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Efniságrip 
Þessi rannsókn fjallar um stöðu barnamenningar á Íslandi, einkum hvort þörf sé 

á sérstöku barnamenningarhúsi. Ef svo er hvert eigi hlutverk og markmið þess að 

vera. Ritgerðin byggir að mestu á viðtölum við átta einstaklinga sem vinna að 

barnamenningu, eru frumkvöðlar á sínu sviði eða hafa verið virkir í umræðu um 

stofnun barnamenningarhúss. Skýrsla Sigurðar Valgeirssonar Á að stofna 

barnamenningarhús á Íslandi? sem unnin var fyrir Samtök um 

barnamenningarstofnun og kom út í júní 2004 var höfð til hliðsjónar við ritunina. 

Hugmyndir fólks um hlutverk barnamenningarhúss eru misjafnar, margir telja að 

barnamenningarhús eigi fremur að vera afþreyingarhús fyrir fjölskyldur meðan aðrir 

einblína á faglegt starf hússins og þann stuðning sem það getur veitt barnamenningu. 

Þar með er komið að kjarna ritgerðarinnar, að rannsaka hvers konar 

barnamenningarhúsi er þörf á.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að mikil þörf sé á stofnun 

barnamenningarhúss. Nú þegar er barnamenningu vel sinnt af fjölmörgum aðilum en 

þrátt fyrir það fer lítið fyrir hlutverki barnamenningar í menningarstefnu ríkisins. 

Hún kemur fyrir í menningarstefnu Reykjavíkur og Akureyrar en hún þyrfti að vera 

mun fyrirferðarmeiri. Það er samdóma álit allra viðmælenda að barnamenningarhús 

á ekki að taka frá því sem nú þegar rennur til barnamenningar. Hlutverk þess á miklu 

frekar að vera styðjandi og hefja barnamenningu vel upp á æðra plan með faglegu 

starfi sínu og samstarfi við þá sem þegar sinna barnamenningu.  Þá er gott að hafa í 

huga menningarstefnur annarra norrænna þjóða þar sem þeirra stefna er að börn eigi 

skilið það besta og börn eigi að njóta þess besta.  
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Formáli 
Hvert skref í átt til frekari menntunar er þrautaganga og þessi ritgerð er þar 

engin undantekning. Það var margt sem kom upp í hugann þegar viðfangsefni 

lokaritgerðar í Menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst var ákveðið. Grunnur 

minn liggur í uppeldis- og menntunarfræðum en þrátt fyrir það blundaði sú löngun 

að stíga út fyrir þann ramma og einbeita mér að menningu fullorðinna, hagrænum 

áhrifum menningar á samfélagið og þar fram eftir götunum. Ég hef alltaf talið mig 

vera menningarlega þenkjandi, sérstaklega miðað við jafnaldra mína á 

uppvaxtarárunum í Breiðholtinu. Tónlist Louis Armstrong og Mozarts heillaði mig 

meira en White Snake og Wham og má rekja þann áhuga til þess tónlistarlega 

uppeldis sem ég fékk í Skólalúðrasveit Árbæjar og Breiðholts. Því vöktu kenningar 

Pierre Bourdieu um habitus, sem fjallar um það hvernig umhverfið aðgreinir 

menningu hópa og hve  nærumhverfið skiptir miklu í menningarlegu uppeldi barna, 

mikinn áhuga minn. En lífið tók örum breytingum bæði í þjóðfélaginu og í einkalífi, 

börnin urðu tvö og strax kom sú löngun að eyða sem mestum tíma með þeim þar 

sem fyrstu árin geta skipt sköpum við tengslamyndun barna og foreldra. Í kjölfarið 

fóru hugmyndir mínar um lokaritgerð að breytast og ég færði mig nær 

uppeldisfræðinni.  

Með það fyrir augum hef ég gert mitt besta til að vera börnum mínum fyrirmynd 

og kynnt þau fyrir ýmsum straumum tónlistar og lista. Það vakti einnig áhuga minn í 

nokkrum ferðum okkar á Kjarvalsstaði og á opin hús Sinfóníuhljómsveitar Íslands 

og leikhúsa að foreldrar voru almennt mjög duglegir við að sækja slíka viðburði með 

sínum börnum. Sú upplifun kom mér skemmtilega á óvart og greinilegt að margir 

foreldrar eru nokkuð meðvitaðir um gildi þess að kynna börnum sínum fyrir 

menningu og listum og líta til fjölbreytni í vali sínu þegar kemur að því að verja tíma 

með börnunum. 

Þegar ég svo heimsótti barnamenningarhúsið Junibacken í Stokkhólmi var það 

endanlega ákveðið að þessi ritgerð ætti að fjalla um barnamenningu á einhvern hátt. 

Þegar ég svo kynnti mér stöðu mála varð ég þess áskynja að hér á landi er mikill 

áhugi á barnamenningu og á stofnun sérstaks barnamenningarhúss.  En þrátt fyrir 

þennan mikla áhuga í samfélaginu hefur enn ekkert orðið úr stofnun 

barnamenningarhúss. Sjálfsagt hafa einhverjir verið of uppteknir við aðra hluti og 

ekki séð mikilvægi þess að verja tíma og fjármunum í að styðja við barnamenningu. 
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En nú eru nýir tímar og áherslur breyttar og því varð fyrir valinu að velta upp þeirri 

spurningu hvort sá möguleiki væri fyrir hendi að setja á stofn sérstakt 

barnamenningarhús á Íslandi og hvernig það ætti að vera.  

Á meðan ritun þessarar ritgerðar stóð stofnaði ég samfélagssíðu á 

ásjónuskræðunni (Facebook) sem ber nafnið Barnamenningarhús. Síðan fékk strax 

góðar viðtökur og efldi áhuga minn um barnamenningu enn frekar. Ritgerðin verður 

því vonandi bara byrjunin á öðru og stærra í framtíðinni. 

Ég tileinka þessa ritgerð að sjálfsögðu börnunum mínum Einari og Guðrúnu því 

þau hafa verið mér mikill innblástur og styrkt mig í áhuga mínum á barnamenningu. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Katrínu Jakobsdóttur fyrir mikla þolinmæði því að 

þessi tími hefur svo sannarlega verið viðburðarríkur fyrir hana og eflaust ekki 

auðvelt að gefa sér tíma í annað. Vinnuveitanda mínum, umboðsmanni barna og 

samstarfsfólki þakka ég sérstaklega fyrir að sína mér velvilja og stuðning í mínu 

námi og ekki má ég gleyma eiginkonu minni og stjúpsyni.  

Rannsókn þessi er lokaritgerð til 30 eininga í menningarstjórnun við Háskólann 

á Bifröst.  
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1. Inngangur  
Menning er það sem mannar mennina segir Páll Skúlason (1994) þegar hann 

veltir fyrir sér orðinu menning í nokkrum útvarpserindum, sem hann gaf út í ritinu 

Menning og sjálfstæði. Hún er það sem styrkir mennina í lífinu meðan ómenning 

veikir þá og dregur þá niður. Á sama hátt getum við sagt að barnamenning sé 

eitthvað sem styrkir börn og undirbýr þau fyrir lífið. Það eru flestir sammála um að 

öll börn þurfa góða næringu og hreyfingu til að vaxa og dafna líkamlega. En börn 

þurfa einnig andlega næringu og tækifæri til að efla sinn sköpunarkraft. Börnin eru 

framtíðin og í þeim býr næsta kynslóð menningarneytenda, það eru þau sem skapa 

tónlist morgundagsins, það eru þau sem fylla strigann af litum og svo mætti lengi 

telja.  

Börn hafa mikla þörf fyrir að tjá sig og skapa eitthvað nýtt sem oftar en ekki er 

hugsað langt út fyrir kassa þess fullorðna. En þau þurfa umhverfi sem er þeim 

hliðhollt og getur stutt við þeirra sköpunarþörf. Það er þekkt innan 

uppeldisfræðinnar að umhverfið mótar börnin og þá sérstaklega nærumhverfið sem á 

stóran þátt í að móta áhuga barnanna. Hér á máltækið „það þarf heilt þorp til að ala 

upp barn“ vel við því að það er ekki eingöngu hlutverk foreldra að sinna uppeldi 

barnanna heldur ber samfélagið allt sína skyldu í því uppeldi. Þau börn sem kynnast 

menningu og listum, til að mynda með heimsóknum á listasöfn, leikhús, tónleika og 

þess háttar, eru líklegri til að njóta þess sama þegar þau verða eldri. Þau eru einnig 

líklegri til að kynna menningu og listir fyrir börnum sínum og jafnvel stuðla að 

menntun þeirra á því sviði. Þar með erum við komin með framtíðarlistneytendur, 

tónlistar- og listafólk framtíðarinnar og svo framvegis. En til að börn geti notið 

menningar og listar þarf framboð að vera til staðar.  

Franski heimspekingurinn Pierre Bourdieu (2007/1970) gerir habitus að 

umtalsefni í ritgerð sinni Aðgreining: Félagsleg gagnrýni smekkvísinnar. Þar veltir 

hann fyrir sér hvernig smekkur fólks þróast og hvernig umhverfið aðgreinir 

menningu hópa og hvernig félagsverur greina sjálfar sig frá öðrum með því að líta til 

þess umhverfis sem það ólst upp við. Davíð Kristjánsson (2007) segir í inngangi 

sínum að ritgerð Bourdieus í íslenskri þýðingu  frá rannsókn Guðbjargar 

Vilhjálmsdóttur (sjá Davíð Kristjánsson, 2007) á tengslum milli starfsvals og 

þjóðfélagsstöðu út frá greiningu á habitus á íslenska unglinga. Þar kom í ljós að 

meirihluti unglinga sem hlustar á klassíska tónlist og djass, les ljóðlist og 
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fræðibækur komi úr efri stétt samfélagsins. Þessi habitus íslenskra unglinga birtist 

svo í vali þeirra á tómstundaiðju og starfsvali (Davíð Kristjánsson, 2007). Með 

þessar kenningar Bourdieus í huga um hve miklu nærumhverfið skiptir máli meðal 

annars í menningaruppeldi barna má telja að stofnun barnamenningarhúss geti skipt 

sköpum í að jafna aðgengi barna að menningu og breyta þannig félagslegri stöðu 

þeirra. Foreldrar eru misvel í stakk búnir, hvort sem er vegna þekkingar- eða 

áhugaleysis, að sinna þeim hluta uppeldis er kemur að því að kynna börnum sínum 

fyrir hvers konar menningu. 

Markmið þessarar rannsóknar er meðal annars að kanna stöðu barnamenningar á 

Íslandi og svara þeirri spurningu hvort að það sé virkilega nauðsynlegt að setja á 

stofn sérstakt barnamenningarhús. Ef svo er, hvert ætti þá markmið þess húss að 

vera?  

Rannsóknarspurningarnar eru þessar:  

1. Hver er staða barnamenningar á Íslandi? 

2. Er þörf á sérstöku barnamenningarhúsi eða barnamenningarstofnun? 

3. Hvert á hlutverk barnamenningarhúss að vera? 
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2. Rannsóknaraðferð 
Sú aðferð sem notuð var í þessari ritgerð nefnist á íslensku eigindleg rannsókn 

(qualitative research) og nýtist vel í þeim rannsóknum sem beinast að því að öðlast 

heildstæða mynd af lífi og aðstæðum fólks og þar sem afla á þekkingar á því hvaða 

skilning merkingu fólk leggur í líf sitt. Eigindleg rannsóknaraðferð byggir ekki á 

tölfræðilegum upplýsingum heldur er takmarkið að fá dýpri skilning á lífi, aðstæðum 

og hugmyndum fárra einstaklinga (Taylor og Bogdan, 1998).  Hér er fyrst og fremst 

leitað eftir skoðunum þessara einstaklinga á einstöku máli, sem er stofnun og 

hlutverk barnamenningarhúss. 

Ritgerðin byggir bæði á skriflegum heimildum, hvort sem þær eru á pappír eða 

fengnar af netinu og á viðtölum við átta einstaklinga sem vinna að barnamenningu, 

eru frumkvöðlar á sínu sviði barnamenningar eða hafa verið virkir í opinberri 

umræðu um stofnun barnamenningarhúss.   Ennfremur var þess gætt að bakgrunnur 

þeirra og áherslur væru fjölbreyttar. Viðmælendur voru með bakgrunn í 

bókmenntafræðum, uppeldis- og kennslufræði, leiklist, myndlistargeiranum  eða 

unnu hjá opinberum menningar- og menntastofnunum.  

Viðmælendur mínir í þessari rannsókn voru:  

 Ragnheiður Gestsdóttir, barnabókahöfundur.  

 Þorvaldur Þorsteinsson, listmálari og barnabókahöfundur.  

 Guðrún Dís Jónatansdóttir, þáverandi verkefnastjóri hjá 

menningarmiðstöðinni Gerðubergi og núverandi framkvæmdastjóri 

Gerðubergs. 

 Sif Gunnarsdóttir, skrifstofustjóri menningar- og ferðamálaráðs 

Reykjavíkurborgar.  

 Silja Aðalsteinsdóttir, bókmenntafræðingur og þýðandi.  

 Brynhildur Þórarinsdóttir, lektor við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 

 Pétur Eggerz, leikari og stofnandi Möguleikhússins.  

 Rakel Pétursdóttir, fræðslustjóri hjá Listasafni Íslands.  
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Einnig stóð til að ræða við aðila á skrifstofu menningarmála hjá mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu. En þegar leitað var til þeirra var enginn tilbúinn til að 

tjá sig sérstaklega um barnamenningu eða barnamenningarhús.  

Viðmælendur voru allir spurðir sömu spurninga sem voru:  

 Hvernig sérðu fyrir þér að barnamenningarhús verði? 

 Hver á að koma að rekstri slíks húss? 

 Er til staður nú þegar sem sinnir barnamenningu sem þarf einungis að 

byggja við? 
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3. Bakgrunnur 

Í þessum kafla verða hugtök skilgreind nánar. Einnig verður fjallað um 

menningarstefnu hins opinbera og sveitarfélaga út frá barnamenningu og hvernig 

hún er í reynd hér á landi. Í kjölfarið verður farið stuttlega yfir menningarstefnur á 

Norðurlöndunum með sérstakri áherslu á barnamenningu og barnamenningarhús.  

3.1. Menning 

Í riti sínu Menning og sjálfstæði veltir Páll Skúlason (1994) fyrir sér orðinu 

menning. Í fyrsta lagi má segja að menning sé allt það sem mannar mennina og geri 

þá styrka í lífinu meðan ómenning sé eitthvað sem dregur mennina niður í lífinu. 

Hann kemur einnig inn á þrjá meginþætti menningar sem hann nefnir siðmenning 

(praxis), verkmenning (poiesis) og bókmenning (theoria) þar sem siðurinn vísar til 

breytni manna í venjubundum samskiptum, verkmenningin til framleiðslu og 

sköpunar manna og bókmenningin til skoðunar manna sem áhorfenda á því sem á 

sér stað í heiminum. „Í menningu hverrar þjóðar mynda þessir þættir eina samstæða 

heild sem miðað er frá kynslóð til kynslóðar um leið og einstaklingar eiga sinn þátt í 

að endurskapa hana og auðga með nýjum hugsunum og verkum.“ (Páll Skúlason, 

1994, bls. 18). Sköpun er stór hluti af menningu eins og Þorsteinn Gylfason (1998) 

kemur inn á í grein sinni Menning er að gera hlutina vel. Þar nefnir hann nauðsyn 

þess að leyfa manni að gera eins vel og  hann getur, enda er það eitt það versta sem 

hægt er að gera manni að leyfa honum ekki að gera vel það sem hann gerir. Þar tekur 

hann dæmi af Sinfóníuhljómsveit Íslands sem er ekki einungis til vegna þeirra 

hundruða Reykvíkinga sem sækja tónleika hennar hálfsmánaðarlega heldur er hún 

nauðsynleg fyrir allt tónlistarlíf í landinu sem og fyrir stúlkuna sem lítur upp til 

pákuleikarans í hljómsveitinni og vill læra það sama. Hann bendir einnig á að til að 

hafa öfluga tónlistarskóla fyrir þær þúsundir barna sem sækja þá verða skólarnir að 

vera góðir og þá þarf góða tónlistarkennara. Tónlistarskólarnir þrífast ekki nema 

fyrir alls konar stofnanir svo sem hljómsveitir, óperu, útvarpsstöðvar og svo mætti 

lengi telja.   

Í riti mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2009) um menningu er talað um 

að menning sé vandmeðfarið hugtak. Þar er fjallað um menningu í samhengi þeirra 

mála er heyra undir skrifstofu menningarmála hjá Menningar- og 

menntamálaráðuneytinu og falla ekki undir mennta- og vísindamál. Þar rúmast m.a. 
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listir í hinum hefðbundna skilningi, eins og tónlist, leiklist, bókmenntir og 

kvikmyndir, fjölmiðlar og varðveisla og miðlun menningararfsins sem og íþrótta og 

æskulýðsmál. 

3.1.1. Barnamenning 

Menningin er handa börnum svo þau geti gert hlutina vel og átt drauma um að 

gera enn betur í framtíðinni (Þorsteinn Gylfason, 1998 bls. 309). Þessi fullyrðing 

Þorsteins um að menning sé handa börnum vísar til þeirrar framtíðar sem börnin 

skapa. Fyrir unga stúlku eða dreng gæti heimsókn á sinfóníutónleika með skólanum 

sínum orðið til þess að hún eða hann fái þann draum um að fara í tónlistarnám og 

láti þann draum rætast með aðstoð foreldra sinna. Það er því fyrir tilstuðlan 

Sinfóníuhljómsveitarinnar sem unga stúlkan eða ungi drengurinn lætur drauma sína 

um að læra á sitt uppáhaldshljóðfæri rætast. Því er eins farið með myndlistina, 

leiklistina eða hvaða listgrein sem er. 

Páll Skúlason (1994, bls. 19) talar um í riti sínu um að menning sé í reynd 

ævinlega menning tiltekins hóps manna eða þjóðar. Auk þess að þjóðmenning sé 

okkur efst í huga þá dafnar líka sérstök menning í tengslum við líf, framkvæmdir og 

hugsanir ákveðinna hópa innan tiltekinnar þjóðar. Þeir hópar eiga þá sitthvað 

sameiginlegt með hliðstæðum hópum annarra þjóða. Því er hægt með réttu að tala 

um barnamenningu. Í 2. gr. reglna um barnamenningarsjóð nr. 54/2003 er 

barnamenning skilgreind sem verkefni á sviði lista og menningar sem unnin eru fyrir 

og/eða með virkri þátttöku barna. Í skýrslu Sigurðar Valgeirssonar (2004, bls. 5) 

kemur fram að í sinni einföldustu mynd er barnamenning  skilgreind sem 

menningarleg starfsemi barnanna sjálfra (menning sem er sköpuð af börnum), 

starfsemi fyrir börn (menning fyrir börn) og starfsemi með börnum (menning með 

börnum). Þessi þrískipting barnamenningar verður betur útskýrð hér fyrir neðan. 

 

3.1.1.1. Menning með börnum 

Menning með börnum er eitthvað sem hinn fullorðni gerir með börnum. Það 

getur verið innan veggja heimilisins, óformleg verkefni sem börn og foreldrar vinna 

saman, eitthvað sem börnin sjá sjálf um eða eiga í samstarfi við fullorðna. Undir 

þetta fellur einnig sérhæft frístundastarf  á borð við skipulagðar tómstundir, íþróttir 

eða listnám. Slíkt er skipulagt af fullorðnum og ekki sjálfsprottið hjá börnum.  
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3.1.1.2. Menning sem er sköpuð af börnum  

Börn eiga og þurfa sitt eigið rými þar sem þau geta mótað sína eigin menningu 

þó að það geti verið undir stjórn fullorðinna. Þarna er t.d. átt við leiki og söngva 

hvort sem þeir fara fram í leikskólum eða annars staðar. Hér er átt við allt það sem er 

sjálfsprottið frá börnunum og þar sem ímyndunarafl barnanna fær að njóta sín. Í 

aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 26) kemur fram:  

Leikur er órjúfanlegur þáttur bernskuáranna og þungamiðja leikskólastarfsins. 

Leikur er sjálfsprottinn og börnum eðlislægur. Þau leika sér af fúsum og frjálsum 

vilja og á eigin forsendum. Leikur getur veitt gleði og vellíðan en jafnframt falið í 

sér valdabaráttu og átök. 

Leikur er meginnámsleið barna. Hann skapar börnum tækifæri til að læra og skilja 

umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl 

við önnur börn. Þegar börn leika sér saman mynda þau félagslega hópa og skapa 

eigin menningu. Þau taka þátt í lýðræðislegum athöfnum þegar þau setja fram eigin 

hugmyndir og þurfa jafnframt að skilja hlutina frá sjónarmiði annarra.  

Börn þurfa rými til að leika sér og til að upplifa það sem barnæskan býður uppá. 

Þessi afmörkun, þetta rými er það sem Focault (2002) kallar heterótópía.  Ólíkt 

hugtakinu útópía, vísar heterótópía ekki til fyrirmyndarsamfélags heldur til 

greiningar á rými eða leitar að eyðum í því rými sem við lifum nú þegar í.  „Þar sem 

útópían býður mönnum undankomuleið inn í nýja og fullkomna skipan, opnar 

heterótópían flóttaleiðir inn í óreiðu hverdagsins (Benedikt Hjartarson, 2002, bls. 

77).  Það fyrirfinnst hvergi það samfélag sem ekki myndar heterótópíur, þær eru 

fastur þáttur í hverju menningarsamfélagi en taka á sig hinar margvíslegustu myndir 

(Focault, 2002, bls. 137).  Heterótópíuhugtakið byggist á ákveðinni flokkun og 

hafnar hugmyndinni um einsleitt rými því skynjun hugverunnar er ávallt haldin 

einhverri merkingu (Benedikt Hjartarson, 2002, bls. 78).   

3.1.1.3. Menning fyrir börn  

Menning fyrir börn er sköpuð börnum til gleði og ánægju en af fullorðnum. Hér 

má t.d. nefna leikhús, bókmenntir, barnasöngva, myndskreytingar og margt fleira. 

Þó að oft sé litið á börn sem óvirka þiggjendur þá má einnig líta svo á að börnin séu 

virkir þátttakendur og meðskapendur þar sem hinir fullorðnu (þeir sem skapa 

menninguna) hafa ekki möguleika á að stýra því hvernig börnin meðtaka 
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menninguna. Rétt eins og listamaðurinn leggur oft sína persónulega reynslu við 

sköpun listaverks upplifir hver einstaklingur sama verk á afar mismunandi hátt, allt 

eftir persónulegri reynslu, bakgrunn o.s.frv.  Í uppeldisfræðinni er oft litið á hug 

barns sem óskrifað blað sem mótast af umhverfinu og persónulegri reynslu. Það er 

því erfitt að draga þá ályktun að upplifun barns á listaverki sé sú sama og upplifun 

fullorðins einstaklings.  

 

3.2. Menningarstefna 

Það hefur áður komið hér fram að menning er meðal annars það sem gerir menn 

að mönnum og styrkir þá til framtíðar. Það er þá hægt að draga þá ályktun að 

menningin sé nauðsynlegur þáttur í lífi barna og eigi stóran þátt í að móta framtíð 

þeirra sem og samfélagsins í heild. Samkvæmt Duelund (2003) fjallar 

menningarstefna í þröngum skilningi um það hvernig list og menning er styrkt í 

tilteknu samfélagi á tilteknum tíma. Hver er áhersla hins opinbera til dæmis varðandi 

bókmenntir, tónlist, leiklist eða aðrar listir og hvað verðskuldar athygli almennings 

að þeirra mati. Menningarstefna snýst einnig um  hvernig mismunandi 

hagsmunaaðilar eins og t.d. markaðsráðandi öfl, fjölmiðlar o.s.frv. endurspegla listir 

og menningu í samfélaginu og þá sérstaklega á menningarsviðinu.  

Sú stefnumótun sem fram fer í ríkjum og tengist menningu og 

menningarstarfsemi er flókin, margræð og fer fram á mörgum stigum (Helgi 

Gestsson, 2004). Menningarstefna á ríkan þátt í að móta stefnu hins opinbera, hvort 

sem það er ríki eða sveitarfélög, hún gefur hugmynd um það hvert eigi að beina 

kröftum og fjármagni til að efla ákveðna þætti menningar. Samkvæmt Hauk F. 

Hannessyni (2009, bls. 4) hefur því stundum verið haldið fram að hér á landi sé ekki 

til nein menningarstefna og að stefnuleysi ríki í menningarmálum. Hann kemst að 

þeirri niðurstöðu að menningarstefnan hér sé skilgreind og framkvæmd með 

stefnumótunaryfirlýsingum mennta- og menningarráðuneytisins, með lagasetningu, 

bæði fjárlögum og sérlögum, samningum og annarri vinnu og ákvörðunum mennta- 

og menningarráðuneytisins. Það sem er framkvæmt og það hvernig fjármunum er 

varið sé menningarstefna ríkisins.  
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Samkvæmt Peter Duelund (sjá í Helgi Gestsson, 2004, bls. 204 eru tengsl á milli 

mismunandi menningarþátta og menningarstefnu, það sýnir hann með 

menningarpíramída sínum (sjá mynd 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Menningarpíramídi Duelunds (Helgi Gestsson, 2004) 

 

Í skýrslu sinni Er til menningarstefna á Íslandi? sem unnin var fyrir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið segir Haukur F. Hannesson (2009) „Eins og hér sést er 

um það afmörkunarvalkostur hvernig hugtakið menning er notað. Ljóst er í 

framsetningu ráðuneytisins að sú afmörkun er sett neðan við þann hluta píramídans 

sem Duelund kallar þjóðmenningu“ Hann veltir einnig fyrir sér hvort að sú 

afmörkun sem ráðuneytið hafi þ.e. listir, menningararfur, útvarp, málrækt, íþróttir og 

æskulýðsmál sé of víð við gerð menningarstefnu. Hann bendir í því samhengi á að 

hægt væri að gera mismun á listum, menningararfi, útvarpi og málrækt annars vegar 

og íþróttum og æskulýðsmálum hins vegar. Þar gæti hið fyrrnefnda fallið undir 
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menningarmál og þá undir menningarstefnu en hið síðarnefnda undir æskulýðs- og 

skólamál þar sem stefna væri mótuð um þann málaflokk.  

 

3.2.1. Menningarstefna sveitarfélaga 

Þegar litið er til menningarstefnu tveggja sveitarfélaga, Reykjavíkurborgar og 

Akureyrarbæjar má sjá að menningu barna eru gerð ákveðin skil. Í menningarstefnu 

Reykjavíkurborgar (2009, bls. 3-4) er talað um menningu og listir sem auðlind sem 

byggja skuli á til framtíðar. Menningarlífið sé kjarninn í menningarlegri sjálfmynd 

borgarinnar, það sé fjölskrúðugt og sprottið af frumkvæði og sköpunarkrafti íbúa og 

gesta borgarinnar. Ennfremur séu börn og foreldrar þeirra virkir þátttakendur í 

menningarlífinu og framlag barna til menningar metið að verðleikum. Menning og 

listir séu snar þáttur í uppeldi og kennslu barna á öllum skólastigum þar sem öflugt 

og markvisst menningar- og listauppeldi sé forsenda fyrir þróun samfélags skapandi 

einstaklinga. Núverandi menningarstefna Akureyrarbæjar nær til ársins 2008 og 

hefur ekki verið endurnýjuð frá þeim tíma, hins vegar stendur yfir endurskoðun á 

þeirri stefnu og er áætlað að ný menningarstefna verði sett árið 2012. Í núverandi 

stefnu kemur þó fram sá vilji bæjaryfirvalda að sérstaklega verði tekið mið af 

börnum og ungmennum í allri menningarstarfsemi sem þau koma nærri. Þar er 

einnig komið inná það skapandi starf sem stendur börnum til boða og að það verði 

fjölbreytilegt og aðgengilegt börnum (Akureyrarbær, 2011). Í báðum þessum 

menningarstefnum er gert ráð fyrir einhvers konar samvinnu milli 

menningarstofnanna, skóla og fjölskyldna til að ná fram markmiðum stefnunnar. Það 

er talið mikilvæg leið til að styrkja menningarlega þátttöku einstaklingsins á öllum 

ævistigum.  
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3.2.2. Menningarstefna hins opinbera 

Eins og áður hefur komið fram kemst Haukur (2009) að þeirri niðurstöðu að 

menningarstefna hins opinbera sé skilgreind og framkvæmd með 

stefnumótunaryfirlýsingum mennta- og menningarmálaráðuneytisins, sem og 

lagasetningu, fjárlögum og sérlögum, samningum og annarri vinnu og ákvörðunum 

áðurnefnds ráðuneytis. Það eru hins vegar fáir opinberir sjóðir sem eru sérstaklega 

ætlaðir til að styrkja barnamenningu.  

 

3.2.2.1. Barnamenningarsjóður 

Barnamenningarsjóður hefur það hlutverk að styrkja verkefni á sviði 

barnamenningar, hvort sem þau eru unnin fyrir börn og/eða með virkri þátttöku 

barna. Ekki eru hins vegar miklir fjármunir ætlaðir til styrkveitingar því þar er 

einungis lítill hluti af þeim fjármunum sem eru ætlaðir sem framlög til lista. Á 

árunum 2007 – 2009 voru um 4,9 milljónir króna áætlaðir í styrkveitingar en fyrir 

árið 2010 og 2011 var þessi upphæð komin niður í 4,2 milljónir króna sem er rétt 

tæp 0,5% af heildarupphæð fjárlagaliðs 02-982 Listir, framlög. Það er því ekki hægt 

að segja að barnamenning sé jafn hátt metin hjá Mennta- og menningarráðuneytinu 

og þær listir sem tilheyra þeim fullorðnu. Hins vegar er stór hluti af 

heildarupphæðinni vegna samninga við sveitarfélög um menningarmál, eða um 265 

milljónir árið 2010 og má gera ráð fyrir að hluti þess fari í að styrkja á einhvern hátt 

menningu sem er tengd börnum. Sjóðnum er einnig heimilt að halda námskeið eða 

ráðstefnur um barnamenningu og er þá kostnaður greiddur af sjóðnum skv. 5. gr. 

reglna um barnamenningarsjóð nr. 594/2003.  

Það er þó rétt að nefna að menntamálaráðuneytið hefur styrkt einstök verkefni 

sem eru tengd barnamenningu t.d. á sviði leiklistar. Auk þess sinna opinberar 

stofnanir barnamenningu að einhverju leiti t.d. Þjóðleikhúsið sem hefur sinnt vel 

fræðslustarfi til leikskóla, Sinfóníuhljómsveit Íslands sem heldur uppi metnaðarfullu 

fræðslustarfi og tónleikahaldi fyrir börn og fjölskyldur þeirra og fleiri lista- og 

menningarstofnanir. Nánar verður fjallað um starfsemi þeirra síðar í ritgerðinni. 
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3.2.2.2. Menningarlandið 

Árið 2009 hóf mennta- og menningarmálaráðuneytið vinnu sem miðaði að því 

að varpa skýrara ljósi á stefnumótun í menningarmálum og huga að framtíð hennar 

og leiddi Haukur F. Hannesson, doktor í listrekstrarfræði þá vinnu og skilaði 

skýrslunni Er til menningarstefna á Íslandi? í desembermánuði sama ár. Annað 

skref í þessari vinnu var að halda málþing um mótun menningarstefnu og tóku þar 

þátt um 200 manns hvaðanæva af landinu og komu úr hópi listamanna, 

menningarstjórnenda, stjórnsýslumanna og annarra áhugamanna um menningu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010). Meðal þess sem rætt var um á þessu 

málþingi var listfræðsla í leik- og grunnskólum þar sem nokkrir nefndu að þörf væri 

á að leggja áherslu á gagnrýna hugsun um listir í námskránni með áherslu á 

heimspeki og listasögu og með því að efla sjálfstæða, gagnrýna hugsun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 13). Þegar ný aðalnámskrá kom út árið 2011 

hefur greinilega verið tekið tillit til þessara þátta því þar kemur fram að sköpun sé 

nauðsynlegur þáttur í allri menntun og nái þannig til allra grunnþátta. Þá eigi allir 

grunnþættir sér rætur í gagnrýninni hugsun, ígrundun, vísindalegum viðhorfum og 

lýðræðislegu gildismati (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a. bls. 13). Þá 

segir menntamálaráðherra í formála „Skólar eru í raun einu stofnanir samfélagsins 

sem geta tryggt öllum uppvaxandi kynslóðum tækifæri til að búa sig undir þátttöku í 

virku lýðræði, þjálfa gagnrýna og skapandi hugsun og mæta ólíkum félagslegum og 

menningarlegum aðstæðum.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a. bls. 6).   

Á málþinginu var einnig varpað fram þeirri spurningu hvort að börn ættu ekki 

að fá sérstaka barnamenningarstofnun eða barnamenningarhús sem sinnti þeirra 

þörfum. Netið var einnig nefnt í því samhengi og að til að auka þekkingu 

almennings á menningu yrði að gera stafræna endurgerð menningarefnis 

aðgengilega í gegnum alnetið. Á þessu málþingi kom berlega í ljós að þátttakendur 

töldu að barnamenning, fræðslumál og menningarlegt uppeldi væri eitt af 

áhersluatriðum hins opinbera næstu tíu árin. Þar var einnig ákveðinn samhljómur um 

mikilvægi listfræðslu og þeirra áhrifa sem hún getur haft á andlegan þroska barna, 

lífsviðhorf þeirra og samskiptafærni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010).   
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3.3. Barnamenning í reynd 

Í 31. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er gerð grein fyrir rétti barns til 

að taka fullan þátt í menningar- og listalífi og skulu aðildarríki stuðla að því að 

viðeigandi og jöfn tækifæri séu veitt til að stunda menningarlíf, listir og 

tómstundaiðju. Leik- og grunnskólar gegna einnig mikilvægu hlutverki er varðar 

menningu barna því að í leikskólanum kynnist barnið smám saman því samfélagi 

sem það lifir í. Í aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011b, bls. 30) er litið svo á að sköpun sé mikilvægur þáttur í námi og þroska barna 

og að skapandi starf eigi fyrst og fremst að beinast að ferlinu sjálfu, gleðinni, 

tjáningunni og náminu sem á sér stað þegar hugmyndir, tilfinningar og ímyndun fá 

að njóta sín. Þar segir einnig að umhverfi leikskóla eigi að örva skynjun og styðja 

við sköpunarkraft barna því menning sé samofin öllu starfi leikskóla og tengist leik 

barna, lýðræði, skapandi starfi og þjóðmenningu. Barninu skal þá gert kleift að 

nálgast viðfangsefni frá mörgum hliðum og á eigin forsendum. 

Sigurður Valgeirsson (2004) bendir á í skýrslu sinni að á Norðurlöndunum 

hefur mikil áhersla verið lögð á barnamenningu enda sé norræn barnamenning í 

fremstu röð í heiminum. Þar segir hann að í ritinu Barn og kulturer frá 1995 sem 

fjallar um stöðu Norðurlandanna á sviði barnamenningar komi fram að norræn 

barnamenning undir stjórn atvinnumanna njóti mikillar virðingar í heiminum. 

Barnabækur, barnamyndir og barnasjónvarp njóta velgengni og hafa unnið til 

óteljandi verðlauna. Þó svo að Astrid Lindgren, Tove Jansson og H.C. Andersen 

tróni enn hæst, á hinn sérstaki norræni tónn, stemmning og lífssýn stóran og 

áhugasaman hóp aðdáenda í öðrum löndum (Barn & kulturer 1995, sjá í Sigurður 

Valgeirsson, 2004, bls. 6).  

 

3.3.1. Útgefið barnaefni 

Talsvert er um útgáfu á hvers konar barnaefni sem og menningarlega viðburði 

sérstaklega ætlaðir fyrir börn og fjölskyldur þeirra. Í þessum hluta verður því gert 

skil og eru allar tölur sem hér eru birtar fengnar af heimasíðu Hagstofunnar. Árið 

2008 voru útgefnar barna- og unglingabækur alls 255, um 16,5%, af 1637 titlum. 

Árið 2009 voru útgefnar barna- og unglingabækur 191 eða um 13,9% af 1376 titlum 

(Hagstofan 2011a).  
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Veturinn 2009/2010 voru 11 leiksýningar fyrir börn í þremur atvinnuleikhúsum, 

sýningarfjöldi var 283 og sóttu 43.270 gestir þær sýningar. Þá voru ellefu 

atvinnuleikhópar starfandi og átta áhugaleikhús. Uppfærslur atvinnuleikhópa á 

verkum fyrir börn voru 25, sýningarfjöldi 336 og gestir 43.921 sem er nær sami 

fjöldi og sóttu barnasýningar hjá opinberu leikhúsunum. Áhugaleikfélög voru með 

113 barnasýningar í 11 uppfærslum og fjöldi sýningargesta var 10.601. Í heildina 

voru þetta 47 uppfærslur á leiksýningum fyrir börn sem 97.792 gestir sóttu leikárið 

2009/2010. Til samanburðar voru gestir opinberra leikhúsa, atvinnuleikhópa og 

áhugaleikfélaga að teknu tilliti til  samstarfsverkefna milli leikhúsa og leikhópa alls 

416.171 árið 2009/2010. Af þessum tölum má draga þá ályktun að tæplega 31% 

leikhúsgesta leiklistarárið 2009/2010 sóttu leiksýningar fyrir börn (Hagstofan, 

2011b).  

Hvað varðar tónleikahald Sinfóníuhljómsveitarinnar þá voru haldnir átta 

almennir barna- og fjölskyldutónleikar og árið 2010 voru þeir tíu talsins. Árið 2009 

sóttu 6.900 gestir þá tónleika og árið á eftir var gestafjöldinn 8.355, meðalfjöldi 

gesta á barna- og fjölskyldutónleikum Sinfóníuhljómsveitarinnar var því 862 árið 

2009 og árið 2010 var meðalfjöldi gesta á tónleikum mjög svipaður eða um 835. Það 

er því mikil eftirspurn eftir sérstökum barna- og fjölskyldutónleikum og af því má 

draga þá ályktun að foreldrar séu almennt nokkuð duglegir að kynna börnum sínum 

fyrir þessari tegund menningar. Sinfóníuhljómsveitin heimsækir einnig skóla og 

voru þeir tónleikar 13 talsins í Reykjavík árið 2008, 12 árið 2009 og 11 árið 2010. 

Tvennir tónleikar voru haldnir utan Reykjavíkur árið 2008 en engir á árunum 2009 

og 2010. Tónleikagestir voru í Reykjavík 8.529 árið 2008, 9.560 árið 2009 og 8.580 

árið 2010. Tónleikagestir á skólatónleikum  utan Reykjavíkur árið 2008 voru samtals 

800 manns (Hagstofan, 2011b). Þessar tölur eiga einvörðungu við tónleikahald 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands en ekki annarra aðila. Hér eru t.d. ónefndir tónleikar 

ýmissa skólalúðrasveita, tónlistarskóla og annarra aðila.  

Sigurður Valgeirsson (2004, bls. 15) minnist í skýrslu sinni á „tónlist fyrir alla“ 

sem hefur þann tilgang að kynna íslenskum grunnskólabörnum ólíkar tegundir 

tónlistar. Upphaf þessa má rekja til ársins 1994 þegar íslensku þjóðinni barst 

peningagjöf frá Norðmönnum í tilefni af lýðveldisafmæli Íslands og skyldu þeir 

fjármunir notaðir til eflingar á tónlistar- og menningarstarfi í grunnskólum á Íslandi. 

Frá árunum 1995 hefur verið boðið uppá vandaða skólatónleika fyrir börn þar sem 
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fjölbreytnin ræður gjarnan ríkum og þar sem skemmtun og menntun haldast í 

hendur. Á hverri önn eru um 600 tónleikar haldnir í um 150 skólum og á hverri önn 

eru um 10 – 12 tónlistarhópar í gangi með um 30-35 flytjendur. Skólatónleikar á 

Íslandi – Tónlist fyrir alla er sjálfstætt starfandi stofnun en er rekin á vegum mennta- 

og menningarráðuneytisins (Tónlist fyrir alla, e.d.).  

Það er áhugavert að sjá þróun útgefinna hljóðrita fyrir börn frá árinu 2007 til 

2009. Árið 2007 voru útgefin barnaefni 12 talsins eða um 5% af öllum útgefnum 

hljóðritum árið 2007. Á árunum 2008 og 2009 fer útgefnum titlum á barnaefni 

fækkandi, 2008 eru 6 hljóðrit fyrir börn útgefin eða um 2,6% af öllu útgefnu efni og 

árið 2009 var  hlutfallið svipað, 5 útgefnir titlar eða um 3% af öllu útgefnu hljóðriti. 

Í þessum tölum eru hins vegar ekki útgefnar hljóðbækur meðtaldar né stafrænar 

skrár til niðurhals (Hagstofan, 2011c).  

 

3.3.2. Barnamenning í húsum  

Í skýrslu sem Sigurður Valgeirsson (2004) vann fyrir Samtök um 

barnamenningarstofnun er kortlögð barnamenning í nokkrum húsum á Íslandi. 

Sigurður telur barnamenningu nokkuð vel sinnt hér á Íslandi og eflaust væri það 

mun viðameira verkefni að kortleggja allt það góða starf sem unnið er með börnum í 

grunnskólum, tónlistarskólum, listdansskólum, dansskólum, íþróttafélögum og af 

ýmsum öðrum félagasamtökum sem vinna gott og þarft starf í þágu barnamenningar. 

Þá er ótalið það starf sem unnið er á listasöfnum, leikhúsum o.fl. í þágu barna. 

Sigurður nefnir barnamenningu í bókasöfnum og telur þar upp Amtbókasafnið á 

Akureyri, Borgarbókasafnið í Reykjavík, Bókasafn Hafnafjarðar og Bókasafn 

Kópavogs. Í öllum þessum söfnum eru sögustundir fyrir börn mjög áberandi í starfi 

safnanna. Einnig eru þar bókakynningar auk þess sem bangsadeginum, sem er 27. 

október ár hvert, er haldið á lofti. Í markmiðum Borgarbókasafns Reykjavíkur 

kemur fram að heimsóknir í Borgarbókasafn séu hluti af menningaruppeldi barna og 

unglinga. Til að ná þeim markmiðum er m.a. boðið uppá safnfræðslu skólanema og 

haldið í góð tengsl við skóla í Reykjavík. Aðrar leiðir eru föst sögustund fyrir lítil 

börn sem og aðrir viðburðir eins og t.d. brúðuleikhús og tónlist, sérstök námskeið í 

boði eins og ritsmiðjur fyrir börn og unglinga, boðið uppá safnkost við hæfi barna 

og unglinga og áhersla lögð á lestrarhvatningu og upplýsingalæsi barna og unglinga 
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(Borgarbókasafnið, e.d.). Á Amtbókasafninu á Akureyri er boðið upp á 

skoðunarferðir um safnið og sögustundir fyrir hópa og er tilgangurinn sá að börnin 

læri að þekkja almenningsbókasafnið sitt. Þar geta bekkir komið í almennar 

heimsóknir t.d. í tengslum við þema- og ritgerðarvinnu (Amtbókasafnið, e.d.). 

Barnamenningu er nokkuð vel sinnt innan leiklistarinnar. Til dæmis er eitt af 

hlutverkum Þjóðleikhússins er að efla leiklistaruppeldi með framboði á sýningum 

sérstaklega ætluðum börnum og ungmennum og frá stofnun þess árið 1950 hefur 

leikhúsið lagt áherslu á að bjóða  uppá sýningar ætlaðar þeim aldurshópi. Í 

leiklistarlögum kemur fram að Þjóðleikhúsið skuli á hverju leikári sýna eitt eða fleiri 

viðfangsefni sérstaklega ætluð börnum (Sigurður Valgeirsson, 2004). Þjóðleikhúsið 

hefur boðið elstu deildum leikskóla að koma í leikhúsið til að fræðast um leikhúsið 

og kynnast töfraheimum þess. Sú fræðsla hefur notið mikilla vinsælda hjá 

leikskólum og má ætla að um fimm þúsund börn frá allflestum leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu komi í heimsókn á hverju hausti (Þjóðleikhúsið, e.d.-a). Á 

vegum fræðsludeildar Þjóðleikhússins hafa einnig verið gefnir út fræðslupakkar í 

tengslum við valdar sýningar hússins. Markmið með útgáfu þeirra er að þjónusta 

kennara sem vilja nota leiklist í skólastofunni og/eða nýta sér uppfærslur leikhússins 

sem stökkpall í kennslu hinna ýmsu greina (Þjóðleikhúsið, e.d.-b). Borgarleikhúsið 

býður einnig  reglulega upp á barna- og fjölskyldusýningar auk þess sem leikhúsið 

er í samstarfi við söng- og leiklistarskólann Sönglist. Sönglist býður upp á söng- og 

leiklistarnámskeið fyrir börn á aldrinum 7 – 16 ára og lýkur hverju námskeiði með 

nemendasýningum m.a. í Borgarleikhúsinu (Sönglist, 2011).  

Minni atvinnuleikhópar og atvinnuleikhús hafa mörg hver sérhæft sig í 

leiksýningum fyrir börn og verið ötul við að setja upp barna- og fjölskyldusýningar. 

Þeirra á meðal má nefna Möguleikhúsið og Leikhópinn Lottu. Möguleikhúsið er 

líklega eina atvinnuleikhúsið sem sérhæfir sig eingöngu í leiksýningum fyrir börn og 

unglinga. Samkvæmt heimasíðu leikhússins er leikhúsupplifun nauðsynlegur þáttur í 

menningaruppeldi og þroska barna og unglinga. Með greiðum aðgangi að leikhúsi fá 

börn og unglingar með lifandi hætti notið tungumálsins frá unga aldri sem og lært ný 

hugtök og heiti. Þannig styrkir leikhúsið málvitund og málþroska barnanna 

(Möguleikhúsið, e.d.). Möguleikhúsið var stofnað árið 1990 og áhersla þá lögð á að 

frumsýna ný íslensk leikrit fyrir börn og unglinga. Samkvæmt heimasíðu 

Möguleikhússins var starfsemi leikhússins nær eingöngu byggð á innkomu af 
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seldum miðum. Síðar komu til opinberir styrkir frá Reykjarvíkurborg og 

menntamálaráðuneytinu til ársins 2008. Frá árinu 2009 hefur Möguleikhúsið verið í 

samstarfi við menningarmiðstöðina Gerðuberg og heldur þar meðal annars 

sumarnámskeið fyrir börn og hefur aðstöðu til leiksýninga. Árið 2010 hlaut 

Möguleikhúsið viðurkenningu mennta- og menningarmálaráðuneytis og 

Árnastofnunar á degi íslenskrar tungu (Möguleikhúsið, 2010). Leikhópurinn Lotta er 

leikhópur sem var stofnaður árið 2006 og sérhæfir sig í að setja upp 

fjölskyldusýningar utandyra. Þau nota sumarið til sýninga og sýna meðal annars í 

Elliðarárdalnum auk þess sem þau fara með sýningar sýnar víða um land 

(Leikhópurinn Lotta, 2011).  

Sinfóníuhljómsveit Íslands býður uppá ýmsa starfsemi fyrir börn. Til að mynda 

heldur hlómsveitin tónleika fyrir um átta þúsund leik- og grunnskólanemendur ár 

hvert. Sveitin hefur einnig staðið fyrir vikulöngum tónsköpunarverkefnum í 

grunnskólum Reykjavíkur þar sem hljóðfæraleikarar úr SÍ vinna með nemendum að 

því að semja tónverk sem er að lokum flutt á tónleikum innan skólans. Þarna fá börn 

tækifæri til að taka þátt í lifandi tónlistarflutningi.  Tónsprotinn er safn af um 

klukkustundar löngum tónleikum sem eru sérstaklega ætlaðir yngstu 

tónlistarunnendunum og fjölskyldum þeirra. Þessi tónleikasería gefur þeim tækifæri 

á að kynnast klassískri tónlist og um leið hljómsveitinni sjálfri.  

Víðsvegar um landið eru menningarhús þar sem hægt er að finna starfsemi sem 

ætluð er börnum á einn eða annan hátt. Í Borgarfirði eystri er til að mynda að finna 

lítið ævintýraland sem er sérstaklega ætlað börnum. Þetta hús er samstarfsverkefni 

milli Kjarvalsstofu og Bö í Vesterålen í Noregi og í þessu ævintýralega umhverfi eru 

sagðar norskar og íslenskar sögur (Ferðaskrifstofa Austurlands, 2008; 

Morgunblaðið, 2008). Fyrir utan þetta ævintýralega hús í Borgarfirði eystra eru 

engin menningarhús sem leggja upp með menningu barna einvörðungu. 

Menningarmiðstöðin Gerðuberg hefur hins vegar stutt vel við barnamenningu 

hingað til og gert henni góð skil en Gerðuberg sinnir öllum aldurshópum, börnum og 

fullorðnum. Meðal þeirra verkefna sem eru hvað þekktust og virtust er listsmiðjan 

„Gagn og gaman“. Listsmiðjan Gagn og gaman var fastur liður í starfsemi 

Menningarmiðstöðvarinnar Gerðubergs í 18 ár. Aðalmarkmið var að örva 

sköpunarhæfni barna og hvetja þau til tjáningar. Þar unnu börn á aldrinum 6 -13 ára 

undir leiðsögn starfandi listamanna eins og rithöfunda, leikara, myndlistarmanna, 
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tónlistarmanna, skálda og dansara að skapandi verkefnum. Námskeiðin voru ýmist 

þriggja vikna löng, þar sem unnið var með margar listgreinar, eða vikunámskeið þar 

sem höfuðáhersla var lögð á eina listgrein. Öllum námskeiðum lauk með sýningu á 

því sem börnin höfðu unnið. Þessi 18 ár sem listsmiðjan var starfandi hefur 

Gerðuberg markvisst safnað saman myndverkum barnanna frá þessum námskeiðum. 

Þessi verk eru nú um 1000 talsins og er ekki vitað til þess að sambærileg söfn séu 

annars staðar á Norðurlöndunum (Gerðuberg Menningarmiðstöð, 2009). Gerðuberg 

hefur síðustu ár staðið fyrir ýmsum listasmiðjum fyrir börn í tilefni af heimsdegi 

barna (Gerðuberg Menningarmiðstöð, 2010). Samkvæmt Guðrúnu Dís 

Jónatansdóttur (Munnleg heimild, 03.09.2009) hafði faglært fólk umsjón með 

listasmiðjunni Gagn og gaman sem byggði meðal annars á hugmyndafræði Reggio 

Emilia. Listasmiðjan er hins vegar ekki starfandi lengur meðal annars vegna þess að 

þeir listamenn sem þar unnu héldu til annarra starfa og starf smiðjunnar leið út af.  

 

3.3.2.1. Þingsályktunartillaga um stofnun barnamenningarhúss 

 Í októbermánuði 2008 flutti Katrín Jakobsdóttir tillögu til þingsályktunar um 

stofnun barnamenningarhúss (2008-2009). Þar var ályktað að fela þáverandi 

menntamálaráðherra að setja á stofn starfshóp sem komi að undirbúningi á stofnun 

barnamenningarhúss, móta því stefnu, finna hentugt húsnæði og gera tillögu um 

fjárhagsgrundvöll til fimm ára. Grunnurinn að þessari þingsályktunartillögu var 

skýrsla Sigurðar Valgeissonar Á að stofna barnamenningarhús á Íslandi?. Gert var 

ráð fyrir að barnamenningarhús yrði miðstöð fyrir menningarstarf fyrir börn, með 

börnum og skapað af börnum, það er að þrískipting barnamenningar yrði höfð að 

leiðarljósi. Stefnt yrði að því að barnamenningarhúsið gæti hafið störf á degi 

barnsins árið 2010. En dag barnsins ber alltaf upp á síðasta sunnudag í maímánuði 

en beri daginn hins vegar upp á hvítasunnudag skal dagurinn vera vera næsti 

sunnudagur á undan (Velferðarráðuneytið, 2007). Þingsályktunartillögunni var vísað 

til menntamálanefndar þar sem hún hefur hvorki verið afgreidd né endurflutt fram að 

þessu
1
. Í ljósi núverandi þjóðfélagsaðstæðna þarf engan að undra þær lyktir. Hins 

vegar má draga þá ályktun að áhugi ráðamanna á stofnun barnamenningarhúss sé 

fyrir hendi þangað til annað kemur í ljós.  

                                                           
1
 Samkvæmt tölvupósti þann 5. mars 2010 frá Kristjönu Benediktsdóttur, skjalavörð nefndarsviðs 

Alþingis .  
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3.3.2.2. Umsagnir ýmissa aðila um barnamenningarhús 

Þegar leitað var eftir umsögnum um stofnun barnamenningarhús kom berlega í 

ljós að skoðanir manna eru skiptar um það hvert hlutverk hússins á að vera. Almennt 

var vel tekið í tillöguna og því fagnað að farið væri að huga að stofnun sérstaks 

barnamenningarhúss en hvert hlutverk hússins átti að vera fór eftir bakgrunni hvers 

umsagnaraðila. Til dæmis kemur fram í umsögn Önnu Þorbjargar Ingólfsdóttur, 

lektors í íslensku á Menntavísindasviði Háskóla Íslands að stofnun Barnabókastofu, 

sem myndi hafa það að markmiði að efla lestur og læsi barna, væri brýnni en stofnun 

barnamenningarhúss sem tæki til allra lista. Í sama streng taka Samtök um 

barnabókastofu (2008) sem telja að mikilvægasta verkefnið á sviði barnamenningar 

sé að efla lestrarmenningu með öllum tiltækum ráðum. Félag íslenskra 

bókaútgefenda (2008) og Upplýsing (2008), félag bókasafns og upplýsingafræða eru 

einnig sammála því að efling lestrarmenningar barna sé forgangsatriði á sviði 

barnamenningar. Máli sínu til stuðnings  er vísað til skýrslu Guðlaugar Richter 

(2008) um hvernig glæða megi áhuga barna á lestri. Í þeirri skýrslu kemur Guðlaug 

(2008, bls. 18-19) með þá lausn að „sett verði á fót miðstöð lestrarhvatingar með 

einum starfsmanni til að byrja með. Verkefni miðstöðvarinnar væri fyrst og fremst 

að halda úti vef með lestrarhvatningarverkefnum sem þjóna öllu landinu.“ Hún 

nefnir einnig mikilvægi þess að miðstöðin byggi upp og haldi gangandi tengslaneti 

þeirra sem vinna við lestrarhvatningu og láti sig barnabókmenntir varða. Í þriðja lagi 

sé leitað samstarfs við aðila í þjóðfélaginu til þess að setja í gang áróður ætlaðan 

foreldrum til að efla barnabókmenntir og lestur og greiða barnabókmenntum og 

lestrarhvatningu leið inn í fjölmiðla (Guðlaug Richter, 2008, bls. 19). Þessu til 

viðbótar færir Upplýsing (2008) eftirfarandi rök fyrir því að barnabókastofa sé 

staðsett á Akureyri.  

1. Á Akureyri eru allar íslenskar bækur til á Amtbókasafninu þar sem safnið er 

skilaskyldusafn og fær þar af leiðandi allt efni sem gefið er út á Íslandi, þar 

með talið allar hljómplötur sem gefnar eru út fyrir börn. 

2. Á Akureyri er sterk kennaramenntunardeild við Háskólann þar sem fram fer 

kennsla í barnabókmenntum. Í kennaraliðinu er jafnframt 

barnabókahöfundur.  

3. Á Akureyri eru stundaðar rannsóknir á lestri. 
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4. Á Akureyri er Nonnahús og Akureyrabær hefur tekið að sér rekstur 

Nonnahúss af Zonta-konum sem annast hafa rekstur þess til margra ára.  

Í þessum tillögum virðist ekki vera gert ráð fyrir aðkomu barna að stofnuninni 

heldur er meira gert úr tengslum þess við fræðasamfélagið. Bent er á að rannsóknir á 

lestri séu stundaðar á Akureyri og í Háskólanum fari fram kennsla í 

barnabókmenntum sem séu sterk rök fyrir því að barnabókastofnun sé staðsett þar.  

Flestir umsagnaraðilar fagna þeirri hugmynd að setja á stofn barnamenningarhús 

þó svo að hugmyndir þeirra séu mismunandi eftir bakgrunni. Samband 

foreldrafélaga og foreldraráða í skólum á grunnskólastigi í Reykjavík (SAMFOK, 

2008) leggur til að mynda mikla áherslu á að börnum sé gefinn meiri gaumur í 

íslensku samfélagi.  Barnamenningarhús sem tengir saman krafta ólíkra listgreina 

væri vel til þess fallið að styðja við og stuðla að listsköpun barna, fyrir börn og með 

börnum. Það myndi einnig hvetja börn til listsköpunar, miðla menningu fyrir börn 

og almennri þekkingu um barnamenningu. Í umsögn SAMFOKs kemur einnig þetta 

fram:  

Stjórn SAMFOK leggur áherslu á mikilvægi þess að allt skapandi starf með og fyrir 

börn sem hefur verið byggt upp á liðnum árum verði styrkt enn frekar. Það er mat 

stjórnarinnar að mikilvægt sé að slíkt starf fari sem mest fram í hverju sveitarfélagi, 

í nærumhverfinu, í skólanum, frístundaheimilinu, félagsmiðstöðinni o.s.frv. Stofnun 

barnamenningarhúss má ekki verða á kostnað faglegs starfs sem unnið er nú þegar 

með börnum. Tryggja þarf að barnamenningarhús stuðli að öflugu grasrótarstarfi og 

faglegu utanumhaldi um listsköpun barna. Ennfremur þarf að búa þannig um 

hnútana að öll börn eigi möguleika á að nýta sér tilboð um listsköpun, óháð efnahag 

foreldra.  

Þá leggur stjórn SAMFOKs til í umsögn sinni að tryggja rekstrargrundvöll 

barnamenningarhúss með opinberum framlögum og verði fjármagn sett í faglegt og 

skapandi starf með og fyrir börn í stað þess að enda sem minnisvarði í formi 

húsnæðis. 

Annar póll er í umsögn frá Myndlistarskólanum í Reykjavík þar sem hlutverki 

barnamenningarhúss er lýst þannig:  
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Við teljum grundvallaratriði að barnamenningarhús sé hús allra listgreina en ekki 

eingöngu bókahús. Þar væru á einum stað allar upplýsingar um það menningarstarf 

sem fram fer í landinu fyrir börn.  

Hlutverk barnamenningarhúss ætti fyrst og fremst að vera að vekja athygli á 

barnamenningu og gera hana sýnilega. Vera vettvangur fyrir tengsl og samtal á milli 

fólks sem vinnur að barnamenningu og stuðningur við það góða starf sem fram fer í 

hinum ýmsu stofnunum (t.a.m. Þjóðminjasafni, leikhúsunum, listasöfnunum og 

bókasöfnunum, auk skólanna). (Myndlistarskólinn í Reykjavík, 2008) 

Þau telja einnig að barnamenningarhús eigi frekar að vera stórt í starfi frekar en 

í stórri byggingu. Forstöðumaður hússins væri í því hlutverki að vinna verkefni í 

samvinnu við þær stofnanir sem fyrir eru. Þannig að barnamenningarhús á að styðja 

við og tengja saman þá aðila sem nú þegar sinna barnamenningarstarfi. 

Það er nokkuð áberandi að þeir aðilar sem koma úr bókmenntaumhverfi á 

einhvern hátt, hvort sem það eru útgefendur, rithöfundar, bókasafnsfræðingar o.s.frv. 

telja að tíma og fjármagni sé betur varið í stofnun barnabókastofnu þar sem áherslan 

verður eingöngu á barnabókmenntir og að efla læsi barna. Þeir umsagnaraðilar sem 

koma að öðrum listgreinum telja mikilvægt að allar listgreinar sé gert jafnhátt undir 

höfði og fagna því að hugað sé að stofnun barnamenningarhúss.  

 

3.3.3. Listaskólar 

Í kaflanum um listgreinar í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a) kemur fram að þekking og skilningur er forsenda 

virkrar þátttöku í menningu og hjálpa listir nemandanum að skilja menningarlegan 

fjölbreytileika og viðurkenna menningarlegt afstæði með því að kynna fyrir honum 

gildi, hefðir og hugmyndafræði eigin samfélaga og annarra. Þar kemur einnig fram 

að listnám eflir sjálfsmynd og sjálfsskilning sem er grundvöllur farsældar í lífi og 

starfi. Að njóta listar eru lífsgæði sem hver einstaklingur á rétt á að njóta og nærir 

tilfinningalíf og vitsmuni.  

Samkvæmt Anne Bamford (2011) er á Íslandi umfangsmikið kerfi listaskóla 

sem starfa utan hefðbundins skólatíma. Annars vegar eru það tónlistarskólar sem 

njóta mikins opinbers stuðnings ásamt því að innheimta einhver námsgjöld af 

nemendum og bjóða m.a. uppá umfangsmikið hljóðfæra og/eða söngnám. Hins 
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vegar eru það einkaskólar sem kenna myndlist, dans, leiklist, handverk og ýmis 

önnur listform. Flestir þessara skóla eru oftast reknir með námsgjöldum og njóta 

ekki opinberra styrkja til jafns við tónlistarskóla þó svo að þeir séu einhverjir á 

framhaldsstigi. Þessu til viðbótar er listrænt starf sem fer fram í 

frístundamiðstöðvum, án endurgjalds og tekur til ýmissa listgreina og listræns starfs.  

Það kemur berlega í ljós í skýrslu Anne Bamford (2011) þar sem fjallað er um 

mikilvægi markmiða í listfræðslu að flestir skólastjórnendur dans-, tónlistar- og 

grunnskóla telja að markmið listfræðslu sé fyrst og fremst að efla sjálfstraust, 

ánægju og vellíðan. Aðrir mikilvægir þættir listfræðslu eru m.a. að efla listræna 

færni nemenda, þroska sköpunargáfu, gefa nemendum færi á að njóta lista og efla 

félagsþroska og samvinnu. Að efla vitund um íslenska menningu og 

menningararfleið töldu skólastjórnendur nokkuð mikilvægt sem og að efla vitund 

um menningarlegan fjölbreytileika.  

 

3.3.4. Barnabókmenntir 

Barnabækur gegna stóru hlutverki í leikskólastarfi, bæði til málörvunar og til 

miðlunar fróðleiks og reynslu. Bækur er þar hluti af daglegu umhverfi barna þar sem 

þau læra að njóta þeirra og rík áhersla er lögð á að valið sé efni sem hæfir aldri 

barnanna og þroska þeirra. Læsi er eitt af því sem er talið mikilvægt að efla og á 

grundvelli markmiða laga um leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla hafa verið 

settir fram grunnþættir menntunar sem eru meðal annars læsi og sköpun. Aðrir 

þættir eru sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi og jafnrétti. 

Þessir grunnþættir sem eru sameiginlegir með aðalnámskrá grunn- og 

framhaldsskóla,  eru leiðarljós í menntun, uppeldi og mönnun í leikskólum og eiga 

að fléttast inn í allt leikskólastarfið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b). 

Hér á landi eru bókmenntir stór hluti af þeirri menningu sem sköpuð er 

sérstaklega fyrir börn. Í grein sinni Íslenskar bækur, sögulegt yfirlit sem kemur fram 

í Raddir barnabókanna nefnir Silja Aðalsteinsdóttir (1999) að fyrsta íslenska 

barnabókin sé Barnaljóð eftir Sr. Vigfús Jónsson sem kom út árið 1780. Máli sínu til 

stuðnings nefnir hún þær evrópsku hefðir að telja dæmisögur til barnaefnis sem var 

þá yfirleitt snúið í brag. Barnaljóð séra Vigfúsar er dæmi um slíkar heilræðavísur þar 

sem höfundur kennir dóttur sinni góða og gilda siði. Eflaust er hægt að deila um 
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hvenær fyrsta eiginlega barnabókin kom út en eins og Silja bendir réttilega á þá þarf 

að byrja einhvers staðar og þessi bók er ekki verri en hver önnur til þess. Þessi fyrsta 

barnabók er vissulega mjög frábrugðin þeim barnabókum sem nú eru gefnar út sem 

hafa tekið breytingum jafnt og þétt í gegnum tíðina. Blómaskeið íslenskra barnabóka 

segir Silja í sömu grein að hafi verið milli áranna 1933 – 1945 en hins vegar verður 

mikil breyting á barnabókamarkaðnum uppúr 1970 þegar norræna bylgjan berst 

hingað til lands. Í stað spennusagna, ævintýra eða fallegra sagna af lífinu í gamla 

daga fóru menn að skrifa bækur sem sýndu samfélag barna á raunsæjan hátt. Sveitin 

vék fyrir borgum og bæjum sem var orðið eðlilegt umhverfi barna. 

 

3.3.5. viðburðir tengdir barnamenningu 

Viðburðir sem eru sérstaklega ætlaðir börnum hefur fjölgað nokkuð á síðustu 

árum. Til að mynda stóð Reykjarvíkurborg í samstarfi við mennta- og 

menningarmálaráðuneytið fyrir vikulangri Barnamenningarhátíð í aprílmánuði 2010. 

Í tengslum við þá hátíð var starfrækt barnamenningarhús sem hlaut nafnið 

Ævintýrahöllin og var staðsett við Fríkirkjuveg 11. Þá viku sem 

barnamenningarhúsið var starfrækt var það vel sótt af börnum og fór þar fram mjög 

fjölbreytt og metnaðarfull dagskrá. Menningarstarf fyrir börn, með börnum og 

skapað af börnum. Þar fóru fram listsýningar, tónleikar, dans- og leiksýningar og 

smiðjur þar sem börn gátu skapað sína eigin list eða lært nýja listgrein og hæfni. Í 

aprílmánuði árið 2012 verður önnur slík hátíð haldin. Líkt og sú fyrri fjallar hátíðin 

um menningu barna, menningu með börnum og menningu fyrir börn og segir í 

kynningarefni um hátíðina að fátt sé skemmtilegra en að taka þátt í að skapa fallega 

hluti eða efna til viðburða sem gleðja aðra. Börn læra að þekkja sig sjálf og 

náungann betur og síðast en ekki síst færir listin nýtt sjónarhorn á tilveruna sem 

þroskar einstaklinginn. Þar kemur einnig fram að fersk sýn barna á veruleikann í 

kringum sig veldur því raunar að þau standa mörgum fullorðnum listamönnum 

framar í listsköpun. Listaverk þeirra eru fersk, ný og full af gleði. Að þessu sinni er 

þema hátíðarinnar forvitni og kennir ýmissa forvitnilegra grasa í dagskránni 

(Barnamenningarhátíð í Reykjavík, 2011). 

Önnur barnamenningarhátið er Barnahátíðin í Reykjanesbæ (Barnahátíð, e.d.). 

Á heimasíðu hátíðarinnar kemur fram að markmið hátíðarinnar sé að skapa 

foreldrum og börnum fjölbreytt tækifæri til frjórrar og gefandi samveru og stuðla 
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þannig að fjölskylduvænu umhverfi. Allir leik- og grunnskólar, söfn, stofnanir, 

íþróttafélög, tómstundafélög og menningarfélög taka virkan þátt í hátíðinni og þar að 

auki er öllum íbúum Reykjanesbæjar boðin þátttaka. Listahátíð barna sem er 

samvinnuverkefni Listasafns Reykjanesbæjar og allra leikskóla þar í bæ er þar stór 

liður á hátíðinni og segir á heimasíðunni að hún hafi orðið kveikjan að 

barnahátíðinni þar sem virðing fyrir börnum og störfum þeirra er höfð að leiðarljósi.  

 

3.4. Barnamenning á Norðurlöndum 

Í þessum kafla verður fjallað um menningarstefnur nágrannaríkjanna 

Danmerkur og Svíþjóðar og helstu birtingarmyndir stefnunnar með áherslu á 

barnamenningu og barnamenningarhús.  

3.4.1. Menningarstefna 

Börn eiga skilið að fá það besta og eiga að njóta þess besta sem er í boði hverju 

sinni í menningu og listum. Samkvæmt danska menningarmálaráðuneytinu (e.d.) 

ættu börn og ungmenni að vera fær um að skoða og nota list og menningu í sínu 

daglega lífi í nærumhverfinu og á sínum forsendum og er það þungamiðjan í danskri 

menningarstefnu. Børnekulturens Netværk er ráðgefandi aðili danska 

menningarmálaráðuneytisins fyrir barnamenningu og er ætlað að fylgja eftir stefnu 

ráðherra og ráðuneytisins og ná meiri samkvæmni í fjármögnun danska ríkisins til 

barnamenningar. Í þessu netverki eru aðilar frá fjórum stofnunum ráðuneytisins, þ.e. 

frá Dönsku kvikmyndastofnuninni (Det Danske Filminstitut), Stofnun um varðveislu 

menningararfs (Kulturarvstyrelsen), Menningarráði (Kunststyrelsen) og Bókasafns- 

og fjölmiðlastofnun (Styrelsen for Bilbiotek og Medier). Auk þeirra eru fulltrúar  frá 

menntamálaráðuneytinu (Undervisningsministeriet) og félagsmálaráðuneytinu 

(Socialministeriet). (Børnekulturens Netværk, e.d.).  

Samkvæmt menningarstefnu sænska ríkisins (Regerinskansliet, e.d.) felur réttur 

barna og ungmenna til að taka þátt menningar- og listalífi, eins og fram kemur í 31. 

gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna,  í sér að vera fær um að upplifa faglega og 

hágæða menningarstarfsemi sem og að fá tækifæri til að þróa sína eigin 

sköpunargáfu. Með því að vera skapandi, fá tækifæri til að tjá sig og upplifa það sem 

aðrir skapa, fá börn og ungmenni aukinn skilning á því sem heimurinn býður uppá 

og það stuðlar að íhugun og gagnrýninni hugsun. Í menningarstefnu sænska ríkisins 
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kemur einnig fram að frá árinu 2006 hefur ríkisstjórnin innleitt ýmsar aðgerðir til að 

gefa börnum og ungmennum aukin tækifæri til að taka virkan  þátt í 

menningarlífinu. Hér er hugað sérstaklega að þessum rétt barna og ungmenna að 

menningu og er hann tryggður til 19 ára aldurs. Þá hafa fjárframlög ríkisins til 

menningarstofnana verið aukin til að samþætta starfsemi þeirra og viðburði að 

sjónarmiðum barna. Til að mynda er öllum upp að 19 ára aldri tryggður gjaldfrjáls 

aðgangur að öllum opinberum listasöfnum.  

 

3.4.2. Barnamenningarhús á Norðurlöndunum 

Víða á Norðurlöndunum eru starfandi barnamenningarhús þar sem 

barnamenningu er gert sérstaklega hátt undir höfði og með þrískiptingu 

barnamenningar að leiðarljósi, þ.e. menning sem er sköpuð af börnum, menning 

með börnum og menning fyrir börn. Sigurður Valgeirsson (2004) kemur inn á 

mismunandi gerðir barnamenningarhúsa eða –stofnana á Norðurlöndunum. Hann 

vísar þar í skýrsluna Kulturhuse í norden – Rum til børn eftir Karen M. Demuth 

(2003, sjá í Sigurður Valgeirsson, 2004, bls. 8) þar sem höfundur leitast við að svara 

þeirri spurningu hvað einkennir barnamenningarhús. Þar kemst hún meðal annars að 

þeirri niðurstöðu að það sé erfitt að gefa nákvæma lýsingu á barnamenningarhúsum 

á Norðurlöndunum og nær ómögulegt að búa til skilgreiningu. Hugtakaruglingingur 

er þar nefndur fyrst en í Danmörku er hugtakið børnekulturhuse eða 

børnekulturcentre notað. Í Svíþjóð og Finnlandi heitir það Barnkulturcentra og í 

Noregi Barnas Hus. Á öðrum stöðum í heiminum er talað um sköpunarmiðstöðvar, 

tómstundamiðstöðvar, barnasöfn og barnahallir (Sigurður, 2004, bls. 8). Þessi hús 

geta þá verið samkomuhús, menningarhús fyrir börn, hluti af menningarhúsi fyrir 

fullorðna, útvíkkuð félagsmiðstöð, leik- eða tómstundahús, hús þar sem 

atvinnumenn sýna börnum kvikmyndir og leikhúsverk, hús sem hefur 

markaðstengdari markmið, hús sem líkist menningarskóla, net sem er myndað af 

fólki sem vinnur að barnamenningu eða miðstöð sem þjónar sem hugmyndabanki og 

til að tengja saman ýmiss konar barnamenningarstarf sem fyrir er. Eflaust má finna 

enn fleiri útgáfur en hér hefur verið lýst.  

Þrátt fyrir þessa miklu fjölbreytni þá bendir Sigurður (2004) á sameignilega 

drætti í útfærslu flestra barnamenningarhúsa. Þau byggja flest á einu eða fleiri 
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sviðum lista og nánast alls staðar er unnið með atvinnulistamönnum og fagfólki. Í 

starfi húsanna birtist sú stefna að gera þá fullorðnu, sem börn umgangast daglega, 

hæfari og að unnið sé að framgangi barnamenningar innan þeirra veggja og að þau 

séu jafnframt innblástur fyrir barnamenningarstarf almennt.  

Sigurður Valgeirsson (2004) bendir á barnamenningarhús í Björgvin í Noregi 

sem nefnist Barnas hus. Hann nefnir það sem dæmi um gott hús sem er öflug 

miðstöð en sinnir einnig stórum vef með „kóngulóarstarfsemi“. Með því er átt við að 

unnið sé í skurðfletinum milli leik- og grunnskóla annars vegar og hins vegar alls 

lista- og menningarlífs borgarinnar. Barnas Hus er deild innan menningarsviðs 

borgarráðs Björgvinjar og framkvæmdaraðili í menningarstefnu borgarinnar. Það 

fær hluta af framlögum borgarinnar sem rekstrarfé og þar að auki styrk frá því sviði 

borgarinnar sem sinnir málefnum leik- og grunnskóla. Barnas Hus er með verkefni 

að eigin frumkvæði sem nýtast í starfi skólanna og einnig sinnir Barnas Hus 

skipulagningu á dagskrá í samvinnu við söfn og menningarstofnanir til að auðvelda 

aðgang barna að þeim.  

Í Kaupmannahöfn eru sjö barnamenningarhús starfandi. Þar á meðal er 

barnamenningarhúsið í Amager sem sem var byggt með aðkomu barnanna allt frá 

hönnun til innréttingar og tekið tillit til þeirra þarfa (Kasper Egeberg, 2010). Þar fá 

börn tækifæri til að sækja námskeið undir handleiðslu listamanna og annars fagfólks 

þar sem ýtt er undir sköpunargáfu þeirra (Kaupmannahafnarborg, e.d.). Sigurður 

Valgeirsson (2004) nefnir Fyretøjet, í Óðinsvéum sem dæmi um menningarhús þar 

sem áherslan er fyrst og fremst á húsið sjálft og starfsemina sem þar fer fram. 

Forsaga þess húss er sú að árið 1986 ákvað hópur manna að byggja hús fyrir börn 

þar sem þau gætu notað eigið ímyndunarafl og sköpunargáfu til að lifa sig inn í 

sögur um líf H. C. Andersen. Sóttu þau innblástur til Reggio Emilia 

uppeldisstefnunnar sem byggir á þeirri hugmynd að opna börnum frjálsa leið til 

náms og þekkingar. Veita þeim tækifæri til að upplifa umhverfið á sinn hátt og tjá 

sig og skapa úr þeim hlutum sem umhverfið býður uppá, með hjálp fullorðna 

fólksins. Þessi metnaðarfulla uppeldisstefna tekur meðal annars mið af hugmyndum 

uppeldisfræðinga eins og Johns Deweys, Jeans Piagets, Howards Gardners og fleiri 

(Wilde, e.d.). 
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Annað hús en með öðru sniði er Junibacken i Stokkhólmi i Svíþjóð.  Þeirra aðall 

og þema eru sænskar og norrænar barnabókmenntir.  Junibacken er safn þar sem 

börnin upplifa heim sögubókanna á sinn hátt en ólíkt öðrum söfnum upplifa börnin 

þekktar sögur barnabókahöfunda með því að sjá, snerta og leika sér í tilbúnum heimi 

barnabókanna. Nokkur þemu eru til staðar sem skipt er út með reglulegu tímabili. 

Þar er einnig fjölskylduvænt kaffihús og veitingastaður ásamt barnabóka- og 

minjagripaverslun. Saman við þetta tvinnast leiksýningar byggðar á söguhetjum 

barnabókanna og tónlistarstundir fyrir börn (Junibacken, e.d.). 

Í Stokkhólmi er einnig að finna Kulturhuset en þar er sérstök deild staðsett á 

fjórðu hæð sem er sérstaklega ætluð börnum og er nefnt „Rum för barn“. Þar geta 

börn verið á sínum forsendum, lesið bækur eða fengið þær lánaðar, málað myndir, 

hlustað á sögu eða sungið. Bókasafnið er allt sérstaklega hannað með þarfir allra 

barna í huga. Þar er tekið tillit til mismunandi aldurs, mismunandi þarfa eða sérþarfa 

og mismunandi getu barna. Rými getur skipt börn miklu máli. Það er mikilvægt fyrir 

barn að fá tækifæri til að fara inn í sitt eigið rými þar sem það getur verið og falið 

sig fyrir öllum utanaðkomandi áreitum og verið í friði á sínum forsendum. Það er 

svo sannarlega í boði á þessu bókasafni. Rum för barn hefur þrjú mismunandi 

herbergi sem eru ætlað mismunandi aldursstigum. Í gula herberginu eru bókmenntir 

fyrir þau allra yngstu eða frá 0 – 3 ára og er allt svæðið sem og leikföng valin til að 

sinna þeirra þörfum. Brúna herbergið er fyrir 4 – 7 ára og hefur m.a. bækur sem 

fjalla um líkamann og alheiminn, bækur um lestir, tígrisdýr og allt það sem fellur að 

áhuga þess aldurs. Þar er einnig hægt að finna felustaði. Í hvíta herberginu sem er 

ætlað 8 – 11 ára breytist áherslan lítillega. Bækurnar verða að skáldsögum, 

teiknimyndasögum, alfræðiorðabókum og svo framvegis. Hér er börnum gefinn 

kostur á að lesa bækurnar í friði eða með öðrum. Í Rum för barn er einnig 

listasmiðja fyrir börn þar sem hægt er að gera tilraunir með liti og lögun undir stjórn 

listamanna og þurfa þátttakendur að greiða efniskostnað (Kulturhuset, e.d.).  
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4. Ólíkar hugmyndir um barnamenningarhús 
Í þessum kafla verða birtar hugmyndir viðmælenda um hvernig þeir sjá 

markmið barnamenningarhúss, starfsemi þeirra og rekstur. Viðmælendur voru einnig 

spurðir hvort að hér á landi væru einhverjar menningarstofnanir eða aðrir aðilar sem 

sinntu barnamenningu nú þegar. Ef svo væri er þá hægt að efla það starf meira í ætt 

við hugmyndir um barnamenningarhús? 

 

4.1. Hugmyndir viðmælenda 

Þegar orðið barnamenningarhús heyrist skjóta eflaust margar hugmyndir upp 

kollinum hjá fólki.  Á barnamenningarhús að vera afdrep fræðimanna með veglegt 

barnabókasafn sem fagaðilar hafa aðgang að ásamt fundaraðstöðu?  Á það að vera 

staður þar sem barnafjölskyldur upplifa skemmtilega hluti saman eða jafnvel staður 

þar sem börn fá tækifæri til að skapa á sínum forsendum?  Á þar að vera 

tónlistarsalur, leikhús, barnvænt kaffihús eða aðstaða fyrir myndlistarsýningar?  

Hugmyndirnar eru vissulega fjölbreyttar og endurspegla áhugasvið hvers og eins.  

 

4.1.1. Hvernig barnamenningarhús? 

Hugmyndir viðmælenda um það hvernig starfsemi barnamenningarhús ætti að 

bjóða uppá voru fjölbreyttar. Öll voru þó nokkuð sammála um að þar yrði 

þrískipting barnamenningar að vera höfð að leiðarljósi. Það er það sem börn skapa, 

það sem skapað er fyrir börn og það sem skapað er með börnum.  

Silja Aðalsteinsdóttir, fræðimaður og bókaútgefandi sér fyrir sér fjölnota hús 

með áherslu á barnabókmenntir þar sem börn leika sér og lesa bækur.  Á hæðunum 

er bókasafn og leikfangasafn þar sem hægt væri að leyfa börnum ekki aðeins að 

snerta hlutina heldur að leika sér með þá. Hún sér mikinn kost í því að hafa til staðar 

safn þar sem allar útgefnar barnabækur á Íslandi væru til, þar yrði líka að vera 

aðstaða fyrir börn til lestrar eða jafnvel þar sem þau sjálf gætu skrifað og skapað. 

Hún telur brýnt að halda til haga barnamenningu til að varðveita fyrir komandi 

kynslóðir. 

En svo er líka brýnt t.d. að halda til haga þeirri menningu barna sem að hefur 

náttúrulega blómstrað, svona hálfgert neðanjarðar.  T.d. barnakveðskap, 

barnaleikjum.. Ég er voðalega hrædd um að barnaleikir, sem að ég lék þegar ég var 
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krakki og kynslóðirnar á undan og eftir mér, séu svolítið að týnast. (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 25.08.2009) 

Að sögn Silju þyrfti barnamenningarhús að sinna hvoru tveggja því sem 

fullorðnir gera fyrir börn og skapa þeim til gleði, ánægju og uppfræðslu en líka 

halda í það sem börn hafa skapað í gegnum tíðina.  Það er mikil frjósemi í börnum, 

sem sést vel í barnaleikjum og barnalífi á öllum öldum og nauðsynlegt að halda utan 

um og styrkja þá frjósemi.  Það má vel hugsa sér að það yrði gert með því að veita 

börnum aðstöðu til sköpunar og að varðveita það sem þegar hefur verið gert.  Í 

hugmyndum Silju er áhersla á barnabókmenntir og aðgang barna að bókmenntum 

almennt.  

Ragnheiður Gestdóttir rithöfundur talar á svipuðum nótum og Silja en sér þó 

fyrir sér breiðari starfsemi. Hún vísar til stofnfundar samtaka um stofnun 

barnamenningarstofnunar og greinir frá tveimur ólíkum leiðum að 

barnamenningarhúsi sem fram komu innan þeirra samtaka.   

En þar komu eiginlega fljótlega fram svona tvær mismunandi leiðir.  Annars 

vegar var þetta bókafólk sem hafði mestan áhuga á barnabókasetri eða 

barnabókmenntasetri.  Og hins vegar þeir sem vildu hafa svona breiðari 

grundvöll og taka undir, mér fannst sjálfri alltaf dálítið erfitt að aðgreina 

barnabækur frá annarri barnamenningu.  Ég meina hvað þá með söngtexta, 

hvað með leikrit fyrir börn, það er aldrei hægt að draga einhver skil.  

(Ragnheiður Gestsdóttir, 27.08.2009) 

Það eru fáir eða engir staðir þar sem hægt er að ganga að öllum barnabókum 

vísum að sögn Ragnheiðar nema þá á Þjóðarbókhlöðunni. Þjóðarbókhlaðan er 

stofnun sem hefur fyrst og fremst það hlutverk að varðveita útgefnar bækur og þar á 

meðal bækur fyrir börn. Hins vegar kann það að hljóma mótsagnakennt að sú 

stofnun veitir börnum takmarkaðan aðgang að safninu. Þess má einnig geta að 

Amtsbókasafnið á Akureyri er eitt af þremur skylduskilasöfnum sem ásamt 

Landsbókasafni – Háskólabókasafn (Þjóðarbókhlöðunni) og Kvikmyndasafni 

Íslands sem ber, samkvæmt lögum um skylduskil til safna nr. 20/2002, að varðveita 

öll verk sem gefin eru út á Íslandi. Amtbókasafninu á Akureyri er ætlað að varðveita 

allt prentað efni, þar með talið barnabækur. 
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Sjálf sér Ragnheiður fyrir sér fjölbreytt hlutverk barnamenningarhúss. Aðgangur 

að íslenskum barnabókmenntum skiptir vissulega miklu máli, bæði fyrir fræðimenn 

og almenning en hins vegar ætti það einnig að vera opið fyrir börnin sjálf, bjóða upp 

á námskeið þar sem þau fá tækifæri til að skapa sjálf eða viðburði sem þau geta tekið 

þátt í. En barnamenningarhús þarf ekki endilega að vera tengt ákveðnu húsi til að 

sinna hlutverki sínu. Ragnheiður nefnir að góð og öflug vefsíða geti gert mjög mikið 

fyrir barnamenningu bæði til að veita upplýsingar um hvers konar viðburði eða 

listnám. Á þeim stofnfundi samtaka um barnamenningarstofnun sem hún vísar til, 

komu fram ólíkar hugmyndir, mismunandi sýnir og leiðir.  

Ég hef alltaf litið svo á að það væri hægt að sameina þessi sjónarmið.  Mín 

draumsýn væri staður þar sem væri t.d. öflugt bókasafn en líka aðrir hlutir eins og 

geisladiskar, myndir, músík og allt annað sem hefði verið gefið út fyrir börn.  Og 

upplýsingamiðstöð á sama stað sem héldi utan um alla þessa viðburði, allt sem er 

gert fyrir börn og foreldra barna.  T.d. er ekki auðvelt þegar foreldrar eiga krakka 

sem langar í eitthvert listnám, maður verður að vita hvert á að leita. Á að leita í 

viðkomandi skóla beint í staðinn fyrir að geta farið inn á einhverja heimasíðu þar 

sem allt væri talið upp og tenglar inná aðra hluti.  Ef mann langar á barnaleikrit er 

erfitt að leita nema hjá þeim sem auglýsa mest.  Það er t.d. erfitt fyrir litla 

atvinnumannahópa sem eru í harki og setja upp barnaleikrit, eiga e.t.v. litla peninga 

eftir til að auglýsa sjálft, hvort sem það eru lítil atvinnumannaleikhús eða 

áhugamannaleikhús sem setja barnaleikrit.  Það væri gott ef það væri síða þar sem 

þau gætu auglýst hvað þau væru að gera, eins með konserta, tónleika sem væri fyrir 

börn eða sem börn væru sjálf að spila o.s.frv.  Það þyrfti einhvers konar súper-

bókasafnsfræðing eða súper-vefsíðumanneskju, sem héldi utan um svona 

upplýsingagjöf.  En á sama stað gæti ég líka ímyndað mér að væri lítill 

konsertstaður þar sem börn sjálf gætu haldið tónleika eða tónleikar þar sem væri 

verið að spila tónlist sem væri sérstaklega ætluð börnum.  Litlar sýningar, bæði 

myndlistasýningar, leikhús og annað.  Nú safnað saman og skrásett list ætluð 

börnum, t.d. myndlist ætluð börnum, myndskreytingar í barnabókum, því hefur 

ekkert verið haldið til haga á Íslandi.  Það er til söfn erlendis, sko einhverjar 

vinsælustu myndlistasýningar sem haldnar eru, eru á gömlum og nýjum 

myndskreytingum í barnabókum [...] gamalt fólk flykkist á til að sjá þessar perlur 

sem það upplifði sem börn, því þetta eru fyrstu myndir sem börnum eru ætlaðar og 

þau sjá og ganga oft beint inn í hjartað.  (Ragnheiður Gestsdóttir, 27.08.2009) 
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Hér sér Ragnheiður fyrir sér að barnamenningarhús sé upplýsingaveita fyrir það 

barnamenningarstarf sem fyrir er. Þannig gætu þau sem hafa hug á að fara í 

tónlistarnám eða listnám athugað hvaða skólar byðu uppá slíkt nám á einum stað. Á 

sama hátt væri hægt að fá upplýsingar um ýmis konar sýningar fyrir börn og 

jafnframt að bjóða uppá sýninngaraðstöðu fyrir listaskóla eða minni tónlistarhópa og 

aðra listahópa til að sýna verk sín.  

Rakel Pétursdóttir, fræðslustjóri hjá Listasafni Íslands vill sjá að fjölbreyttar 

listgreinar hafi aðkomu að barnamenningarhúsi líkt og aðrir viðmælendur. Hús sem 

er tileinkað barnamenningu eigi ekki að vera einokað að einni listgrein umfram 

aðrar. Þeir sem leggja áherslu á barnabókmenntir og aðkomu þeirra á sérstaka 

barnabókastofnun hafa verið mjög ötulir baráttumenn fyrir barnamenningarhúsi og 

það er góðra gjalda vert. En opinbert barnamenningarhús á að taka tillit til allra lista.  

Sif Gunnarsdóttir, skrifstofustjóri menningar- og ferðamálaráðs 

Reykjavíkurborgar, hefur í gegnum starf sitt hjá Reykjarvíkurborg skoðað ýmis 

barnamenningarhús erlendis og hefur nokkuð góða sýn á hvað ætti að vera til staðar 

í barnamenningarhúsi. Grunnforsenda fyrir slíku húsi er að börn geti komið og verið 

þar á sínum eigin forsendum, bæði skapað og notið listar og bókmennta.  

Ég hef skoðað svona ýmis barnamenningarhús erlendis og þau sem eru best þau eru 

algjörlega frábær, af því að þá einhvern veginn eru krakkarnir að koma meira á 

sínum forsendum heldur en þau gera þegar þau koma í Þjóðminjasafnið eða 

Listasafn Íslands þó svo að þar séu barnadeildir sko.  En eitt ætti ekki að taka frá 

hinu heldur frekar styðja við hvert annað.  Þannig að ég myndi algjörlega vilja, 

maður er alltaf að hugsa eins og Fríkirkjuvegur 11 hvort það gæti verið frábær 

vettvangur fyrir barnamenningarhús.  Alls konar svona hugmyndir hafa poppað upp 

í gegnum tíðina.  En ef að þetta yrði niðurstaðan að það yrði að ríki eða borg eða 

ríki og borg sameinuðust um það að stofna svona barnamenningarhús þá myndi ég 

telja það æskilegt að það yrði mjög fjölmenningarlegt. [...] Að það myndi ekki 

einblína á eina listgrein, heldur vera svona meiri samsuða.  Ég held bara að það 

myndi þurfa á því að halda.  (Sif Gunnarsdóttir, 27.08.2009) 

Það má greina heimspekilegar vangaveltur hjá Þorvaldi Þorsteinssyni sem telur 

að barnamenningarhús sé í raun nauðsynlegt samfélaginu til að það haldi dampi.  

Barnamenningarhús er staðurinn þar sem við komumst í tæri við bernskuna í okkur 

sjálfum og viðhöldum þeirri sköpun og gleði sem einkennir barnæskuna.  
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Mín fyrstu viðbrögð þá held ég að barnamenningarhús sé svona stofnun eða staður 

meðvitundar í samfélaginu sem verður á örstuttum tíma sko svo eðlilegur hluti af 

okkar samfélagi að það er ekki hægt að ímynda sér af hverju þetta var ekki þegar 

komið.  Þetta er eins og eitthvert líffæri í einhverjum líkama, þetta er svo sjálfsagt 

og eðlilegt.  Það þarf ekki að velta því lengi fyrir sér.  Ef á annað borð samfélag vill 

halda meðvitund og hefur á annað borð sameiginlegar stofnanir sem halda utan um 

hvað við erum þá er þetta ein af kjarnastofnunum.  Því að starfssviðið er í raun svo 

sjálfsagt að við sjáum það varla því þetta er svo nálægt okkur og svo yfirgripsmikið 

því það getur bara vaxið, ekki bara í kostnaði heldur í merkingunni áhrif þess.  

Þörfin er gríðarleg af því að samfélagið er allt meira og minna hannað sem ýmis 

stofnanir eða sem fyrirtæki, einhvers konar, hagsmunaaðilar með markmið sem við 

erum umkringd.  Eins og Ragnheiður bendir á þá ef það er bara kókópuffs á borðum 

þá borðum við bara kókópuffs og ekkert annað.  Þess vegna þurfum við hreinlega á 

stofnuninni að halda til þess að hjálpa okkur, sem mótvægi, hreinlega mótvægi.  Því 

annars fáum við engan frið, við heyrum ekki í okkur fyrir áreiti.  Þess vegna þarf að 

neutralísera einhvers staðar.  Það þarf einhvers staðar að veita okkur færi á að eiga 

griðastað þar sem við skynjum okkur, þar sem er verið að halda utan um, verið að 

skrásetja eða bjóða uppá, án þess að það sé eitthvert agenda eða reynt að græða á 

okkur.  Bara til að fá tækifæri til að heyra í okkur.  Þetta er eins og að komast í 

andlega öndunarvél.  Þannig að þörfin er gríðarlega mikil, einmitt núna.  Við höfum 

ekki efni á að bíða, það er of dýrt.  (Þorvaldur Þorsteinsson, 31.08.2009) 

Barnamenningarhús er mikilvægt fyrir samfélagið í heild sinni samkvæmt 

Þorvaldi hér að ofan. Það færir samfélagið nær bernskunni og dempar niður streituna 

sem einkennir fullorðna fólkið. Hann gefur í skyn að bernskan sé ákveðinn 

núllpunktur og það er okkur öllum nauðsynlegt að færa okkur nær þeim punkti, 

komast nær barnæskunni. Þrátt fyrir allar þær skyldur sem við fullorðna fólkið í 

samfélaginu berum má aldrei gleyma því nauðsynlega og það er að leika sér eins og 

maður væri ennþá barn. Barnamenningarhús minnir okkur á hve það er nauðsynlegt. 

Ragnheiður og Silja nefna báðar að fyrrum landsbókavörður hafi verið 

áhugasamur um að koma á sérstakri fræðimannastöðu innan Landsbókasafns eða 

jafnvel að barnamenningarstofa hefði aðsetur í Þjóðarbókhlöðunni.  Þá vaknar 

spurningin hvort barnamenningarhús þurfi að vera bundið ákveðnu húsi eða 

byggingu a.m.k. til að byrja með.  Hvað er barnamenningarhús?  Er það byggingin 

eða starfsemin sem þar fer fram?   Flestir góðir hlutir byrja smátt en það þarf að 
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byrja á þeim.  Ef til vill gæti það verið góður kostur að hafa til að byrja með eina 

stöðu hjá Landsbókasafninu sem sinnir eingöngu því að safna upplýsingum um 

barnamenningu, barnaleikjum, leikföngum, námskeiðum fyrir börn, söngvum og 

barnabókum.  Það mætti einnig skoða að slík staða yrði sjálfstæð eining innan 

umboðsmanns barna.  Kosturinn við slíkt væri ótvírætt sá að kostnaðurinn yrði í 

lágmarki og væri eingöngu bundinn við laun og annan starfsmannakostnað og 

sanngjarna leigu fyrir skrifstofuaðstöðu.  Hins vegar yrði sú staða einungis bundin til 

skemmri tíma enda yrði langtíma markmið að víkka út starfið, stækka og gera 

aðgengilegt öllum börnum sbr. hugmyndir viðmælenda.   

Að sögn Guðrúnar Dísar Jónatansdóttur, núverandi framkvæmdastjóri 

menningarmiðstöðvarinnar Gerðubergs, á barnamenningarhús að opna nýja heima 

fyrir börnunum. Það á að kynna þeim heim menningar og listar almennt séð og gefa 

þannig börnum kost á að ákveða fyrir sig hvar áhugasvið þeirra liggur. Börn þurfa 

að fá tækifæri til að vera skapandi, umhverfið skiptir þar miklu máli sem og 

nálægðin við náttúruna.  

Svona án þess að hugsa það mjög djúpt væri markmiðið með svona starfsemi [...] 

fremst að opna nýja heima fyrir börnunum, kynna þeim heim menningar almennt, 

þannig að þau fái nasasjón af mismunandi greinum og geti þá ákveðið fyrir sig hvað 

þau hafa áhuga á, gefa þeim innsýn. Gefa þeim færi á að vera skapandi, fá umhverfi 

þar sem þau fá að vera gerendur og mjög virk, kynnast mismunandi listgreinum og 

innsýn inn í sinn eigin menningararf og annarra þjóða. Síðan myndi ég segja að 

svona starfsemi, það er mjög mikilvægt að hún styðji við kennslu, með nánu 

samstarfi við leik- og grunnskóla. Hún á einnig að vera viðkomustaður 

fjölskyldufólks.  

Ég tel að það sé algjörlega þörf á svona húsi og helst sem flest. Ef þau verða fleiri 

þá er hægt að fara í sérhæfingu, vera með mismunandi áherslur. Ég veit að úti er 

svona meiri fókus á eina greinina frekar en aðra, það gæti verið áhersla á 

bókmenntir, tónlist o.s.frv. En þau eru svona mismunandi eftir því hvað þau eru 

mörg.  

Ég held að það sé alltaf eftirspurn eftir svona dagskrá, eftir því hvort það eru 

sýningar, námskeið o.fl. sem skólar og fjölskyldufólk geta sótt. En landslagið þarf 

að vera þannig að skólar og leikskólar geti nýtt sér svona framboð. Oft er þetta bara 

svona praktísk atriði, kennarar fá t.d. styrki til að geta farið með krakkana í rútu. Ef 
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við hér getum t.d. boðið uppá rútustyrk þá höfum við varla undan því að bóka á 

sýningar. Þá er það kannski fyrirstaðan, það er mjög mikilvægur þáttur að tryggja 

það að kennari geti ferðast með krakkana. Því það er bæði flókið og tímafrekt að 

fara í strætó þó svo að sumir geti það þá er dagskráin í skólunum svo mikið 

niðurnjörfuð að það er ekki gefinn neinn auka tími til svona ferðar. Það eru mörg 

praktísk atriði sem veldur því hvort skólar geti komið eða ekki. Það er mjög 

bagalegt ef t.d. að það er ekki til rútupeningur að börnin fái ekki tækifæri til að 

koma. (Guðrún Dís Jónatansdóttir, 03.09.2009) 

Brynhildur Þórarinsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri sér t.d. fyrir sér að 

barnamenningarhús verði fyrst og fremst bókmenntalegs eðlis, stofnun sem eigi að 

einbeita sér að því að efla lestrarmenningu barna. Engin er barnabókin án 

myndskreytingar og því er vel hægt að tengja myndlistina við bókmenntirnar. Hún 

sér einnig fyrir sér að barnamenningarhúsið verði staðsett á Akureyri og njóti þar 

tengsla við Háskólann á Akureyri. Hugmyndir hennar eru ekki ólíkar þeim 

hugmyndum sem fram komu í nokkrum umsögnum um þingsályktunartillögu um 

stofnun barnamenningarhúss sem lögð var fram í októbermánuði 2008.  

Ég sé alltaf fyrir mér svona hús svipað og Kulturhuset í Stokkhólmi, sem er Rum för 

barn. Þar sem hægt er að ganga inn með börnin, lesa, komast í bækur, leika sér, 

klifra dálítið, ekki verið að niðurnjörva það að þau þurfi að sitja kyrr þegar þau lesa. 

Það er hægt að vera smá óþekkur en samt verið að lesa og sökkva sér niður í 

ævintýri. Ég sé stað þar sem fjölskyldur geta komið með börnin, verið með þeim eða 

sleppt þeim lausum, en þau fái þarna sína menningu, sínar bækur, sín ævintýri, sín 

leikrit, það má alveg vera að það verði settar upp leiksýningar eða að þau fái jafnvel 

tækifæri til að setja upp leiksýningu sjálf. En að það sé á forsendum barna, að það 

séu ekki við sem erum búin að njörva niður svona á maður að vera þegar maður les.  

Það er alveg hægt að vera sprækur strákur að klifra upp í efstu hillu og liggja þar og 

lesa þess vegna, svolítið ævintýralegt. Ég sé fyrir mér að þetta sé staður sem örvi 

krakkana, að þau séu hvött til þess að ganga inn í ævintýrin Ég tala alltaf um þetta út 

frá bókum af því að ég kem að þessu frá bókahliðinni, ég sé alltaf það sem 

útgangspunkt. En að þau geti sett upp ævintýri að þarna sé staður eða herbergi þar 

sem þau geta farið í búninga, leikið sér, sett eitthvað á svið, skapað sjálf. Þá kemur 

náttúrulega myndlistin inn í líka, búa til myndir, skreyta sjálfur svolítið. Ég sé þetta 

alltaf fyrir mér meira sem stað fyrir börn, þar sem þau skapa, ganga inn í sögurnar, 

búa til eitthvað í stað þess að allt sé mótað fyrir þau.  
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Þetta gengur út frá öllum þáttum barnamenningar, þ.e. menning sem börn skapa, 

sem er skapað fyrir börn og með börnum. Við erum náttúrulega með bækurnar fyrir 

þau, þeirra tækifæri til að skapa þá í gegnum myndlist, fara í búninga, búa til leiklist 

og svoleiðis og er við erum að hugsa um menningu með börnum þá tengist þetta 

hvoru tveggja, að þau fari inn í sína ævintýraveröld en það gæti líka verið að þarna 

verði einhver formleg dagskrá þar sem þau geta sett upp sýningar. Þ.e.a.s. ef við 

erum að tala um þessa formlegu þríþættingu barnamenningar. (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, 29.08.2009) 

Brynhildur sér fyrir sér margvíslegt hlutverk barnamenningarhúss, bæði sé það 

voldugt barnabókasafn sem vinnur m.a. að því að efla læsi meðal barna og staður þar 

sem börnin geta skapað eitthvað sjálf. Húsið á að vera ævintýraveröld fyrir börn. 

 

4.1.2 Er til staður nú þegar sem heldur utan um barnamenningu? 

Víða er gott starf unnið í þágu barnamenningar, almenningsbókasöfnin vinna 

gott verk, listasöfn eru að verða opnari fyrir börn og leikhúsin hafa flest öll á 

sýningarskrá sinni verk sem ætluð eru börnum og sum hver sinna fræðslustarfi í 

samstarfi við leik-, grunn- og framhaldsskóla. Hins vegar er enginn staður sem 

heldur sérstaklega utan um barnamenningu. Þegar viðmælendur eru spurðir þessara 

spurninga dettur þeim helst í hug menningarmiðstöðin í Gerðubergi og Norræna 

húsið þar sem mikið úrval er af barnabókum í mjög barnvænu umhverfi.   

Sá staður sem kemur næst því, sem er náttúrulega alhliða menningarmiðstöð eins og 

Gerðuberg, hefur sinnt ýmsu fyrir börn mjög vel.  En þau eru með allt undir og eru 

menningarmiðstöð fyrir sitt hverfi sem þau sinna mjög vel og fyrir stærra  svæði 

auðvitað líka.  En þau geta ekki sérhæft sig, það er ekki hægt, það er heldur ekki í 

þeirra starfslýsingu að sérhæfa sig.  En þau hafa sinnt barnamenningu mjög vel.  En 

þau þurfa líka að sinna starfi fyrir eldri borgara og hinn almenna mann á götunni.  

[...] Það er mjög gaman t.d. að koma í bókasafnið þar, þá finnur maður þessa 

stemmningu sem þarf að vera.  Þetta er þinn staður.  Maður sér það alveg að 

krakkarnir í hverfinu og fólkið í hverfinu á alveg þennan stað.  [...] Ef við værum 

með einhvern svona stað, svona undir því nafni að vera menningarmiðstöð þá þyrfti 

það að vera vel aðgengilegt.  Því auðvitað þyrfti að sinna höfuðborgarsvæðinu og 

meira til.  Ef það væri góð upplýsingamiðstöð þá myndi það nýtast líka öðrum 

sveitarfélögum vegna þess að þá væri hægt að leita þangað, nú langar t.d. Egilsstaði 

að halda menningarhátíð fyrir börn þá hafa þeir samband og „hvað vitið þið um sem 
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er í boði?  Getið þið sent þessa frábæru sýningu sem þið voruð með hingað til 

okkar?“  (Ragnheiður Gestsdóttir, 27.08.2009) 

Þó svo að menningarmiðstöðinni í Gerðubergi sé fyrst og fremst ætlað að sinna 

þörfum allra þá hefur mikið verið lagt í að sinna menningu barna. Þar er tekið á móti 

grunnskóla- og leikskólahópum  á virkum dögum og um helgar og á eftirmiðdögum 

er miðstöðin viðkomustaður fjölskyldna þar sem foreldrar vilja eyða frítímanum 

með börnunum, hvort sem það er á sýningum eða á skapandi námskeiði. Síðast en 

ekki síst er húsið vettvangur fyrir listafólk og fyrir þá sem eru að vinna að skapandi 

starfi og fræðslu með börnum.  

Hér á virkum dögum erum við að taka á móti skólahópum og leikskólahópum 

meðan mamma og pabbi eru í vinnunni en um helgar og kannski um eftirmiðdaginn 

eða kvöldin þá á þetta líka að vera viðkomustaður fyrir fjölskyldur og 

viðkomustaður þar sem þú vilt eyða frítímanum með börnunum. Hvort sem það er á 

sýningum eða skapandi námskeiði, það er hægt að finna mörg form á því. Síðast en 

ekki síst á svona hús að vera vettvangur fyrir listafólk og þá sem eru að vinna að 

skapandi starfi eða fræðslu með börnum, að byggja upp og framkvæma verkefni á 

sviði barnamenningar. Þetta á að vera vettvangur til að koma í framkvæmd stærri og 

minni verkefnum. En kannski ýmislegt sem er erfitt að framkvæma nema með 

svona bakland, vera með húsnæði, vera með e-ð ákveðið fjármagn o.s.frv. Það er 

ekki síst mikilvægt fyrir það og myndi örugglega ýta undir að fólk færi út í svona 

verkefni. Það er mjög lítið hér um að það séu settar upp sýningar fyrir börn sem eru 

svona „upplifunarsýningar“, þar sem þú upplifir, ferð inn í einhvern heim, þú getur 

farið á listasöfn og skoðað myndir á veggjum eftir e-n ákveðinn listamann sem eru 

jafnvel settar upp fyrir börn. En það hefur engin staður sem ég veit til, nema 

Gerðuberg og Norræna húsið, sem hafa gengið miklu lengra með að skapa einhvern 

heim og skapað umhverfi þar sem börnin geta sleppt ímyndunaraflinu lausu og lifað 

sig inn í eitthvað. „Allt í plati“ sýningin sem var sett upp í tengslum við Ritþing 

Sigrúnar Eldjárn er gott dæmi um svona sýningu, mjög metnaðarfull og mikið í 

hana lagt. Eins hefur Norræna húsið tekið inn sýningar frá Norðurlöndunum, það 

var ein sýning sem hefur verið talað um sem prinsessusýningin, veit ekki hvort hún 

heitir það en þar gátu börn klætt sig upp í búninga og farið inn í ævintýraheim, svo 

var önnur sýning þar sem var unnið með norrænar bókmenntir, það voru 

myndlistarmenn sem unnu alls konar verk sem vísuðu í þekktar bókmenntir. Þú gast 

farið inn í heim Múmínálfana, norrænu goðafræðinnar, Línu Langsokks og allar 
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þessar þekktu sögupersónur. Þetta er það sem ég vildi sjá meira af og það sem 

maður sér mikið á Norðurlöndunum. (Guðrún Dís Jónatansdóttir, 03.09.2009) 

 

Það er nauðsynlegt fyrir börn að fá tækifæri til að gefa ímyndunaraflinu lausan 

taum, barnamenningarhús á að veita það tækifæri. Guðrún nefnir hér 

upplifunarsýningar þar sem börnin upplifa einhvern heim, ævintýraheim þar sem 

þau fá tækifæri á að lifa sig inn í sýninguna og upplifa hana á sinn hátt.  

Það eru margir staðir til að mynda listasöfn, bókasöfn, leikhús, tónlistarhús og 

fleiri aðilar sem sinna barnamenningu mjög vel. Að sögn Sifjar Gunnarsdóttur eru 

margir sem telja að stofnun sérstaks barnamenningarhúss sé hamlandi fyrir starfsemi 

þeirra aðila sem nú þegar sinna menningu barna.  

Það eru hópar sem hafa alltaf verið svona á hliðarlínunni að hvetja til svona 

stofnunar.  Svo eru aðrir aftur á móti sem að finnst frekar að menningarstofnanir 

sem eru í kringum okkur, bæði bókasöfnin, listasöfnin og leikhúsin að þau séu að 

sinna mjög góðu menningarstarfi fyrir börn og það ætti frekar að fá börnin til að 

leita á alla þessa staði heldur en að fara á bara eitt afmarkað barnamenningarhús.  

(Sif Gunnarsdóttir, 27.08.2009) 

Það er því grundvallarforsenda fyrir stofnun barnamenningarhúss að það styðji 

við það  barnamenningarstarf sem nú þegar er fyrir hendi. Barnamenningarhús á því 

einungis að vera viðbót og nýta á krafta þess til að efla barnamenningu fremur en 

letja.  

Í sama streng tekur Pétur Eggerz og nefnir að Möguleikhúsið hafi verið rekið frá 

1994 og telja sig hafa sinnt barnamenningu vel. Til að byrja með ráku þau 

barnaleikhús við Hlemm frá 1994-2008 en hafa nú verið á hrakhólum eftir að þeim 

var sagt upp því húsnæði. Húsnæðið við Hlemm hentaði að sögn Péturs mjög vel 

fyrir barnaleikhús. Nú hafa þau aðsetur m.a. í Gerðubergi fyrir leiklistarnámskeið og 

sýningar. Að hans sögn vantar stofnun sem styður við starfsemi eins og 

Möguleikhúsið er. Opinbert barnamenningarhús gæti verið mikil lyftistöng fyrir alla 

þá sem starfa með börnum eða skapa list fyrir börn.  

Viðmælendur leggja sumir mikla áherslu á að ekki verði svo litið á að sérstakt 

barnamenningarhús eigi að koma í stað annarra stofnanna sem sinna 
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barnamenningu. Það virðist vera ákveðin hræðsla við að opinberir aðilar komi til 

með að leggja allt sitt púður í barnamenningarhúsið á kostnað lækkandi styrkja til 

þeirra aðila sem sinna barnamenningu nú. Ennfremur eru einhverjir sem telja að 

sérstakt barnamenningarhús myndi draga úr aðsókn á aðrar menningarstofnanir 

meðal barna og fjölskyldna þeirra. Barnamenningarhúsi er ætlað að styrkja þá 

starfsemi sem fyrir er og veita stuðning en er ekki ætlað að draga úr því starfi sem 

fyrir er. Það má vel hugsa sér að barnamenningarhús hefði umsjón með öflugum 

styrktarsjóð sem veitti fjármagn til verkefna á sviði barnamenningar, líkt og 

barnamenningarsjóður gerir nú. Ennfremur gæti stuðningur barnamenningarhúss 

verið í formi aðstöðu fyrir þá sem starfa með börnum eða eru að skapa list fyrir 

börn.  

4.1. Rekstrarfyrirkomulag 

Almennt aðgengi að barnamenningarhúsi þarf að vera mjög gott óháð því hve 

viðamikil  starfsemi þess húss kann að vera. Ef um er að ræða stað þar sem börn geta 

komið og skapað og upplifað menningu á sínum forsendum er nauðsynlegt að 

tryggja aðgang allra barna að húsinu og án þess að aðgangseyrir verði þar 

áþreifanleg hindrun fyrir fjölskyldur þeirra. Barnamenningarhús verður því aldrei 

stofnað með það fyrir augum að skila arði þó svo að samfélagslegur ávinningur geti 

orðið gífurlegur þegar litið er til framtíðar fyrir menningu og listir.   

Barnamenningarhús þarf að vera aðgengilegt öllum börnum óháð efnahag foreldra. 

Því er opinber aðkoma einna líklegust til að tryggja það aðgengi. Það má telja 

ólíklegt að einkaaðili hafi einfaldlega burði til að tryggja það aðgengi því reksturinn 

þyrfti alltaf að standa undir sjálfum sér sem hefði ótvírætt áhrif á aðgangseyri og 

starfsemina í heild. 

Viðmælendur telja allir að rekstri hússins sé best borgið í höndum hins 

opinbera, hvort sem það er ríki, borg eða samstarf beggja. Þau sjá ekki að einkarekið 

barnamenningarhús geti gengið upp, bæði þar sem starfsemin er ekki til þess ætluð 

að bera fjárhagslegan ágóða og fyrirmyndir af stórum einkareknum 

menningarstofnunum eru ekki margar ef einhverjar eru, eins og Sif Gunnarsdóttir 

bendir á.  

Svo sannarlega er æskilegt að þetta sé einhver blanda.  Það eru ekki margar 

fyrirmyndir hér að stórum einkareknum menningarstofnum, ef það er bara nokkur 

svoleiðis stofnun til.  (Sif Gunnarsdóttir, 27.08.2009)  
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Sif bendir einnig á að flestar stórar menningarstofnanir séu annaðhvort reknar af 

ríki eða borg. Það eru þó nokkur söfn sem eru einkarekin og það sem einkennir þau 

hins vegar er að aðgangseyrir er yfirleitt frekar hár, sérstaklega ef innkoma 

starfseminnar er ekki tryggð með einum eða öðrum hætti til að mynda með opinberu 

framlagi eða annarri styrkveitingi. Öll söfn sem falla undir 4. gr. Safnalaga nr. 

106/2001, þ.e. eru opin almenningi og hafa það hlutverk að safna heimildum um 

manninn, sögu hans, umhverfi og náttúru landsins, standa vörð um þær, rannsaka, 

miðla upplýsingum og hafa þær til sýnis svo þær megi nýtast til rannsókna, fræðslu 

og skemmtunar, geta þó sótt um að styrk til Safnasjóðs skv. 10. gr. Safnalaga nr. 

106/2001. Það má því segja að flest ef ekki öll söfn geti notið opinberra framlaga.  

Það sem maður vildi vilja með svona barnamenningarhúsi er að það yrði svo 

sannarlega aðgengilegt öllum börnum.  Þannig að aðgangseyrir ætti ekki að vera 

eitthvað sem væri áþreifanleg hindrun.  Þó svo að það kostaði kannski einhvern 250 

kall eða mismunandi eftir því hvort maður væri að fara á einhverja sýningu, 

listsmiðju eða hvað það væri.  En aðgengi væri tryggt með lágum aðgangseyri og ég 

veit bara ekki hvort að við eigum svoleiðis einkaaðila sem myndu vilja standa undir 

svoleiðis kostnaði.  (Sif Gunnarsdóttir, 27.08.2009) 

Það eru ekki margar menningarstofnanir þar sem ríki og borg reka saman. Ríki 

og borg standa sameiginlega að Listahátíð Reykjavíkur og koma þar að auki bæði að 

rekstri Sinfóníuhljómsveitarinnar en þar er rekstrarhluti ríkis mun hærri en borgar 

eða 82% á móti 18% samkvæmt Lögum um Sinfóníuhljómsveit Íslands nr. 36/1982. 

Ríkið rekur Þjóðleikhúsið, Þjóðminjasafnið, Listasafn Ísland og 

Þjóðmenningarhúsið. Reykjarvíkurborg er svo með aðra hluti eins og Listasafn 

Reykjavíkur, Borgarbókasafnið, Ljósmyndasafnið, Fjölskyldu- og húsdýragarðinn 

og svo framvegis. En þrátt fyrir það er barnamenningarhús eitthvað sem ríki og borg 

ættu að geta komið sér saman um.  

Ég held að allir ættu að sameinast um þetta [...] Já ég held að ríki og borg og 

bæjarfélög hljóti að [...] þetta er hagsmunamál allra, þannig að þetta er að hluta til 

ríki og borg í sjálfu sér og bæjarfélög og þess vegna stéttarfélög eða svo framarlega 

að það sé ekki hreinir, hvað á ég að segja, einangraðir hagsmunir í húfi, bara 

almenningshagsmunir sem um er að ræða.  Og svo ættu náttúrulega 

menntamálaráðuneytið eða skólakerfið í sjálfu sér, það hefur mikilla hagsmuna að 
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gæta þarna, það ætti að líta á þetta sem eina af sínum lykilstofnunum.  Það væri 

mikill fengur í því.  (Þorvaldur Þorsteinssson, 31.08.2009) 

Hvað varðar staðsetningu barnamenningarhúss þá sér Brynhildur Þórarinsdóttir 

fyrir sér að barnamenningarhús væri staðsett á Akureyri. Silja Aðalsteinsdóttir er á 

öndverðum meiði og sér fyrst og fremst að barnamenningarhús rísi í Reykjavík á 

þeirri forsendu að í höfuðborginni sé hægt að ná til sem flestra barna.  

Ég held að þessu væru nú kannski best borgið í höndum borgarinnar.  Því ég sé fyrst 

og fremst fyrir mér svona hús í Reykjavík.  Ég veit að hún Sigrún Klara 

Hannesdóttir, sem var einu sinni Þjóðbókavörður hérna Landsbókavörður, fyrir 

einhverjum 3-4 árum kannski.  Hún sá alltaf fyrir sér að svona barnamenningarstofa 

hefði aðstöðu eða væri bara í Þjóðarbókhlöðunni.  Það er náttúrulega, það hefur 

ýmsa kosti þegar maður hugsar sér að börn vendust á að koma inn í menningarlegt 

hús. [...] Þjóðarbókhlaðan er orðin blindfull og orðin of lítil nú þegar og 

Þjóðmenningarhúsið er ekki stórt.  (Silja Aðalsteinsdóttir, 25.08.2009) 

Hún nefnir einnig sem lausn að koma starfsemi barnamenningarhúss fyrir hjá 

stofnun eins og Þjóðarbókhlöðunni, umboðsmanni barna  eða annarri svipaðri 

stofnun.  Rakel Pétursdóttir hjá Listasafni Íslands nefnir einnig þá hugmynd að 

barnamenningarhús gæti orðið viðbót við starfsemi hjá stofnun sem nú þegar er 

fyrir. Hvort sem það er Þjóðarbókhlaðan, Þjóðmenningarhúsið eða opinber 

listastofnun. Hún nefnir að barnamenningarhús gæti vel farið undir hatt Listasafns 

Ísland, ef það gæti sparað fé rekstrarlega séð.  

Viðmælendur virðast því flestir sammála um að barnamenningarhús sé 

samvinna margra aðila, ríkis, sveitarfélaga, menningarstofnana og annarra. Pétur 

Eggerz er þar sama sinnis og ítrekar það að barnamenningarhús eigi ekki að vera til 

þess að opinberir aðilar líti svo á að það þurfi að minnka styrkveitingar til þeirra sem 

nú þegar sinna barnamenningu. Að sögn Péturs Eggerz á barnamenningarhús ekki að 

taka frá öðrum heldur eigi að vera viðbót við það barnamenningarstarf sem nú þegar 

er unnið og styðja almennt við barnamenningu. Barnamenning eigi alls ekki að vera 

annars flokks þegar litið er til fjárlaga.  

Ragnheiður Gestsdóttir treystir ekki einkaframtakinu til þess að setja á stofn 

barnamenningarhús, þar sé reynslan of döpur. Breið samvinna og aðkoma opinberra 

aðila sé grundvöllur þess að starf barnamenningarhúss gangi upp. Nefnir hún þar 
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meðal annars þá hættu að ef um einkaframtak sé að ræða og það byggir á 

einstaklings vinnuframlagi í einhvern ákveðinn tíma sé hættan sú að sá einstaklingur 

brenni út.  

Ég sé fyrir mér breiða samvinnu, vegna þess að ég held að það sé svona.  Ef það er 

staðsett í borginni, sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, ég sé fyrir mér að önnur 

sveitarfélög gætu keypt þjónustu af þeim gegn vægu gjaldi eða eitthvað svoleiðis til 

að létta undir, jafnvel samband íslenskra sveitarfélaga. [...] Mér finnst að þetta ætti 

að vera opinber stofnun því annars er þetta eitthvað sem byggir fyrst og fremst á e-u 

vinnuframlagi og dugnaði ákveðins fólks í ákveðinn tíma og svo veit maður ekki 

hvað verður meir.  Það er kannski einhver tilbúinn að vinna myrkranna á milli til að 

koma þessu upp.  Svo stendur þetta ekki undir sér, eitthvað annað kallar eða heilsan 

bilar.  Mér finnst þetta það mikilvægt mál að þetta ætti að vera í höndum einhvers 

konar opinberra aðila, eða sjálfseignarstofnun, eða ég veit það ekki.  Ég þekki svona 

rekstrarform ekki nógu vel, en við vitum betur nú en fyrir nokkrum árum að treysta 

ekki alfarið á einkaframtakið í því sem skiptir máli. (Ragnheiður Gestsdóttir, 

27.08.2009) 
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5. Samantekt og umræður 

Í upphafi þessarar ritgerðar voru þrjár rannsóknarspurningar settar fram. Þær 

voru Hver er staða barnamenningar á Íslandi?, Er þörf á sérstöku 

barnamenningarhúsi eða barnamenningarstofnun? og Hvert á hlutverk 

barnamenningarhúss að vera? Í ritgerðinni hefur verið leitast við að svara þessum 

spurningum og í þessum hluta verða niðurstöður dregnar saman til að svara 

ofangreindum rannsóknarspurningum.  

 

5.1. Hver er staða barnamenningar á Íslandi? 

Norræn barnamenning er meðal þeirra fremstu í heiminum og sú 

barnamennning sem stjórnað er af fagmönnum nýtur mikillar virðingar. Hér á 

Íslandi er staða barnamenningar nokkuð góð og fjölmargir aðilar sem sinna 

menningarstarfi fyrir börn, með börnum og efla listssköpun barna. Opinberar 

menningarstofnanir fara þar ef til vill fremst í flokki og gera sitt besta til að sinna 

þörfum barna og stuðla að þekkingu þeirra á menningu og list. Það má gjarnan hafa 

kenningur Bourdieu um habitus, þar sem hann vísar til mikilvægi nærumhverfisins í 

uppvexti barnsis sérstaklega þegar kemur að menningaruppeldi. Þá eru þeir foreldrar 

sem ekki hafa alist upp við að fara á tónleika, leikhús eða njóta annarra lista ekki 

líklegir til að fara með börnunum sínum á menningarviðburði og öfugt. Þá hlusta 

börn í efri stéttum samfélagsins meira á djass, lesa ljóð og njóta listar frekar en börn 

úr öðrum stéttum samfélagsins. Af því má draga þá ályktun að þau börn sem eiga 

efnameiri foreldra fái frekar tækifæri til að sækja leikhússýningar, tónleika o.s.frv.  

Almennt virðast foreldrar vera nokkuð duglegir að sinna menningaruppeldi 

barnanna sinna. Þeir nýta sér opin hús menningarstofnana eins og Þjóðleikhússins og 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands, þar sem dagskrá vetrarins er kynnt, og njóta þess sem 

þar er í boði með börnunum sínum. Það sama má segja um aðra viðburði þar sem 

áhersla er lögð á barnvæna dagskrá. Ef til vill er ástæðan fyrir þessari auknu aðsókn 

sú að þessir viðburðir eru ókeypis og því einfaldara fyrir t.d. barnmargar fjölskyldur 

að mæta án þess að þurfa að hafa áhyggjur af kostnaði.  

Það virðist hins vegar lítið fara fyrir barnamenningu í umræðu fjölmiðla 

samanborið við fullorðinsmenningu, hún er að mörgum álitin vera krúttleg en í raun 

ekki alvöru menning. En barnamenning er alvöru, börnin koma til með að skapa 
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listaverk og tónverk framtíðarinnar og það þarf að veita henni athygli frá upphafi og 

gera meira úr henni. Það má gera með því að auka framboð á menningu fyrir börn, 

gera það sýnilega þannig að öllum börnum sé gert kleift að njóta menningar óháð 

efnahag eða félagslegri stöðu foreldra. Þar gæti barnamenningarhús komið sterkt inn 

og eflt umræðuna um barnamenningu og haft þannig áhrif til að auka virðingu 

hennar meðal fullorðna í samfélaginu.  

 

5.2. Er þörf á sérstöku barnamenningarhúsi eða barnamenningarstofnun? 

Þrátt fyrir góðan vilja ríkisins og sveitarfélaga þá virðist engin sérstök 

barnamenningarstefna til. Menningarstefna Reykjarvíkurborgar gerir menningu 

barna nokkur skil í sinni menningarstefnu og í menningarstefnu Akureyrarbæjar, 

sem nær að vísu eingöngu til ársins 2008 er farið inn á nauðsyn þess að sinna 

barnamenningu vel.  

Almennt eru viðmælendur mjög jákvæðir fyrir því að stofnað verði 

barnamenningarhús og telja þörfina mjög mikla. Það er hins vegar nokkuð áberandi 

að þeir aðilar sem koma úr bókmenntaumhverfi á einhvern hátt, hvort sem það eru 

útgefendur, rithöfundar, bókasafnsfræðingar o.s.frv. telja að tíma og fjármagni sé 

betur varið í stofnun barnabókastofu þar sem áherslan verður eingöngu á 

barnabókmenntir og læsi. Það er vissulega nauðsynlegt að efla læsi barna en það er 

einnig nauðsynlegt að efla menningaruppeldi barna almennt og menningarlæsi. Allar 

tegundir menningar og lista styðja hver við aðra, það er til að mynda erfitt að sjá 

fyrir sér barnabækur án myndskreytinga og kvikmynd væri ósköp dauf ef tónlistar 

nyti ekki við. Á sama hátt yrði barnamenningarhús afskaplega dauflegt ef það nyti 

ekki fjölbreyttra menningar sem gæfi börnum möguleika á að njóta og upplifa 

mismunandi hluti. 

Það er ýmislegt í umhverfi barna sem hamlar aðgengi þeirra að menningu og 

listum. Foreldrar eru ef til vill ekki nógu duglegir að fara með börnin sín á 

menningarlega viðburði, ýmist vegna áhugaleysis eða að þau hafa ekki fjárhagslega 

burði til þess að fara með börn í leikhús, tónleika eða aðra kostnaðarsama viðburði. 

Þó svo að barnamenningarhús myndi ekki koma í veg fyrir áhugaleysi foreldra þá 

myndi barnamenningarhús auka framboð á menningartengdum viðburðum fyrir börn 
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verulega og koma í veg fyrir félagslegan mismun. Það þarf þó að huga sérstaklega 

að því að aðgangseyrir hamli ekki aðgengi barna að menningu.  

Barnamenning skapar menningu framtíðarinnar, ef börn alast upp við að hafa 

einungis skyndibita á borðum þá er erfitt að sjá fyrir sér einhverja þróun í matargerð. 

Það á að líta á börn sem framtíðarlistamenn og menningarneytendur og til að efla 

áhuga þeirra verður aðgengi og framboð á menningu að vera gott og fjölbreytt.  

 

5.3. Hvert á hlutverk barnamenningarhúss að vera? 

Barnamenningarhús á að vera staður sem sameinar öll listform undir einn hatt. 

Það er rauður þráður bæði hjá viðmælendum og í öðrum heimildum að 

barnamenningarhús á ekki að taka frá því barnamenningarstarfi sem nú þegar er 

unnið heldur á það að styðja við það starf sem þegar er, vera viðbót og efla 

barnamenningu í landinu. Það verður að ná utan um allar listgreinar en ekki hampa 

einni grein umfram aðra.  

Barnabækur eru þó stór hluti barnamenningar og sú menning er nokkuð ríkjandi 

eins og margir hafa bent á. Árlega má ætla að útgefnar barnabækur séu um 15% af 

öllum útgefnum titlum á hverju ári (Hagstofan 2011a) og því eðlilegt að ætla að 

einhver starfsemi barnamenningarhúss snúi að því að halda utan um útgefnar 

barnabækur. Einhverjir benda á að slíkt hús eigi að vinna að eflingu lestrarfærni hjá 

börnum. Með það fyrir augum er verðugt að líta til starfsemi 

barnamenningardeildarinnar Rum för barn í Kulturhuset í Stokkhólmi. Þar eru þrjár 

deildir sérstaklega hannaðar með mismunandi aldur barna í huga. Bókmenntir 

hverrar deildar fara eftir þroska og áhugasviði hvers aldur fyrir sig og þar geta 

börnin lesið og skapað list á sínum forsendum en ekki hinna fullorðnu.  

Ef barnamenningarhús er byggt þannig upp að þar geti börn komið sjálf á sínum 

forsendum og fengið útrás fyrir sína sköpun, hvort sem það er í líkingu við Rum för 

barna, Junibacken eða önnur sambærileg hús þarf aðgengi að því húsi að að vera 

gott. Það þarf helst að vera þannig að aðgangur sé ókeypis en ef hins vegar þarf að 

hafa einhvern aðgangseyri þá má hann ekki vera svo hár að það hamli því að börn og 

foreldrar þeirra njóti þess sem barnamenningarhús kann að hafa uppá að bjóða. Til 

að tryggja nýtingu hússins er einnig nauðsynlegt að hafa gott samstarf við leik- og 

og grunnskóla. Menningarmiðstöðin Gerðuberg hefur nokkuð góða reynslu af 
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samvinnu við leik- og grunnskóla og tekur gjarnan á móti skóla- og leikskólahópum 

á virkum dögum. Hins vegar gæti það orðið mun betra ef til boða stæðu rútustyrkir 

eða þess háttar til að auðvelda aðgengi skóla að þessum menningarstofnunum því 

slíkur kostnaður og þá sérstaklega þeirra sem koma lengra að hamlar aðgengi þeirra.  

Aðrar hugmyndir um hlutverk barnamenningarhúss eru að það miðli því sem er 

að gerast í barnamenningu bæði til barna, foreldra þeirra og til fagfólks. Sumir 

viðmælenda nefna einnig þann möguleika að aðrar menningar- eða listastofnanir 

hýsi barnamenningarhús til að byrja með. Þannig megi lækka rekstrarkostnað og 

hefja undirbúningsvinnu að efla starfsemi barnamenningarhúss. Það er því ekki 

endilega nauðsynlegt að starfsemin sé bundin ákveðinni húsbyggingu. Það er ekki 

barnamenningin sem aðlagast húsinu heldur er það húsið eða byggingin sem 

aðlagast barnamenningunni.  

Í skýrslu sinni um stofnun barnamenningarhús skoðar Sigurður Valgeirsson 

(2004) þrjú módel sem hann telur helst fær til að stofna íslenskt barnamenningarhús. 

Í fyrsta módelinu er gert ráð fyrir að barnamenningarhúsið sé sjálfstæð eining með 

ríkulegri starfsemi. Í því er gert ráð fyrir þremur starfsmönnum og í húsinu væri 

listasmiðja og ævintýraheimur fyrir börn og fullorðna. Annað módelið kallar hann 

barnabóka-menningarhús þar sem unnið er að kynningu og rannsóknum á íslenskum 

barnabókmenntun og samhæfingu og kynningu á íslenskri barnamenningu almennt. Í 

því módeli er gert ráð fyrir tveimur starfsmönnum. Þriðja og síðasta módelið er 

einfaldast og umsvifaminnst þar sem gert er ráð fyrir að barnamenningarhúsið yrði 

staðsett í Þjóðarbókhlöðunni þar sem tveir starfsmenn hússins hefðu aðsetur. 

Barnamenningarhús þarf því ekki að vera stórt í sniðum.  

Það er vissulega góður kostur að byrja ekki smátt þegar kemur að því að setja á 

stofn barnamenningarhús og það má ætla að það sé mun hagkvæmara rekstrarlega 

séð að vera hluti af annarri stofnun eins og umboðsmanni barna, Þjóðmenningarhúsi, 

Listasafni Íslands eða öðrum menningarstofnunum. En barnamenningarhús á að vera 

stórt og fyrirferðamikið þ.e. það þarf að ná til allra barna, fjölskyldna þeirra og til 

þeirra sem vinna að barnamenningu. Það á að efla vitund samfélagsins á 

barnamenningu og hampa þeirri menningu.  

Það má hugsa sér að barnamenningarhús hafi tvíþætt hlutverk. Í fyrsta lagi á það 

að halda utan um og styðja við þá barnamenningu sem fyrir er. Það á einnig að 
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miðla upplýsingum til almennings um barnamenningarstarf og hvar hægt er að sækja 

ýmsa viðburði, námskeið, bækur sem hafa verið skrifaðar fyrir börn o.s.frv. Í öðru 

lagi á barnamenningarhús að vera staður þar sem börn geta komið á sínum 

forsendum með fjölskyldu sinni eða með sínum leik- og grunnskóla, upplifað 

eitthvað nýtt og skapað. Hér má sjá fyrir sér gott samstarf við fagaðila á sínu sviði 

því börn eiga að njóta þess besta og þau eiga skilið það besta. Barnamenningarhús á 

að vera lifandi hús þar sem börn fá tækifæri til að skapa undir handleiðslu færustu 

listamanna. Það á einnig að vera hús sem tengir alla þá aðila sem vinna nú þegar að 

barnamenningu, hvort sem um ræðir stórar menningarstofnanir eða aðra sem vinna 

með börnum eða eru að skapa fyrir börn.  
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6. Lokaorð 

Þó svo að barnamenning sé enn ekki komin á sama stall og menning þeirra 

fullorðnu í menningarstefnu hins opinbera þá er samfélagið langt á veg komið í þá 

átt að samþykkja það að börn hafa sína eigin menningu. Það þykir ekki tiltökumál 

lengur að fara með börnum sínum á listasöfn og kynna fyrir þeim verk gamalla og 

nýrra listamanna. Á opnum húsum menningarhúsa þar sem boðið er upp á barnvæna 

dagskrá er oftast troðfullt af börnum og fjölskyldum þeirra og af því má ætla að 

aðsókn eftir slíkum viðburðum sé töluverð. Einkum þar sem aðgangur er ókeypis 

eða verði stillt í hóf. Með stofnun barnamenningarhúss væri hægt að uppfylla þessa 

þörf eftir góðum menningarviðburðum fyrir börn og fjölskyldur þeirra.  

Barnamenningarhús á að ná til sem flestra barna. Ef því er ætlað að sinna 

hlutverki barnabókarhúss eða barnabókarstofu eru vissulega ýmis rök með því að 

það verði staðsett á Akureyri. Ein rökin fyrir þeirri staðsetningu er að þar er 

Amtsbókasafnið á Akureyri til staðar, sem er eitt af þremur skylduskilasöfnum og 

því eru allar útgefnar íslenskar barnabækur þar geymdar. Það má þá vel sjá fyrir sér 

einhvers konar samstarf barnamenningarhúss við Amtsbókasafnið og 

fræðasamfélagið á Akureyri, sem hefur sína fagþekkingu og gott safn barnabóka. En 

ein grundvallarforsendan fyrir staðsetningu barnamenningarhúss er að það nái til 

sem flestra barna og þar kemur höfuðborgarsvæðið einna helst til greina. Hins vegar 

yrði hlutverk barnamenningarhúss meðal annars að styðja faglega, með 

upplýsingagjöf, ráðgjöf o.fl., við alla barnamenningu bæði á höfuðborgarsvæðinu og 

á landsbyggðinni. 

Barnamenningarhús á að vera gefandi staður. Það á að vera staður þar sem börn 

geta upplifað skapandi heim listar, kynnast einhverju nýju og skapa eitthvað 

stórkostlegt á sínum forsendum. Það eru fjölmargir staðir sem bjóða uppá afþreyingu 

eingöngu, þar sem hægt er að koma í smá tíma, hoppa í kastala og fá sér skyndibita. 

Þó svo að slík afþreying geti verið skemmtileg þá er barnamenningarhúsi ekki ætlað 

að sinna slíku hlutverki. Barnamenning verður að njóta sömu virðingar og menning 

fullorðinna, börn eiga að fá möguleika á að njóta þess besta og kynnast því besta. 

Barnamenning er fyrsta flokks, hún er alvöru menning en ekki eitthvað sem tekin er 

upp á tyllidögum í þeim tilgangi að skreyta sig með.  Barnamenningarhús á því að 

vera fyrsta flokks menningarhús þegar fram líða stundir. Byggingin sjálf skiptir ekki 

höfuðmáli og það má vel vera að það sé betra að byrja smátt þar sem áherslan verður 
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fyrst og fremst á það að efla vitund fólks á barnamenningu og veita henni þá 

virðingu sem hún á skilið. Það er þó mikilvægt að byggja upp góða starfsemi til 

lengri tíma og það kostar fé og tíma.  

Það eru fjölmargir sem vinna gott starf og áhuginn er svo sannarlega fyrir hendi. 

Það kom vel í ljós þegar boðað var til fundar ýmissa aðila í Reykjavík til að kynna 

barnamenningarhátíðina 2012 og fjölmargir mættu fullir af eldmóði til að efla 

barnamenningu. Það eru því margir sem hafa áhuga á að gera hlutina vel börnum til 

heilla. Samfélagið á að nýta þann mannauð og áhuga sem er fyrir hendi í dag. En 

það þarf að byrja og það má byrja smátt ef því er að skipta jafnvel með aðkomu 

annarra menningarstofnana. Í því samhengi má líta til Rum för barn sem er öflug 

barnamenningardeild innan menningarhússins Kulturhuset í Stokkhólmi. Stór 

barnamenningardeild innan t.d. Borgarbókasafnsins eða Listasafns Íslands væri þess 

virði að athuga betur. En það yrði þó fyrst og fremst að vera á forsendum barna auk 

þess sem þar þyrfti að vera nægt rými til leikjar og upplifunar.  

Barnamenning er samfélagslegur auður og það er nauðsynlegt að samfélagið 

leggi til þess fjármagn og tíma. Lokaorðin í þessari ritgerð koma frá Þorsteini 

Gylfasyni (1998), sömu lokaorð og hann lét flakka í framsöguerindi sínu á fundi um 

menningarmál sem Guðrún Helgadóttir boðaði til vorið 1987 og eiga vel við hér. 

Aðdragandi orðanna liggur í eftirfarandi sögu sem sögð var við sama tækifæri. 

Á bannárunum var haldinn almennur fundur sem oftar hér í Reykjavík og deilt um 

hvort aflétta skyldi banninu eða ekki. Þar talaði Guðbrandur prófessor og veik að 

drykkjuskap. Hann sagði að hverjum manni ætti að vera í sjálfsvald sett hvort hann 

drykki sig fullan eða ekki, eða hvort hann yrði fylliraftur eða ekki. Ef maður vill 

fara í hundana þá á að leyfa honum það. Það er honum sjálfum að kenna, sagði 

Guðbrandur. Það er meira að segja til orð um það í íslenzku: Það heitir 

sjálfskaparvíti. Drykkjuskapur er sjálfskaparvíti. Þá kallaði Ólafur Friðriksson 

verkalýðsforingi fram í fyrir Guðbrandi og æpti: En hugsið um börnin yðar! Hvað 

um börnin? Guðbrandur svaraði: Börnin mín? Auðvitað eru þau sjálfskaparvíti líka. 

Hvernig ætti annað að vera?   

Menning er handa börnum og börn eru sjálfskaparvíti. Þess vegna verðum við að 

blæða í menninguna. (Þorsteinn Gylfason, 1998, bls. 309-310)  
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