Ég kysi hiklaust að þeir kynnu að lesa, hefðu bækur og kynnu að nota 

bækur [...]  

Fyrstu kynni barnanna af bókum eru mjög þýðingarmikil. Bækurnar eru 

stórveldi, sem barnið á frá byrjun að sjá í bezta búningi sínum, láta sér 

þykja vænt um sem sinn tryggasta vin – og fara með eins og sjáaldur 

auga síns.12  

 

    Jónas Jónasson frá Hrafnagili 

  

																																																								
12	(Jónas Jónasson, 1899, bls. 1). 
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11.	Framtíðarsýn	

„Á misjöfnu þrífast börnin best“ segir gamall íslenskur málsháttur sem alltof oft hefur 

verið notaður til að réttlæta slæman aðbúnað barna, vinnuþrælkun löngu eftir að börn 

höfðu verið varin gegn slíku í vinnulöggjöf nágrannaríkja okkar og almennt stefnuleysi 

í málefnum barna. Þessi málsháttur getur þó átt ágætlega við þegar kemur að 

barnabókunum. Börn þurfa nefnilega ekki bara eina eða tvær verulega góðar bækur á 

ári. Þau þurfa fullt af þeim og það er í lagi þótt sumar þeirra séu hundlélegar svo lengi 

sem þau eru ekki pínd til að lesa þær og góðu og vönduðu bækurnar séu fleiri og börnum 

aðgengilegar. Ávinningurinn fellst nefnilega að nokkru leyti í magninu. Börn þurfa að 

lesa mikið og allskonar. Þau þurfa að lesa nútímamál, gullaldarmál, bundið mál, slangur 

(og gamalt slangur!) og kynnast mismunandi orðfæri ólíkra höfunda. Þau þurfa að 

upplifa að tungumálið getur verið uppfullt af leik og sprelli og að það geti orðað allar 

okkar hugsanir og allt það sem við munum hugsa um ókomna daga. Þau hafa gott af 

því að rekast á orð sem við erum flest hætt að nota eins og „þyrilvængja“ og „glóaldin“ 

og þurfa að skilja að við getum búið til ný orð eða dustað rykið af gömlum um allt það 

sem við eigum enn eftir að finna upp. Aðeins þannig ná þau fullum þroska innan þess 

málsamfélags sem við sem byggjum þetta land höfum hingað til lifað og hrærst í. Ég á 

erfitt með að sjá að fleiri lesfimipróf kveiki lestraráhuga og -löngun en góðar bækur 

gera það. 

Magnið skiptir máli en ekki bara vegna tungumálsins og málþroskans. Það er í góðu 

lagi þótt börn lesi t.d. bækur Enid Blyton sem sumum fræðimönnum (þar á meðal mér) 

finnast afspyrnu lélegar ef þau lesa líka Astrid Lindgren. Góður skammtur af Línu 

Langsokk, Maditt, Emil, Bræðrunum Ljónshjarta og Börnunum í Ólátagarði bætir upp 

og svo ríflega það fyrir kynþáttahyggjuna í Dodda-bókunum. Börn læra aldrei að meta 

það besta nema hafa samanburð af einhverju sem skilur minna eftir sig. Og við verðum 

að treysta þeim til að finna muninn. 

Bækur opna okkur dyr að öðrum heimum. Við getum lesið um framandi lönd, gamla 

tíma og undraheima sprottna úr huga höfundanna. Kannski er þó enginn heimur sem 

mikilvægara er að heimsækja með lestri góðra bóka en einmitt sá sem við stöndum í, 

hér og nú. Samtími okkar. Ísland einmitt núna. Spegillinn sem sýnir okkur hver við 

erum, hvert við stefnum, hvað megi bæta og hvar rætur okkur liggja. Blómleg 

bókaútgáfa staðfestir að við lifum í alvöru samfélagi sem hugsar og finnur til í 
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einhverskonar sameiginlegri þjóðarvitund. Það er ekki bara tungumálið sem við eigum 

sameiginlegt heldur svo ótal margt annað. Við gleðjumst saman þegar fyrsta lóan kemur 

á vorin og skiljum hvað það er að búa á eyju, lengst úti í ballarhafi. Og við þurfum 

bækur um okkur sjálf, hér og nú. Börnin okkar þurfa nýjar bækur sem kallast á við 

raunveruleika þeirra. Gleymum þó ekki að höfundar sem skrifa um liðna tíð eða tilbúna 

heima eru oftar en ekki einmitt líka að skrifa um okkur sjálf, hér og nú. Það er einmitt 

í þessu samhengi sem mér finnst ástæða til að hafa stórar áhyggjur af stöðu íslenskra 

barnabóka. 

Innan hinna svokölluðu eftirlendufræða (e. postcolonial studies) hefur skortur þjóða, 

sem hafa verið eða eru enn nýlendur, á menningu sem sprottin er úr samfélaginu þeirra 

og endurspeglar þjóðfélagið verið rannsakaður. Nýlenduþjóðir eru gjarna í stöðu 

þiggjenda fremur en gerenda eða skapenda er kemur að menningu. Menning 

herraþjóðarinnar á til að verða ríkjandi í samfélaginu, jafnvel löngu eftir að ríkið hefur 

öðlast sjálfstæði (Ashcroft, Griffiths & Tiffin, 2013). Nígeríski rithöfundurinn 

Chimamanda Ngozi Adichie segir frá því í fyrirlestri sínum „The Dangers of a Single 

Story“  eða „Hættan við einsleita sögu“ þegar hún, sjö ára gömul, fór að skrifa sögur 

fjölluðu þær allar um hvít og bláeygð börn sem sem átu epli, drukku engiferöl, léku sér 

í snjónum og töluðu um veðrið og hve ljúft það væri ef sæist til sólar. Hennar eigin 

sögur endurspegluðu því ekki hennar reynsluheim heldur þær bresku og bandarísku 

barnabækur sem hún hafði aðgang að. Hún áttaði sig ekki á því að bókmenntir gætu 

fjallað um börn eins og hana sjálfa sem léku sér undir brennheitri sól, snæddu mangó 

og höfðu aldrei séð snjó (Adichie, e.d.). Fólk á mínum aldri sem ólst upp við að lesa 

sögur Enid Blyton man margt þann dýrðarljóma sem lautarferðir þar sem snædd voru 

dularfull matvæli á borð við glóaldinmauk og flesk sem persónur Blyton átu öllum 

stundum voru sveipaðar.  

 

Þótt Ísland hafi verið nýlenda öldum saman er þó ekki endilega hægt að heimfæra 

kenningar eftirlendufræðanna beint á samfélag okkar. Menningarleg sérstaða Íslands 

liggur ekki síst í sagnaarfinum, Íslendingasögunum og öðrum sögnum sem varðveist 

hafa öldum saman. Handritin varðveittu tungumálið og hlutverk þeirra er kemur að 

sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar er stórt. Frá því sjónarhorni má ætla að sjálfmynd 

þjóðarinnar sem menningarþjóðar sé sterk. Þó er ekki víst að það standist skoðun ef 

litið er til annarra listgreina. Lítið er til af íslenskri myndlist frá fyrri öldum, dans var 
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almennt bannaður öldum saman, byggingarlist var framan af vanþróuð og kjöraðstæður 

til listsköpunar vart greinanlegar í landinu fyrr en kemur fram á miðja 20. öldina.  

 

Þá hefur verið bent á að samfélög sem búa við nábýli herstöðva séu um margt sérstæð, 

hafi sameiginleg einkenni og litast menning þeirra gjarna af því sambýli (Andri Snær 

Magnason, 2007). Spennandi væri að greina með hvaða hætti bandarísk menning hefur 

litað íslenska barnamenningu og hugsanlega tekið yfir að mestu þann hluta hennar er 

tengist kvikmyndum. 

 

Svo virðist sem heimurinn sem við búum í sé alltaf að minnka. Börnin okkar alast að 

mörgu leyti upp í alþjóðlegu umhverfi. Það þarf ekki að vera mikill munur á því sem 

stendur íslenskum börnum til boða og þýskum eða argentínskum. Og í raun er það alveg 

frábært. Tæknin færir okkur tækifæri til að fræðast og leika okkur, kynnast framandi 

menningu og komast í snertingu við menningar- og fræðiefni sem óhugsandi hefði verið 

að nálgast áður. Netið getur líka átt þátt í að eyða stéttar- og aðstöðumun barna þar sem 

fróðleikur er aðgengilegri en áður. Með aukinni hnattvæðingu, menntun og tækni 

verður menningin sífellt alþjóðlegri. En þá er hætta á að menning lítilla þjóða eigi á 

brattann að sækja þar sem framboð af erlendu menningar- og afþreyingarefni eykst 

sífellt. Ágúst Einarsson hefur bent á að smærri menningarsvæði, svo sem fámennar 

þjóðir, hafi hvorki sömu tækifæri og stóru þjóðirnar til að láta til sín taka á hinu 

fjölþjóðlega menningarsviði, né fjárhagslegt bolmagn til að hlúa að og rækta sérstöðu 

sína á menningarsviðinu (Ágúst Einarsson, 2005, bls. 59). Það á sannarlega við um 

íslenskar barnabækur og ljóst að ábyrgð hins opinbera, ríkis og sveitarfélaga er mikil 

og hana þarf að axla.  

 

Þegar allt kemur til alls snýst þetta nefnilega um börnin en ekki útgefendur og höfunda 

þótt engar væru barnabækurnar án þeirra. Það er ekki nóg að stuðla að því að vandaðar 

barnabækur séu skrifaðar eða þýddar og gefnar út. Við verðum að tryggja að öll börn 

hafi aðgang að þeim. Við berum ábyrgð á því saman því stjórnvöld starfa í okkar 

umboði. Með góðum bókasöfnum þar sem nóg er til af vönduðum og nýjum 

barnabókum getum við tryggt aðgengi allra barna að barnabókum við sitt hæfi, óháð 

félagslegri stöðu eða efnahag. Auðveldast og vænlegast er að nálgast börnin þar sem 

þau eru hvort sem er, þ.e. í skólanum og byggja upp betri skólabókasöfn þar sem 

keyptar eru inn nýjar bækur sem börnin vilja lesa. Skólasöfn sem væru opin á meðan 
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börnin væru í skólanum þannig að þau kæmu aldrei að lokuðum dyrum þegar þau 

vantaði bók. 
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