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Útdráttur 
Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í notkun barnabókmennta í grunnskólum, einkum 

með tilliti til lestrarhvetjandi starfs. Einnig var stefnt að því að rannsóknin leiddi í ljós hvaða 

leitarþættir þurfi að vera í rafrænum lykli að íslenskum barnabókum til þess að hann nýtist í 

grunnskólastarfi. Greint er frá áhugaleysi ungs fólks á lestri og umfjöllun fræðimanna um 

lestrarhvetjandi skólastarf. Sagt er frá sögu flokkunar og lyklunar fagurbókmennta og dæmi 

tekin af lyklunarstarfi hér og erlendis. Rannsóknin var unnin með eigindlegri aðferð. Opin 

viðtöl voru tekin við átta einstaklinga; fimm grunnskólaskennara, einn háskólakennara og tvo 

starfsmenn almenningsbókasafna. Helstu niðurstöður benda til að þrátt fyrir víðtækt 

áhugaleysi ungs fólks á bóklestri séu barna- og unglingabækur vannýttar í lestrarhvetjandi 

starfi skólanna. Meginskýringin er líklega sú að kennaranemar og kennarar eiga lítinn sem 

engan kost á námi sem tengist barnabókmenntum. Einnig eru upplýsingaveitur um 

barnabókmenntir mjög af skornum skammti. Rannsóknin gefur vísbendingu um að 

bókasöfnin gætu lagt lestrarhvatningarstarfi grunnskólanna lið með því lykla barnabækur og 

opna efnisaðgang að þeim á netinu. Í niðurstöðunum er að finna tilmæli um hvaða leitarþættir 

þurfi að vera í rafrænum barnabókalykli til þess að hann nýtist í grunnskólastarfi. Auk þess 

eru ábendingar um leiðir til að kynna hann fyrir skólasamfélaginu. Niðurstöðurnar um 

leitarþætti hafa verið prófaðar við lyklun þrettán barnabóka. Rannsóknin getur gagnast sem 

fyrst áfangi í smíði rafræns lykils að barna- og unglingabókum.  
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Abstract 
The goal of this study was to acquire insight into the usage of children’s books in elementary 

schools, especially regarding activities intended to motivate reading. Another aim was to 

establish which search parameters are necessary for an electronic index to Icelandic children's 

books in order to be useful to elementary schools. The thesis reports young people’s lack of 

interest in reading; and surveys scholarly discourse about reading motivation in schools. A 

history of classification and indexing of fiction is provided; as well as domestic and foreign 

examples of indexing. The study was qualitative. Open-ended interviews were conducted with 

eight subjects: five elementary school teachers, a university teacher and two public library 

employees. The main conclusions suggest that despite widespread lack of interest in reading 

books among youths, books for children and teens are underutilised in the efforts of schools to 

improve literacy. The key reason for this is most likely that teachers, and students studying 

teaching, have insufficient access to education related to children's literature. Sources of 

information regarding children’s books are also very limited. This study indicates that 

libraries could support school reading incentives by indexing children’s books and providing 

internet content access leading to those books. The conclusions include recommendations on 

which search elements are necessary for an electronic children's book index for it to be useful 

to elementary schools. In addition, there are suggestions on how to introduce such an index to 

the school community. The conclusions regarding search parameters have been tested by the 

indexing of thirteen children's books. This study can serve as the first step in the creation of 

an electronic index of books for children and young adults. 
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1 Inngangur 

Áhugi minn á barna- og unglingabókum á sér langa sögu en síðustu tvo til þrjá áratugina hef 

ég ræktað þetta áhugamál með því að taka þátt í starfi IBBY á Íslandi sem er félag áhugafólks 

um barnabækur og barnamenningu. Á þessu tímabili hefur starfsemi félagsins tekið 

talsverðum breytingum þar sem reglubundin ótíðindi af áhugaleysi ungs fólks á lestri ásamt 

hrakandi lesskilningi hafa leitt til þess að lestrarhvatningarverkefnum hefur fjölgað á dagskrá 

félagsins. Vinnan með félögum mínum í IBBY hefur veitt mér dálitla innsýn í það starf sem 

unnið er í grunnskólum og á almenningsbókasöfnum á sviði lestrarhvatningar og með þá 

reynslu í farteskinu hóf ég meistaranám í bókasafns- og upplýsingafræði.  

Ég fór fljótt að huga að því að vinna lokaverkefni sem tengdist lestrarhvatningu og 

helst af öllu vildi ég að það kæmi að beinu gagni. Það var í námskeiði í lyklun sem 

hugmyndin að verkefninu fæddist. Þar gerði ég mér fyrst grein fyrir því að efnisaðgangur að 

íslenskum barna- og unglingabókum þyrfti ekki að vera eins bágborinn og raun ber vitni. Ég 

ákvað því að hefja undirbúning að smíði rafræns lykils að barnabókum með það fyrir augum 

að hann nýttist til lestrarhvatningar. Fyrsti áfanginn í smíði barnabókalykilsins er þessi 

rannsókn. Til þess að gera umfang verkefnisins viðráðanlegt takmarkaðist rannsóknin við 

notkun barnabókalykilsins í tengslum við kennslu og lestrarhvatningu í skólum. Rannsóknin 

var unnin með eigindlegri aðferð. Hún byggir á gögnum sem fengust í hálfopnum 

djúpviðtölum við grunnskólakennara og örfáa aðra aðila sem tengjast lestrarhvatningarstarfi. 

Leitað var svara við eftirfarandi spurningum: 

• Hver er reynsla og upplifun grunnskólakennara af notkun barnabóka í 
skólastarfi?  

• Hvaða atriði telja grunnskólakennarar að eigi að prýða rafrænan lykil að 
barnabókum svo að hann nýtist í skólastarfi? 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur þar sem aðdragandi rannsóknarinnar 

og viðfangsefni hennar er kynnt. Í öðrum kafla er farið yfir niðurstöður rannsókna sem varpa 

ljósi á áhugaleysi ungs fólks á lestri og fræðilegt efni sem snýr að lestrarhvatningu í 

skólastarfi. Þriðji kaflinn fjallar um fræðilega umræðu um flokkun og lyklun rita með áherslu 

á fagurbókmenntir. Einnig er sýnt með dæmum hver er staða lyklunar fagurbókmennta í 

bókasafnskerfum í dag. Fjórði kaflinn greinir frá aðferðafræði og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Í fimmta kafla er að finna niðurstöður á greiningu rannsóknargagna og í 
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sjötta kafla er fjallað um niðurstöðurnar í samanburði við fræðilega umfjöllun. Sjöundi kafli 

hefur að geyma lokaorð.   
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2 Lestur grunnskólanema 

Áhugi og ánægja eru mikilvægar forsendur þess að við náum góðum tökum á lestri á 

grunnskólaaldri og getum síðan lesið okkur til gagns og gleði alla ævi. Fjölmargar rannsóknir, 

innlendar og erlendar, benda til þess að ekki hafi tekist sem skyldi að virkja áhuga 

grunnskólanemenda á lestri með þeim afleiðingum að lesskilningi fer hrakandi. Í þessum kafla 

verður sjónum beint að áhrifum áhugahvatar á lestrarnám, víðtæku áhugaleysi 

grunnskólanemenda á lestri og með hvaða hætti er hægt að skapa lestrarhvetjandi 

skólamenningu. Í því sambandi verður hugað að mikilvægi þess að nemendur hafi úr 

fjölbreyttu lesefni að velja. Í ljósi þess að kennarar eru taldir geta haft úrslitaáhrif á 

lestraráhuga nemenda verður skoðað hvernig þeir eru búnir undir lestrarhvatningarstarfið í 

kennaranáminu. Greint verður frá nokkrum upplýsingaveitum um barnabækur sem kennarar 

geta notað við að skapa lestrarhvetjandi skólamenningu. Loks verður hugað að hlutverki 

almenningsbókasafn á sviði lestrarhvatningar. 

 

2.1 Áhugaleysi nemenda á lestri 
Orðið áhugahvöt hefur í fræðilegri umræðu verið notað um það sem á ensku er kallað  

motivation (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008; Herdís Anna 

Friðfinnsdóttir, 2011) en það er lykilhugtak í allri umfjöllun um lestrarnám og lestraráhuga. 

Ryan og Deci (2000) segja að áhugasamur (e. motivated) einstaklingur sé sá sem finni hvöt 

hjá sér til að framkvæma eða grípa til ráðstafana í þágu tiltekins markmiðs. Jafnframt fullyrða 

þeir að flestar kenningar um áhugahvöt gangi út frá því að hún sé til staðar hjá öllum 

nemendum en geti verið mismikil milli einstaklinga og kunni að breytast eftir aðstæðum 

(Ryan og Deci, 2000, bls. 54). Greinarmunur er gerður á innri áhugahvöt og ytri áhugahvöt. 

Innri áhugahvöt er að verkum þegar nemendur vilja gera eitthvað af eigin hvötum, áhuga eða 

ánægju og meðan atferlið á sér stað upplifa þeir ánægjutilfinningu (Ryan og Deci, 2000, bls. 

55). Innri áhugahvöt er því talin mjög æskileg í öllu námi og til að öðlast skilning á hvers 

konar viðfangsefnum. Ytri áhugahvöt einkennist af því að nemandinn leggur mest upp úr 

útkomu athafnarinnar. Hún er að verkum þegar kennarinn reynir að fá nemendur til að læra og 

styrkir áhugahvöt þeirra með umbun (Ryan og Deci, 2000, bls. 60). Að mati Gambrell (1996) 

er eitt stærsta hlutverk kennarans að skapa lestrarhvetjandi andrúmsloft í skólastofunni og 
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virkja þannig áhugahvöt nemenda í þágu lesturs bæði til fróðleiks og yndisauka (Gambrell, 

1996, bls. 14-15). 

 Ef marka má kannanir sem gerðar hafa verið á lestraráhuga grunnskólanemenda hefur 

ekki tekist sem skyldi að virkja áhugahvöt þeirra í þágu lesturs. Í skýrslu um PISA-könnunina 

árið 2000 er greint frá því að 21% íslenskra nemenda á 15 ára aldri finnist lestur vera 

tímasóun og þeir eigi erfitt með að lesa heila bók til enda (Almar M. Halldórsson, 2006, bls. 

8). Þriðjungur nemenda segist aðeins lesa ef þeir þurfi þess. Á hinn bóginn segir fjórðungur 

nemenda að lestur sé eitt af helstu áhugamálunum, fjórðungi finnst gaman að ræða um 

bókmenntir við aðra og tæplega helmingi nemenda finnst gaman að fara í bókabúðir og 

bókasöfn. Í þessari sömu PISA-könnun kemur fram að mikil fylgni er milli lestraráhuga og 

lesskilnings hjá íslensku nemendunum (Almar M. Halldórsson, 2006, bls. 8).  

 Í æskulýðsrannsókninni Ungt fólk (2013) er spurningalisti lagður fyrir nemendur í 5., 

6. og 7. bekk grunnskóla þar sem grennslast er fyrir um líðan, áhugamál og hagi unga 

fólksins. Þar segja 11% nemenda í 5. bekk, 16% nemenda í 6. bekk og 23% nemenda í 7. 

bekk að þeim finnist frekar eða mjög leiðinlegt að lesa bækur. Kynjamunur er áberandi mikill, 

strákum finnst leiðinlegra að lesa bækur en stelpum. Um 25% stráka í 5. bekk og 18% stelpna 

svara því þannig til að þau noti „enga“ klukkustund að jafnaði á dag til að lesa bækur aðrar en 

skólabækur (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon og Álfgeir Logi 

Kristjánsson, 2013, bls. 3). Af þessu má ráða að lestraráhugi dvínar smám saman með 

hækkandi aldri.  

 Háskólinn á Akureyri tók þátt í Evrópurannsókn árið 2010 þar sem kannað var nám og 

kennsla barnabókmennta í fjórum Evrópulöndum; Englandi, Tyrklandi og Spáni auk Íslands 

(Kristín Aðalsteinsdóttir, 2010). Í skýrslu um rannsóknina má sjá að hún styður það sem að 

framan er sagt um áhugaleysi ungs fólks á lestri. En jafnframt kemur þar í ljós að íslenskir 

nemendur á meðal þátttakenda hafa síður ánægju af lestri en þátttakendur frá 

samanburðarlöndunum. Aðeins 33% íslensku nemendanna finnst gaman að lesa á meðan 78% 

tyrknesku, 54% spænsku og 45% ensku nemendanna segjast hafa ánægju af lestri (Kristín 

Aðalsteinsdóttir, 2010, bls. 34). Börnin sem tóku þátt í rannsókninni voru á aldrinum 7 til 

11ára og þau staðfesta það sem fyrr er sagt að áhugi á lestri dvínar með aldrinum, 65% sjö ára 

nemenda finnst gaman að lesa en 44% ellefu ára nemenda (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2010, bls. 

35).  

 Kennarar verða varir við lítinn áhuga nemenda á lestri í frístundum og þeir sem eru 

með langa starfsreynslu telja að lestrarhegðunin hafi breyst í gegnum árin þannig að börn lesi 

nú lítið sjálfviljug og unglingar ennþá minna (Heiða Rúnarsdóttir, 2011, bls. 41). Viðtöl við 
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kennara í 10. bekk leiddu í ljós að lestrarkennsla á unglingastigi er oft og tíðum ómarkviss, 

mun minna er um að ákveðnum stefnum sé fylgt í kennsluháttum eða inntaki lestrarkennslu 

heldur en í yngri bekkjunum (Auður Magndís Leiknisdóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, Ágústa 

Edda Björnsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2009, bls. 13). Í lok 

grunnskólagöngunnar er mun meiri áhersla lögð á málfræði en lestur og það endurspeglast í 

námsefninu sem er ætlað unglingastiginu. Kennarar í 10. bekk segja helsta verkefnið sem þeir 

standa frammi fyrir sé að vekja áhuga unglinga á lestri og mörgum finnst skorta leiðir og 

stuðning til að gera það (Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009, bls. 13). 

 Læsi er einn af grunnþáttum menntunar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011)  

og þar segir jafnframt að „góð lestrarfærni [sé] undirstaða ævináms og þess að geta aflað sér 

upplýsinga sem gera kleift að taka virkan þátt í lífi og menningu þjóðarinnar“ (bls. 99). Að 

auki hefur verið á það bent að sjaldan eða aldrei hafi góð lestrarfærni verið mikilvægari en 

einmitt nú á tímum: 

Upplýsingasamfélagið byggist á mikilvægi upplýsinga í leik, starfi og allri 
framþróun, sem og nýtingu margvíslegrar tækni til að svo megi verða. 
Mikilvægt er að fólk hafi færni til að takast á við ný og fjölbreytt verkefni sem 
slíkum þjóðfélagsbreytingum fylgja. Forsenda þess að geta verið þátttakandi í 
slíkum breytingum er að geta lesið og er það mikilvægara nú en nokkru sinni 
fyrr. Með nýrri tækni og kröfum um meiri lestur og skráningu alls kyns 
upplýsinga detta einstaklingar út af vinnumarkaði, og komast ekki inn aftur, 
einstaklingar sem gátu tekist á við ýmis störf sem ekki kröfðust lestrar og 
skráningar með sama hætti og í jafnríkum mæli og á tölvuöld. (Svanhvít 
Jónasdóttir, 2001) 

Í þessu ljósi má fullyrða að brýnt verkefni hvíli á skólunum á sviði lestrarhvatningar. 

Með einhverjum ráðum verður að snúa þróuninni við og virkja áhugahvöt nemenda í 

þágu lesturs – þá verður eftirleikurinn auðveldari. 

 

2.2 Að virkja áhugann – lestrarhvetjandi skólamenning 
Gambrell (1996) hefur rannsakað lestrarmenningu í bandarískum skólum og benda 

niðurstöður hennar  til þess að nokkrir samverkandi þættir einkenni skólamenningu sem hefur 

örvandi áhrif á lestraráhuga nemenda. Hér verður fjallað nánar um fjóra helstu þættina; 

kennarann sem fyrirmynd, fjölbreytt lesefni, lesefni að eigin vali og umræður um bækur. 

2.2.1 Kennarinn sem fyrirmynd 
Lykilþáttur í lestrarhvetjandi skólamenningu er að kennarinn sé góð fyrirmynd nemenda í 

lestri. Kennari sem hefur sjálfur áhuga á lestri getur hrifið nemendur með sér og virkjað 
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áhugahvöt þeirra þannig að þeir fyllist eldmóði (Gambrell, 1996, bls. 20). Brynhildur 

Þórarinsdóttir (2006) segir að kennarar þurfi að gerast eins konar áróðursmeistarar lesturs og 

barnabóka. Bækurnar eigi að vera hluti af skóladeginum, bæði sem áhugavert kennsluefni og 

sem afþreying milli verkefna. Markmiðið sé að kveikja áhuga nemenda og skapa þannig 

lestrarhvetjandi andrúmsloft í skólastofunni (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006, bls. 40). Í 

viðtalsrannsókn Edmunds og Bauserman (2006) eru nemendur spurðir hverjir það séu sem 

kveiki áhuga þeirra á lestri bóka. Í ljós kemur að kennarar leika þar mikilvægt hlutverk, ekki 

síst með því að lesa fyrir nemendur og ræða við þá um lestur og bækur (Edmunds og 

Bauserman, 2006, bls. 420). Ef marka má evrópska rannsókn sem íslenskir kennarar tóku þátt 

í virðast þeir ekki mjög meðvitaðir um hlutverk sitt hvað það varðar að hvetja nemendur til 

yndislesturs. Aðeins 65% íslensku þátttakendanna telja lestrarhvatningu á ábyrgðarsviði 

kennara á meðan 96% þeirra segja að foreldrar eigi að axla ábyrgð á því að hvetja börnin til 

yndislesturs (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2010, bls. 72-73).  

2.2.2 Fjölbreytt lesefni 
Gambrell (1996) telur að lestrarhvetjandi skólamenning einkennist einnig af því að nemendur 

hafi góðan aðgang að fjölbreyttum bókakosti þannig að allir geti fundið lesefni sem hæfir 

getustigi og áhuga. Í rannsókn Heiðu Rúnarsdóttur (2011) kemur fram að íslenskir kennarar 

eru á sama máli. Þeir telja að fjölbreytt lesefni þurfi að vera til staðar í kennslustofum, bæði 

bækur og tímarit, til þess að styrkja lestrarfærni nemenda. Varast þurfi að láta nemendur 

aðeins lesa námsbækur því þá dregur úr sjálfstæðum lestri. Lykilatriði fyrir lestur nemenda sé 

greiður aðgangur að fjölbreyttu lesefni og í því sambandi sé mikilvægi skólabókasafna seint 

ofmetið (Heiða Rúnarsdóttir, 2011, bls. 43-46).  

2.2.3 Lesefni að eigin vali 
Þriðji þátturinn sem Gambrell (1996) telur að einkenni lestrarhvetjandi skólamenningu er að 

nemendur eigi kost á að velja sjálfir lesefni. Kannanir hafi leitt í ljós að áhugaverðustu 

bækurnar að mati barnanna séu þær sem þau velja sjálf á eigin forsendum og þau leggi sig líka 

meira fram um að tileinka sér efni þeirra heldur en bóka sem þeim er sett fyrir að lesa 

(Gambrell, 1996, bls. 21). Íslenskir kennarar segja einnig að það gefi góða raun að veita 

nemendum tækifæri til að velja lesefnið sjálfir. Valinu er þó hægt að stýra að ákveðnu marki, 

til dæmis með því að gefa fyrirmæli um að nemendur lesi glæpasögu eftir íslenskan höfund en 

láta þeim sjálfum eftir að velja bókina (Heiða Rúnarsdóttir, 2011, bls. 56). Sams konar 

niðurstöður komu í ljós í rannsókn sem byggðist á viðtölum við nemendur. Þar ræddu 84% 
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barnanna um bækur sem þau völdu sjálf en einungis 16% minntust á bækur sem kennarinn 

hafði sett þeim fyrir að lesa (Edmunds og Bauserman, 2006, bls. 420). 

2.2.4 Umræður um bækur 
Einn þáttur í því að skapa lestrarhvetjandi skólamenningu er að gefa nemendum tækifæri til 

að tjá sig um það sem þeir lesa og skiptast á skoðunum um bækur í skólastofunni. Það hefur 

til dæmis lestrarhvetjandi áhrif þegar kennarinn les upphátt og efnir síðan til umræðna um efni 

bókarinnar. Sömuleiðis geta félagar haft hvetjandi áhrif þegar þeir tala lofsamlega um bækur 

og mæla með þeim (Gambrell, 1996, bls. 22). Íslenskir kennarar hafa einnig lýst því hvernig 

félagahvatning innan skólans getur haft jákvæð áhrif á viðhorf nemenda til lesturs (Heiða 

Rúnarsdóttir, 2011, bls. 50). Það er því mikilvægt að gera nemendum kleift að ræða um bækur 

sín á milli og ýta undir að þeir geri það. 

 

2.3 Lestrarhvatningarstarf í grunnskólum 
Lestrarhvatningarstarf í íslenskum grunnskólum hefur lítið verið kannað. MLIS-rannsókn 

Heiðu Rúnarsdóttur (2011) gefur þó vísbendingu um að í mörgum skólum sé efnt til 

tímabundinna lestrarátaka sem ætlað er að vekja áhuga nemenda á lestri. Í Evrópu-

rannsókninni sem getið var um hér að framan (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2010) segjast kennarar 

í öllum fjórum þátttökulöndum huga að því að skapa lestrarhvetjandi anda í skólastofunni. 

Það endurspeglast meðal annars í því að mikill meirihluti viðmælenda notar barnabókmenntir 

til stuðnings í skólastarfinu í hverri viku, 82-88% á Spáni og í Englandi, 67% á Íslandi en 

44% í Tyrklandi (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2010, bls. 57). Mismunandi áherslur eru á milli 

landanna hvað varðar val á lestrarhvatningarleiðum. Íslensku skólarnir skera sig að tvennu 

leyti úr í samanburði við ensku, tyrknesku og spænsku skólana; aðeins 54% íslensku 

kennaranna svara játandi þegar spurt er hvort leskrókur sé í skólastofunni á móti 87-91% í 

hinum löndunum (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2010, bls. 65). Á hinn bóginn virðist mun 

algengara að íslenskir kennarar lesi upphátt fyrir nemendur heldur en starfssystkini þeirra í 

hinum löndunum þremur, 89% segjast gera það „alltaf“ eða „oft“ (Kristín Aðalsteinsdóttir, 

2010, bls. 70).  

Skólamálayfirvöld á Íslandi marka ekki stefnu í lestrarhvatningarstarfi grunnskólanna 

heldur er það á valdi hvers skóla fyrir sig. Skólamál eru þó stundum rædd á Alþingi eins og 

kemur fram í grein sem Sigurður Konráðsson prófessor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

skrifaði árið 2010 um tillögur Íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu sem voru 
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samþykktar á þinginu árið 2009. Hann leggur út af nokkrum köflum málstefnunnar þar sem 

fjallað er um mikilvægi lesturs, læsis og lestrarkennslu: 

Í kafla um aðgerðir í skólamálum hvetur Alþingi til þess að íslenskar barna- 
og unglingabókmenntir verði í hávegum hafðar og jafnvel hvatt til 
lestrarátaks á öllum skólastigum. Fyrir átaki af þessu tagi er löng hefð. 
Spyrja má hvort ekki sé ástæða til að endurskoða gagnsemi þessarar leiðar 
en leggja fremur áherslu á að lestur verði óaðskiljanlegur hluti af kennslu í 
öllum greinum grunnskóla. (Sigurður Konráðsson, 2010, bls. 31) 

 
Þarna kemur tvennt fram sem er áhugavert í því samhengi sem hér er til umfjöllunar. Í fyrsta 

lagi að hið háa Alþingi skuli vilja efla virðingu barna- og unglingabóka og tengja þær við 

lestrarstarfið í skólunum. Í öðru lagi að hvatt skuli til þess að áhersla sé lögð á lestur í öllu 

grunnskólastarfinu í stað þess að efna til tímabundins átaks í lestri. 

 

2.4 Hlutverk barna- og unglingabóka 
Margir hafa bent á mikilvægi barna- og unglingabóka þegar kemur að því að vekja áhuga 

barna og unglinga á lestri og töfrum tungumálsins. Meðal þeirra er Ragnheiður Gestsdóttir, 

sem bæði hefur starfað sem kennari og sent frá sér fjölmargar bækur fyrir börn og unglinga. 

„Börnin þurfa fyrst og fremst að finna að málið er tæki til tjáningar, upplifunar, fróðleiks og 

skemmtunar. Þeim þarf að þykja vænt um það, þau þurfa að finna að það skiptir máli. Í þeirri 

baráttu eru skemmtilegar bækur okkar besta vopn“ (Ragnheiður Gestsdóttir, 2012). 

Brynhildur Þórarinsdóttir (2006) telur að barnabækur séu vannýtt auðlind í grunnskólum. 

Máli sínu til stuðnings bendir hún á að góðar barnabækur gefi ekki bara tækifæri til 

lestrarþjálfunar heldur geri þær börn læs á samfélag sitt og menningu. Hún telur að mikilvægt 

sé að gera bókum hátt undir höfði í skólakerfinu, því þær séu lykill að lestraránægju sem sé 

einn helsti forspárþáttur fyrir árangri í lesskilningi (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006, bls. 38). 

 Hoewisch (2000) segir að fjölmargar rannsóknir leiði í ljós að barnabækur séu ekki 

einungis til yndisauka heldur geti þær líka verið mikilvægar fyrir námsþroska nemenda, 

félagsþroska og ekki síst lestrarfærni. Meðal annars hafi verið sýnt fram á að börn sem lesið er 

fyrir frá unga aldri verði færari í lestri og átti sig betur á gildi þess að lesa heldur en börn sem 

ekki er lesið fyrir. Börn sem hafi gott aðgengi að bókum og sögum heima fyrir séu fljótari að 

læra að lesa, öðlist meiri færni í lestri og hafi jákvæðara viðhorf til lesturs. Einnig að því meiri 

tíma sem börn verji til lesturs bókmennta því færari verði þau í lestri og ritun. Rannsóknir hafi 

einnig staðfest að kennarar sem veiti nemendum svigrúm til yndislesturs í skólanum og ræði 

við þá um bækur og höfunda hafi jákvæð áhrif á lestur þeirra utan skólans (Hoewisch, 2000).  
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2.5 Barnabókmenntir í kennaranámi 
Barnabókmenntir hafa víðtækt gildi fyrir nemendur eins og fram hefur komið og því ættu þær 

að sjálfsögðu að vera metnar að verðleikum af þeim sem bera ábyrgð á menntun barna; 

menntayfirvöldum og kennurum (Hoewisch, 2000). Hoewisch hefur kannað stöðu 

barnabókmennta í kennaranámi í Bandaríkjunum og komist að því að í umtalsverðum fjölda 

skóla eru barnabókmenntir ekki í boði í grunnnámi kennaranema, aðrir skólar hafa fellt 

barnabókmenntir inn í kennslu ýmissa faggreina, þar á meðal stærðfræði og eðlisfræði. Hvort 

tveggja finnst henni bera vitni um virðingarleysi gagnvart barnabókum og vera mikið vanmat 

á bæði kennslufræðilegu og bókmenntafræðilegu gildi þeirra. Mikilvægt er að kenna 

barnabókmenntir í kennaranámi, segir Hoewisch, og gera það út frá kenningum 

þróunarsálfræði og kennslufræði, að öðrum kosti snúist námið einungis um að lesa hverja 

barnabókina á fætur annarri (Hoewisch, 2000).  

 Cremin, Mottram, Collins, Powell og Safford (2009) greina frá því að þrátt fyrir að 

rannsóknir sýni að kennarar hafi þörf fyrir víðfeðma þekkingu á barnabókmenntum séu þær 

ekki kenndar í grunnnámi kennaranema í Bretlandi. Það hafi leitt til þess að þekking breskra 

kennara á barnabókmenntum sé takmörkuð og dugi hvorki til þess að styðja nemendur til 

aukins þroska í lestri, né að aðstoða þá við bókaval eða hvetja til yndislesturs (Cremin o.fl., 

2009, bls. 12). Í ljósi þess að lestrarfærni og lesskilningi breskra nemenda hefur hrakað mjög 

á undanförnum árum var hrundið af stað verkefni í því augnamiði að bæta þekkingu kennara á 

barnabókmenntum og vekja áhuga þeirra á yndislestri (Cremin o.fl., 2009, bls. 14). 

Þátttakendur voru 43 kennara í 27 skólum og var þekking þeirra á barnabókmenntum könnuð 

í upphafi verkefnisins. Í ljós kom að hún var fremur bágborin og voru þeir því hvattir til að 

lesa sem mest og sérstaklega á þeim sviðum barnabókmennta sem þeir höfðu alls ekki kynnt 

sér. Þetta skilaði sér í því að viðhorf þeirra til barnabókmennta varð miklu jákvæðara og það 

endurspeglaðist í kennslu þeirra. Víðtækari þekking kennaranna á barnabókum leiddi til 

aukins áhuga sem smitaðist yfir á nemendur enda jukust umræður um bækur í 

kennslustundum og kennararnir voru færari um að aðstoða nemendur við bókaval (Cremin 

o.fl., 2009, bls. 14). Af þessu má ráða að þekking kennarans á barnabókmenntum getur haft 

afgerandi áhrif á hvernig þeim gengur að virkja áhugahvöt nemenda í þágu lesturs og 

lestrarhvetjandi verkefna.  

 Í þessu samhengi má geta þess að nú er boðið upp á almennt kennaranám í tveimur 

skólum á Íslandi, Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri. Með því að kanna 
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kennsluskrána á heimasíðu Háskólans á Akureyri kemur í ljós að kennsla í barnabókmenntum 

í grunnnámi hefur verið skorin niður frá því sem áður var þannig að nú eru barnabækur aðeins 

til umfjöllunar í einu námskeiði sem heitir Málþroski og bernskulæsi. Sömu sögu er að segja 

um framboð á barnabókmenntakennslu í kennaranáminu í Háskóla Íslands. Það eru því miklar 

líkur á að meginþorri nýútskrifaðra grunnskólakennara á Íslandi hafi ekki hlotið neina 

menntun á sviði barnabókmennta.  

 

2.6 Upplýsingaveitur um barnabókmenntir 
Kennurum er ætlað stórt hlutverk í lestraruppeldi nemenda, bæði sem fyrirmyndir í lestri og 

áróðursmeistarar barna- og unglingabóka. Brynhildur Þórarinsdóttir (2006) hefur bent á 

mikilvægi þess að hvetja kennara til að kynna barnabækur fyrir nemendum. Til þess þurfi þeir 

að fylgjast með því nýjasta sem er að gerast í útkomu barnabóka og reyna að skapa spennu og 

lestrarhvetjandi anda hjá börnunum (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006, bls. 40).   

 Í fyrrnefndri Evrópurannsókn sem Háskólinn á Akureyri tók þátt í (Kristín 

Aðalsteinsdóttir, 2010) voru kennarar spurðir að því hvar þeir finna upplýsingar um 

barnabækur. Svör íslensku kennaranna eru sett fram í Töflu 1 hér fyrir neðan. Þar má sjá 

hvaða upplýsingaveitur kennararnir nefna og hlutfall þeirra sem minnast á hverja um sig 

(Kristín Aðalsteinsdóttir, 2010, bls. 69). Í skýrslu um rannsóknina kemur ekki fram 

nákvæmlega við hvaða upplýsingaveitur er átt en til glöggvunar er tekið saman yfirlit yfir 

helstu upplýsingaveitur um barnabækur með opnum aðgangi á netinu og önnur rafræn 

hjálpartæki sem geta gagnast við lestrarhvatningarstarf.  

 

Tafla 1: Upplýsingaveitur um barnabókmenntir 

 

Upplýsinga-
bæklingar 
útgefenda 

 

Sækja 
námskeið 

 

Heyra á 
skotspónum 

 

Lesa á 
netinu 

 

Lesa/horfa 
á aðra 
miðla 

 

„By reading 
book publica-
tions“* 

 

Lesa 
fagtímarit 

 

Kynna sér 
ekki barna- 
bókmenntir 

48% 26% 78% 30% 30% 78% 11% 7% 

*Þetta svar er nokkur ráðgáta. Hugsanlega er átt við bækurnar sjálfar, til dæmis texta á baksíðu kápu. 

 

Einungis 30% íslenskra þátttakenda í Evrópurannsókninni segjast fá upplýsingar um 

barnabækur á netinu sem hlýtur að vekja furðu nú á tímum þegar flestum er orðið tamt að nota 

netið í nánast allri upplýsingaleit. Skýringin gæti verið sú að litlar upplýsingar um barnabækur 

sé að finna á netinu, þær séu óaðgengilegar eða hafi ekki verið kynntar fyrir kennurum.  
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Stærsta upplýsingaveita um íslenskar barnabækur á netinu er gegnir.is, samskrá íslenskra 

bókasafna, sem geymir helstu bókfræðilegar upplýsingar um bækurnar. Viðmót Gegnis er 

barn síns tíma og uppfyllir ekki kröfur notenda í dag. Viðmótið á www.leitir.is kemur betur til 

móts við þarfir notenda og þar má finna sömu bókfræðifærslur og eru í Gegni. Nánar er fjallað 

um Gegni í kafla 3.7. 

Á heimasíðum bókaútgefenda má yfirleitt finna stutta samantekt á efnisinnihaldi 

útgáfuverka þeirra. Þó ber að athuga að þessir textar eru settir saman til að selja verkin. Þess 

má geta að útgáfufyrirtækið Forlagið býður kennurum upp á kennsluleiðbeiningar með 

nokkrum barnabókum á lokaðri undirsíðu á vef fyrirtækisins.  

Á vefnum www.bokmenntir.is er hægt að finna upplýsingar um höfunda og verk þeirra 

ásamt stuttri umfjöllun um fjölmargar barnabækur. Vefurinn er því miður flókinn í 

uppbyggingu og heldur óaðgengilegur, auk þess sem honum er ekki haldið við sem skyldi.   

BarnUng, vefur um barna- og unglingabókmenntir, var á sínum tíma mjög 

metnaðarfullt tilraunaverkefni sem hófst árið 1998 á vegum Kennaraháskóla Íslands. Vefurinn 

var ætlaður börnum, kennurum og foreldrum og var hann virkur í nokkur ár og ágætlega 

þekktur í kennarasamfélaginu. Að mestu var hætt að halda honum við um 2004 og nú hefur 

efni hans verið fjarlægt nema sá þáttur sem heitir Bókaormar, bokaormar.khi.is/.  

Bókaormarnir eru ætlaðir kennurum og nemendum og eru eins konar rafræn útgáfa af 

bókaormum sem gjarnan hafa verið settir upp á veggi í kennslustofum. Sagt er að vefurinn sé 

fyrir alla krakka sem lesa bækur og langar að segja öðrum frá því sem þeir hafa lesið.   

Skólasafnavefurinn er opinn vefur þar sem kennurum stendur til boða að deila 

verkefnum sem þeir hafa unnið á sviði læsis, sem og öðrum þverfaglegum verkefnum. Þar er 

einnig að finna upplýsingar um bækur sem henta vel fyrir sögustundir, um velheppnuð 

lestrarátök í skólum og fleira sem gagnast bekkjarkennurum og skólasafnakennurum í 

lestrarhvatningarstarfi.  

 Bókastoðin er hluti af verkefninu „Stoðnám á neti í íslensku“ sem er ætlað nemendum 

sem hafa búið lengi erlendis. Bókastoðin býður upp á yfirlit, fróðleik og upplýsingar um 

íslenskar barnabókmenntir. Þar er til dæmis að finna skilgreiningar á 16 mismunandi flokkum 

barnabóka og fjölmörg dæmi um bækur í hverjum flokki. Einn felligluggi á vefnum ber 

titilinn „Lesturinn – val á bókum og lykilorð“. Þar er gert ráð fyrir að hægt sé að leita að 

bókum eftir lykilorðum en þessi hluti vefsins er „í vinnslu“. Samkvæmt upplýsingum frá 

höfundi Bókastoðarinnar er hins vegar ekki verið að vinna í lykilorðaþættinum og stendur 

ekki til að gera það.  
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Þessi samantekt er áreiðanlega ekki tæmandi en er sett hér fram til að vekja athygli á að 

heildstæð upplýsingaveita um barna- og unglingabækur er ekki fyrir hendi á netinu. Kennarar 

geta nýtt sér Skólasafnavefinn og Bókastoðina sem hjálpartæki við lestrarhvatningarstarfið en 

í markvissri leit að „réttu bókinni“ handa hverjum nemanda kemur netið að litlum notum.  

 

2.7 Lestrarhvatningarstarf almenningsbókasafna 
Í bókasafnalögum nr. 150/2012 er kveðið á um sameiginlegt markmið bókasafna en þar segir 

meðal annars: „Þau skulu efla menningar- og vísindastarfsemi, menntun, símenntun, 

atvinnulíf, íslenska tungu, ánægjulestur og upplýsingalæsi“ (bókasafnalög, 150/2012, 6. gr.). Í 

fyrstu grein laga um almenningsbókasöfn nr. 36/1997 er lögð áhersla á upplýsingaskyldur og 

menningarhlutverk safnanna:  

Almenningsbókasöfn eru upplýsinga- og menningarstofnanir. Hlutverk þeirra 
er að veita fólki, bæði börnum og fullorðnum, greiðan aðgang að fjölbreyttum 
bókakosti og öðrum miðlunargögnum, þar á meðal tölvubúnaði og 
upplýsingum á tölvutæku formi … Markmið þeirra skal vera að efla íslenska 
tungu, stuðla að símenntun og örva lestraráhuga. (lög um almenningsbókasöfn, 
36/1997, 1. grein) 

Gera má ráð fyrir að almenningsbókasöfn landsins séu misjafnlega vel í stakk búin til þess að 

uppfylla markmið um að efla ánægjulestur og örva lestraráhuga. Í stærstu söfnunum eru 

barnabókaverðir sem hafa sérþekkingu á barna- og unglingabókmenntum og leita leiða til að 

miðla þeim til notendahópsins. Það hlýtur þó alltaf að setja mark á lestrarhvatningarstarf 

safnanna að þau hafa ekki beinan aðgang að börnunum á sama hátt og skólarnir.  

Borgarbókasafn Reykjavíkur er langstærsta almenningsbókasafn landsins en á vefsíðu 

safnsins má sjá með hvaða hætti reynt er að ná til barnanna og vekja áhuga þeirra á bókum og 

lestri, bæði beint og óbeint. Á vefnum kemur fram að boðið er upp á sérstaka þjónustu fyrir 

nemendur og kennara, má þar nefna safnafræðslu fyrir nemendur í 4. bekk og sögustundir og 

safnafræðslu fyrir leikskólabörn og nemendur í yngstu bekkjum grunnskóla. Leikskólum 

býðst að fá bókakoffort, nokkurs konar  farandbókasafn, þar sem börnin geta fengið lánaðar 

bækur heim. Sögubíllinn Æringi ekur á vegum Borgarbókasafns milli leikskóla og 

frístundaheimila borgarinnar og er börnum boðið inn til að hlusta á sögur og ævintýri. Fyrir 

eldri börnin er boðið upp á heimanámsaðstoð í nokkrum útibúum og unglingar geta tekið þátt 

í árlegu ljóðaslammi og myndasögukeppni. Á vef Borgarbókasafns eru sérstakar síður ætlaðar 

börnum- og unglingum. Þar má meðal annars finna flokkaða lista yfir bækur, til dæmis 

draugasögur, spennusögur og fyndnar bækur, sem auðvelda ungu fólki að finna lesefni við 
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hæfi. Sömuleiðis er bókabloggsíða fyrir unglinga með ábendingum um áhugaverðar bækur 

jafnt á íslensku sem ensku.  

Í grein sem Þóra Óskarsdóttir fyrrverandi bókafulltrúi ríkisins skrifaði árið 1990 fjallar 

hún um dulið ólæsi og hlutverk almenningsbókasafna. Dulið ólæsi er þýðing á enska 

hugtakinu „functional illiteracy“ en það vísar til fólks sem hefur lært að lesa en ekki nógu vel 

til að halda kunnáttunni við eða verið áhugalaust um það (Þóra Óskarsdóttir, 1990, bls. 20). 

Greinin var skrifuð í tilefni af því að Sameinuðu þjóðirnar höfðu ákveðið að helga árið 1990 

baráttunni gegn ólæsi (Þóra Óskarsdóttir, 1990, bls. 20) þannig að ljóst er að umræðan um 

áhugaleysi á lestri og skort á lesskilningi er ekki ný af nálinni. Með vísan í lög og samþykktir 

segir Þóra að almenningsbókasöfnum beri skylda til að beita sér gegn ólæsi en jafnframt telur 

hún nauðsynlegt að söfnin efni til samvinnu við aðrar stofnanir sem vinna að sama markmiði 

og þar skipa skólarnir efst sætið (Þóra Óskarsdóttir, 1990, bls. 21). 

 

2.8 Samantekt 
Í þessum kafla hefur verið fjallað um áhrif áhugahvatar á nám og mikilvægi þess að hún sé 

virkjuð til að hún nýtist nemendum til lesturs og lestrarhvetjandi verkefna. Í skólunum fellur 

það í hlut kennarans að virkja áhugahvötina en það hefur ekki tekist sem skyldi eins og komið 

hefur í ljós í fjölmörgum könnunum sem vitna um víðtækt áhugaleysi nemenda á lestri.  

 Fræðimenn hafa talsvert fjallað um helstu einkenni lestrarhvetjandi menningar í 

skólum en þar rís hæst mikilvægt hlutverk kennara sem fyrirmyndar og gott aðgengi að 

fjölbreyttum bókakosti auk þess sem ákjósanlegt er að veita nemendum tækifæri til að velja 

sjálfir bækur og skiptast á skoðunum um þær.  

Það er trú margra að fátt nýtist betur en barna- og unglingabækur til að kveikja áhuga 

ungs fólks á lestri. Margt bendir þó til þess að þekking kennara á barnabókmenntum sé 

bágborin og afleiðingin er sú að barna- og unglingabækur eru vannýtt auðlind í kennslu. 

Framboð á námi í barnabókmenntun fyrir verðandi kennara er af skornum skammti, bæði hér 

á landi og víðar, og eru kennaranemar ekki búnir undir að axla þá ábyrgð að vera nemendum 

fyrirmyndir í lestri.  

Á netinu má finna upplýsingaveitur um barnabókmenntir og önnur hjálpartæki í 

lestrarhvatningarstarfi en í markvissri leit að „réttu bókinni“ handa hverjum nemanda kemur 

netið að litlum notum. Í ljósi þess að það er lögboðið hlutverk almenningsbókasafna að vera 

bæði upplýsinga- og menningarstofnanir auk þess að efla ánægjulestur og örva lestraráhuga er 
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varpað fram þeirri spurningu hvort ekki sé kjörið að koma til móts við markmiðin með því að 

lykla barnabókmenntir þannig að þær nýtist betur til að vekja áhuga ungs fólks á lestri.  
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3 Efnisaðgangur að ritum: Flokkun og lyklun 

Tilgangur flokkunar og lyklunar safnkosts bókasafna er að skipuleggja hann og gera efni hans 

aðgengilegt fyrir notendur. Flokkun og lyklun eru náskyldar athafnir enda byggjast báðar á 

efnisgreiningu safnkostsins. Í þessum kafla verður í stuttu máli sagt frá sögulegri þróun 

efnisgreiningar, einkum hér á landi. Síðan er fjallað ítarlega um flokkun og lyklun 

fagurbókmennta og lýst tilraunum nokkurra fræðimanna til að búa til kerfi yfir lyklunarþætti 

skáldverka. Í lok kaflans er sýnt með dæmum hvernig staðan er á lyklun skáldverka í 

bókasafnskerfum í dag með sérstakri áherslu á Gegni.  

 

3.1 Flokkun 
Bókasöfn hafa frá öndverðu verið skráð og flokkuð með einhverjum hætti til að auðvelda 

notendum aðgang að þeim gögnum sem þau hafa að geyma. Flokkunarkerfin voru í fyrstu 

einföld og gátu ýmist miðast við stærð og ytra útlit bókanna ellegar efni þeirra (Ólöf 

Benediktsdóttir, 2009, bls. 11; Steingrímur Jónsson, 1999, bls. 44). Rit voru til dæmis 

skipulögð eftir efni í bókasafni assyríska konungsins Ashurbanipals, sem var uppi á sjöundu 

öld fyrir Krist, en talið er að sú aðferð hafi verið mest tíðkuð við flokkun bókasafna allar 

götur síðan (Thompson, 1977, bls. 141). Efnisflokkun felur það í sér að gögn um sama eða 

skylt efni standa saman í hillum þar sem notendur eiga greiðari aðgang að efnisflokknum í 

heild.  

Síðari hluti 19. aldar og fyrri hluti þeirrar tuttugustu var frjótt tímabil í sögu 

flokkunarfræða. Þá voru sett fram stór almenn flokkunarkerfi fyrir bókasöfn, þar á meðal 

Dewey-kerfið sem var fyrst gefið út árið1876. Það var Bandaríkjamaðurinn Melvil Dewey 

sem samdi kerfið fyrir bókasafn Amherst College í Massachusetts í þeim tilgangi að bæta 

notagildi safnsins án þess að auka kostnað (Foskett, 1996, bls. 256; Ólöf Benediktsdóttir, 

2009, bls. 11). Fyrsta útgáfa Dewey-kerfisins var lítill bæklingur en í honum var samt að finna 

alla lykilþætti kerfisins; stigveldisbyggingu efnisflokka, flokkstölur sem byggjast á 

tugstafakerfi og afstæðan efnislykil (Foskett, 1996, bls. 256).  

Dewey-kerfið samanstendur af tíu aðalflokkum eða fræðasviðum, hver aðalflokkur 

skiptist í tíu undirdeildir og undirdeildirnar í tíu aðaleiningar (Ólafur F. Hjartar, 1971). Þar 

sem Dewey-kerfið byggist á táknkerfi tölustafa hefur það notagildi milli landa. Kerfið hefur 
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verið aukið og endurbætt mörgum sinnum og er nú eitt útbreiddasta flokkunarkerfi í 

heiminum, notað í yfir 135 löndum og hefur verið þýtt á yfir 30 tungumál (Þórdís T. 

Þórarinsdóttir, 2010, bls. 24).  

Í Dewey-kerfinu eru aðalflokkunum skipt í undirdeildir og aftur í einingar eftir efni. 

Flokkunin felur þannig í sér talsverða efnisgreiningu og veitir notendum heildaryfirlit yfir efni 

tiltekins flokks (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2010, bls. 24). Þeir sem eru handgengnir kerfinu og 

þjálfaðir í að nota það vita til dæmis að að flokkstalan 647.9 gegnir sama hlutverki og 

efnisorðið Matsölustaðir. Í Dewey-kerfinu hefur flokkurinn 800 Bókmenntir þá sérstöðu að 

honum er ekki skipt í undirdeildir samkvæmt efni heldur er skipting hans eftir tungumáli og 

formi. Upprunamálið er í öðru sæti flokkstölunnar, til dæmis stendur 810 fyrir íslenskar 

bókmenntir í íslensku útgáfu Dewey-kerfisins. Bókmenntaformið er í þriðja sæti, til dæmis 

811 Ljóð, 812 Leikrit, 813 Skáldsögur (Ólafur F. Hjartar, 1971, bls. 153). Á þessu má sjá að 

Dewey-kerfið kemur í mjög litlum mæli til móts við þarfir um efnisaðgang að skáldverkum.  

Aldamótaárið 1900 innleiddi Landsbókasafn Íslands Dewey-kerfið, fyrst íslenskra 

safna en það er nú notað á allflestum bókasöfnum landsins (Guðrún Karlsdóttir, 1999, bls. 

59). Það var Jón Ólafsson ritstjóri, skáld og þingmaður sem átti veg og vanda af innleiðingu 

kerfisins og það var einnig hann sem setti fram fyrstu íslensku þýðingu kerfisins árið 1902 í 

Tímariti hins íslenska bókmenntafélags (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2010, bls. 25). Þegar í 

þessari þýðingu var einn af valkostum kerfisins nýttur, það er að gefa íslenskum bókmenntum 

flokkstöluna 810, en hún er notuð fyrir bandarískar bókmenntir hjá Dewey. Þýðing Jóns 

Ólafssonar var einungis átta blaðsíðna tímaritsgrein en frá því að hún kom út hefur Dewey-

kerfið verið þýtt nokkrum sinnum á íslensku og hefur hver þýðing verið ítarlegri en sú næsta á 

undan, síðasta þýðing frá árinu 2002 er 993 síður (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2010, bls. 26).   

Íslensk bókasöfn beita Dewey flokkunarkerfinu á mismunandi hátt og nota ólíkar 

útgáfur þess. Grunnskólasöfn nota oftast íslenska útgáfu kerfisins en ekki endilega þá nýjustu. 

Framhaldsskólar nota gjarnan óstytta útgáfu af Dewey fyrir megnið af safnkostinum en 

íslenska útgáfu fyrir séríslenskt efni (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2010, bls. 28). Hvað 

almenningsbókasöfnin varðar nota þau flest íslensku útgáfuna en Borgarbókasafn hefur þá 

sérstöðu að nota danska útgáfu af Dewey nema fyrir flokkun tónlistar. Danski Dewey er 

aðallega ætlaður almenningsbókasöfnum og hefur verið lagaður að safnkostinum og þörfum 

notenda (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2010, bls. 28).  

Á almenningsbókasöfnum er notaður sá valkostur Dewey-kerfisins að flokka saman 

skáldrit á íslensku, hvort heldur frumsamin eða þýdd í stað þess að flokka eftir upprunamáli 

bóka eins og gert er á Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 
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2010, bls. 29). Þetta er dæmi um það hvernig einu og sama flokkunarkerfinu er beitt á 

mismunandi vegu til þess að koma til móts við þarfir ólíkra notendahópa.  

Sem fyrr segir hefur flokkun safnkosts þann tilgang að skipa saman verkum um sams 

konar efni. Niðurskipan efnis í safni endurspeglar því í stórum dráttum flokkunarkerfið sem 

notað er. Í flestum söfnum er þó ýmislegt tekið út úr meginsefnisröð og staðsett annars staðar 

af hagkvæmnisástæðum (Guðrún Karlsdóttir, 1990, bls. 53). Þannig eru myndaðar safndeildir, 

eins og til dæmis lestrarsalur eða tímaritadeild, allt eftir tegund og stærð safnsins en þetta er 

auðvitað einnig undir húsnæðinu komið. Það mun þó líklega vera algild regla í 

almenningsbókasöfnum að hafa barnabækur utan meginefnisraðar í sérstakri barnabókadeild.   

Með því að brjóta svona upp meginefnisröðina eru ákveðnir hlutar safnkostsins gerðir 

aðgengilegri fyrir gesti safnsins. Á Aðalsafni Borgarbókasafns Reykjavíkur hafa til dæmis 

verið myndaðar nokkrar undirdeildir innan barnabókadeildarinnar. Allar unglingabækur 

mynda sérstaka deild og er raðað eftir efni og síðan í stafrófsröð innan efnisflokka. 

Teiknimyndasögur eru í deild út af fyrir sig. Myndabækur fyrir yngstu notendurna eru í 

sérstökum lágum skápum þar sem bókunum er raðað þannig að kápan vísar fram í stað 

kjalarins. Einnig hefur verið raðað saman í hillur flokkum bóka, til dæmis draugasögum, 

fantasíum og fræðibókum. Þannig hefur safnkostur barnabókadeildarinnar verið flokkaður 

með tilliti til þarfa mismunandi aldurshópa í því skyni að hjálpa safngestum að finna bækur 

eftir lestrarfærni og áhugasviði.  

Fyrir tíma tölvunnar var safnkostur bókasafna skráður í spjaldskrár, stafrófsskrá og 

flokkaða skrá, sem notaðar voru til að finna hvort efni væri til og hvar það væri þá að finna. 

Spjaldskrárnar voru í sama hlutverki og tölvuskrár eru núna og var reynt að gera efni safnanna 

eins aðgengilegt og kostur var með því að flokka ritin mjög fínt ef tilefni þótti til. Þannig gátu 

flokkstölur orðið mjög langar (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2010, bls. 29). Á bókasöfnunum var 

farið að vinna að efnisorðagjöf jafnframt flokkuninni löngu fyrir tölvuvæðingu safnanna. Að 

sögn Elísabetar Halldórsdóttur var búinn til lykill að flokkunarkerfi Borgarbókasafnsins á 

árunum 1976-1977 með tilliti til þess hvaða efni var til á safninu. Hvert efnisorð fékk sitt 

spjald með flokksnúmeri eða númerum eftir því sem við átti. Þegar tölvur komu til sögunnar 

var lykillinn sleginn inn í gagnagrunnsforrit og notaður í Feng sem var heiti kerfisins sem 

notað var á Borgarbókasafni fyrir tíma Gegnis. Þessi vinna nýttist svo að einhverju leyti við 

lyklun í Gegni þegar fram liðu stundir (Elísabet Halldórsdóttir, munnleg heimild, 28. október 

2013).  

Í kjölfar tölvuvæðingar bókasafnanna breyttist efnisgreining gagna á þann veg að farið 

var að leggja meiri áherslu á efnisorðagjöf í stað þess að flokka mjög fínt. Flokkunin þjónar 
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nú fyrst og fremst þeim tilgangi að staðsetja gögnin í hilluröð og veita yfirsýn yfir safnkostinn 

í hverjum efnisflokki (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 1992, bls. 14). Í tölvuvæddum 

bókasafnskerfum eru mörkin milli flokkunar og efnisorðagjafar óljós eins og sjá má til dæmis 

í Gegni þar sem skáldverk fá efnisorð eins og Íslenskar bókmenntir og Skáldsögur. 

Flokkstalan sést hins vegar ekki í fullri færslu fyrir tiltekið verk nema athugað sé hvaða 

bókasöfn eiga eintök af því. Þar eru flokkstölurnar sýndar í tengslum við hvert eintak fyrir sig 

og blasa þá oft við mismunandi flokkunarhefðir á söfnunum (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2010, 

bls. 29). 

Að sögn Lancaster (1998) virka efnisorðin í rafrænum gagnasöfnum, þar á meðal 

bókasafnskerfum, eins og nokkurs konar aðgangsorð að gögnum sem hafa verið lykluð, þau 

hjálpa notandanum að finna réttu gögnin og nálgast þau (Lancaster, 1998, bls. 5). Að þessu 

sögðu vaknar sú spurning hvort tölvuvæðing íslenskra bókasafna og tilkoma Gegnis hafi bætt 

efnisaðgang notenda að skáldverkum umfram það sem Dewey-flokkunarkerfið hefur gert í 

gegnum tíðina. Um það verður fjallað í kafla 3.7. 

 

3.2 Lyklun 
Líkt og flokkun hefur lyklun þann tilgang að auðvelda og auka aðgang að safnkosti en það er 

gert með því að greina efni heimilda og setja það fram á lyklunarmáli (Þórdís T. 

Þórarinsdóttir, 2003, bls. 48). Við flokkun er notaður kóði sem stendur fyrir viðkomandi efni, 

eins og til dæmis flokkstölur Deweys, en við lyklun eru hins vegar notuð orð úr tungumálinu, 

annaðhvort úr heimildinni sjálfri eða stöðluðum efnisorðalykli (Guðrún Karlsdóttir, 1990, bls. 

54).    

Lyklun (e. indexing) er í alþjóðastaðlinum ÍST ISO 5963:1985 Heimildaskráning: 

Aðferðir við athugun heimilda, greiningu á efni þeirra og val efnisorða: „Sú athöfn að lýsa 

heimild eða greina hana samkvæmt efnisinntaki hennar“ (Heimildaskráning, 1994, grein 3.8). 

Auk flokkunar er efnisinntak heimilda sett fram á þrjá vegu: Í formi útdrátta í heimildunum 

sjálfum og í gagnasöfnum, sem efnisorð í bókasafnsskrám eða gagnasöfnum eða sem 

atriðisorð á sérstökum lista í heimildunum sjálfum (Lancaster, 1998, bls. 5). Efnisorðagjöf og 

ritun útdrátta eru mjög skyldar athafnir þar sem báðar snúast um að útbúa lýsingu á efni 

viðkomandi heimildar. Sá sem skrifar útdráttinn lýsir efni heimildarinnar í samfelldu máli en 

lyklarinn útbýr lýsingu með einu eða fleiri efnisorðum (Lancaster, 1998, bls. 5).   

Lyklun er, ásamt flokkun, einn verkþáttur í skráningu heimildar og því eru efnisorð 

hluti af skráningarfærslu í bókasafnskerfi eða gagnasafni (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2003, bls. 
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48). Efnisorðagjöf felur í sér tvö skref. Í fyrsta lagi hugtakagreiningu eða með öðrum orðum 

greiningu á efnisinnihaldi verksins. Þetta getur verið snúið því lyklunin er oftast framkvæmd 

til að mæta þörfum tiltekins hóps notenda (Lancaster, 1998, bls. 9). Eigi lyklunin að koma að 

gagni þarf lyklarinn því að hugleiða hvaða hliðar verksins séu áhugaverðar fyrir 

notendahópinn. Í öðru lagi þarf lyklarinn að túlka efnisgreininguna með tilteknum hugtökum. 

Þau geta komið frá lyklaranum sjálfum en algengara er að notuð séu hugtök úr stöðluðum 

efnisorðalista (Lancaster, 1998, bls. 8-14).  

Í íslenska staðlinum ÍST 90:1991 Heimildaskráning: Leiðbeiningar um gerð og þróun 

kerfisbundinna efniorðaskráa á einu tungumáli segir að stýring lyklunarorðaforða liggi til 

grundvallar því að innihald gagnasafna sé aðgengilegt notendum: „Notagildi efnisorða við 

lyklun gagna og heimildaleit er að langmestu leyti komið undir því efnisorðakerfi sem notað 

er. Markviss notkun efnisorða er háð stöðluðum efnisorðaskrám, hvort sem fengist er við 

lyklun, tölvustýrða heimildaleit eða notaðar aðrar aðferðir“ (Heimildaskráning, 1991, grein 

1.1). 

Lancaster (1998) telur liggja í augum uppi að lyklun sé huglæg athöfn en ekki 

hlutlaus. Tveir eða fleiri einstaklingar geta verið ósammála um hvert sé efnisinnihald tiltekins 

gagns, hvaða þætti þess sé gagnlegt að lykla og hvaða hugtök lýsi best efnisþáttunum sem 

valdir eru. Lyklarar þurfa því að temja sér markviss vinnubrögð og nýta þau hjálpartæki sem 

bjóðast (Lancaster, 1998, bls. 62). Í alþjóðastaðlinum ÍST ISO 5963:1985 Heimildaskráning: 

Aðferðir við athugun heimilda, greiningu á efni þeirra og val efnisorða segir í grein 4.2: „Við 

lyklun eru hugtök fengin úr heimildum með vitsmunalegri greiningu og þau síðan umorðuð 

sem efnisorð. Bæði við greiningu og umorðun ætti að styðjast við hjálpartæki lyklunar svo 

sem kerfisbundnar efnisorðaskrár og flokkunarkerfi“ (Heimildaskráning, 1994). 

Þeir sem efnisgreina búa almennt ekki við þær aðstæður að geta lesið allan texta 

gagnanna til að greina efni þeirra heldur verða að reiða sig á ýmsar vísbendingar sem ritin 

hafa að geyma um innihaldið. Í fræðilegu efni eru það til dæmis titillinn, útdráttur ef hann er 

til staðar, efnisyfirlit, inngangur ásamt upphafsorðum kafla og málsgreina og lokaorð, myndir, 

uppdrætti og töflur (Heimildaskráning, 1994, grein 5.2). Hvað fagurfræðilegt efni varðar eru 

þessar vísbendingar hins vegar sjaldan til staðar.  

Efnisorðaskrár fyrir lyklun skiptast í tvær megintegundir; efnisorðaskrár með stýrðum  

orðaforða og efnisorðaskrár með frjálsum orðaforða. Kerfisbundnar efnisorðaskrár eru af 

fyrrnefndu gerðinni en þær einkennast af því að orðaforðinn sem nota má við lyklunina er 

fyrirfram ákveðinn (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 1996, bls. 6). Efnisorðaskrár með frjálsum 

orðaforða eru byggðar á orðaforða höfundar eins og hann kemur fyrir í heimildinni sem á að 
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lykla. Enda þótt kostir og gallar fylgi báðum tegundum efnisorðaskráa þá er almennt talið að 

meiri samkvæmni sé í lyklun þegar stuðst er við staðlaðan efnisorðaforða (Þórdís T. 

Þórarinsdóttir, 1996, bls. 6). Hér á landi hófst tölvuvæðing bókasafna fyrir alvöru í lok níunda 

áratugar síðustu aldar og var þá fljótlega „farið að huga að lyklun gagna á íslenskum 

bókasöfnum með möguleika tölvutækninnar í huga“ (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2003, bls. 47). 

Mun kerfisbundin samtímalyklun á færslum í Gegni fyrir ný íslensk rit hafa byrjað á árinu 

1997. Einnig var tekin upp sú stefna að lykla erlend rit sem fjalla um íslensk málefni með 

íslenskum efnisorðum (Guðrún Karlsdóttir, 1999, bls. 58). Fyrir tíma rafrænu samskrárinnar 

Gegnis höfðu verið mörg og mismunandi bókasafnskerfi á íslenskum bókasöfnum og 

samræmd skráning, flokkun og lyklun var því ekki fyrir hendi. Rétt er að taka fram að 

samræmingin nær aðeins til almenns efnis, sérfræðibókasöfn eins og til dæmis 

Heilbrigðisvísindabókasafn LSH nota alþjóðlega sérhæfða efnisorðalykla. Enda þótt 

bókasafnskerfunum hafi fækkað með tilkomu Gegnis þá eru ennþá notuð önnur 

bókasafnskerfi á landinu (Stefanía Júlíusdóttir, munnleg heimild, 4. maí 2014).  

Árið 1990 hófst hér á landi vinna við að „bæta úr brýnni þörf fyrir staðlaða 

kerfisbundna efnisorðaskrá sem einkum skapaðist við tölvuvæðingu safna“ (Þórdís T. 

Þórarinsdóttir, 2003, bls. 47). Kerfisbundin efnisorðaskrá var fyrst gefin út 1992 og síðan 

kom önnur útgáfa skrárinnar 1996. Þriðja útgáfa kom út árið 2001 undir titlinum 

Kerfisbundinn efnisorðalykill fyrir bókasöfn og upplýsingamiðstöðvar. Samkvæmt 

upplýsingum á vefsíðu Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns þegar þetta var ritað er 

síðastnefnda útgáfan grundvöllur þess efnisorðalykils sem notaður var við lyklun í Gegni, 

með áorðnum breytingum sem samþykktar hafa verið í efnisorðaráði en það starfar á vegum 

Landskerfis bókasafna hf. Hægt er að fletta í efnisorðalyklinum á vefslóðinni 

http://lykilskra.landsbokasafn.is.   

Landskerfi bókasafna hf. rekur samskrána Gegni. Á vefsíðu Landskerfa segir að 

skráning í Gegni sé samstarfsverkefni aðildarsafnanna, bókfræðifærslurnar séu sameign þeirra 

og beri þau sameiginlega ábyrgð á að skráð sé í samræmi við þær reglur sem eru í gildi hverju 

sinni. Landskerfi bókasafna hf. gefur út leyfi til skráninga í Gegni en þau eru veitt bókasafns- 

og upplýsingafræðingum sem hafa sótt tilskilið námskeið hjá Landskerfum. Yfirumsjón með 

skráningum hefur skráningardeild Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns en skráning 

gagna fer fram á ýmsum söfnum og stofnunum þar sem lyklarar með skráningarleyfi starfa.  

Til hægðarauka hefur hér verið fjallað annars vegar um flokkun og hins vegar lyklun. 

Nú verður sjónum beint sérstaklega að flokkun og lyklun fagurbókmennta en þá samtvinnast 
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umfjöllunin um báðar þessar efnisgreiningaraðferðir líkt og í allri fræðilegri umfjöllun um 

þetta efni.  

 

3.3 Flokkun og lyklun fagurbókmennta 
Efnisorð fyrir fræðilegt verk eiga að segja til um hvaða upplýsingar um viðkomandi efni er að 

finna í verkinu. Efnisorð fyrir skáldverk á hins vegar að gefa efnið eða þemað til kynna, til 

dæmis hverju er lýst, umhverfi, sögutíma og persónum. Með öðrum orðum má segja að lyklun 

skáldverka sé huglægari og meira túlkandi en lyklun fræðiverka (Lancaster, 1998, bls. 192). 

Þessi munur á lyklun fræðiverka annars vegar og skáldverka hins vegar helgast af því að 

tilgangurinn með sköpun verkanna er ólíkur, fræðirit eiga að fræða lesandann en skáldverk að 

veita afþreyingu og framkalla hughrif (Lancaster, 1998, bls. 193). Oft er þó mikill fróðleikur 

fólginn í skáldverkum og eru sögulegar skáldsögur nærtækt dæmi um það.  

Rannsóknir á flokkun og lyklun fagurbókmennta hafa einkum beinst að því skilgreina 

hvaða þættir skáldverka eru þess virði að lykla (Saarti, 1999, bls. 86). Algengt er að greint sé 

annars vegar á milli hlutlausra þátta eins og til dæmis sögusviðs og sögupersóna og hins vegar 

huglægra þátta sem krefjast túlkunar, eins og þema verksins. Ljóst er að lyklun hlutlausu 

þáttanna gerir ekki eins miklar kröfur til lyklarans en með því að láta huglægu þættina 

ólyklaða er hætt við að þörfum notenda sé ekki fullnægt (Saarti, 2002). 

Í doktorsritgerð Eriksson (2010) „Klassifikation og indeksering af skønlitteratur – et 

teoretisk og historisk perspektiv“ er fjallað ítarlega um sögu flokkunar og lyklunar 

fagurbókmennta og helstu rannsóknir fræðimanna á því sviði. Þar er staðhæft að langt fram á 

20. öld hafi meðferð fagurbókmennta í bókasafnskerfum verið bæði frumstæð og 

yfirborðskennd og birtist það meðal annars í því að á almenningsbókasöfnum fái skáldverk 

ekki einu sinni flokkstölu (Eriksson, 2010, bls. 3). Fyrsta sérhæfða flokkunarkerfið fyrir 

fagurbókmenntir var sett fram í Englandi árið 1899 en síðan hafa endrum og sinnum komið 

fram tillögur að nýjum flokkunarkerfum fyrir skáldsögur. Á liðinni öld hefur flokkun 

fagurbókmennta þó aldrei verið miðpunktur bókasafnsfræðanna heldur má frekar segja að lítil 

skref hafi verið stigin í átt að betri efnisaðgangi en inn á milli hafi komið löng tímabil þar sem 

þessi viðamikli hluti bókakosts almenningsbókasafna virðist grafinn og gleymdur (Eriksson, 

2010, bls. 3-4). 

Þegar litið er yfir sögu lyklunar fagurbókmennta síðustu hundrað og tuttugu árin blasir 

við að áhugi bókavarða og fræðimanna var í mikill uppsveiflu á tveimur tímabilum og verður 

hér á eftir greint frá hvoru um sig. Á fyrra tímaskeiðinu var áhuginn nánast eingöngu bundinn 
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við hinn enskumælandi heim, það er að segja Bandaríkin og Bretland, en á síðara skeiðinu, 

sem jafnvel stendur enn, var mikil vakning á þessu sviði á Norðurlöndum (Eriksson, 2010, 

bls. 2). 

 

3.4 „The Great Fiction Question“ 
Á árunum 1870-1920 fór fram tilfinningarík og stundum heiftarleg umræða um the Great 

Fiction Question í Bandaríkjunum og Bretlandi, einmitt á sama tíma og Dewey gaf út 

flokkunarkerfið sitt (Eriksson, 2010, bls. 4). Í Bandaríkjunum var flokkun og lyklun 

fagurbókmennta eitt aðalumræðuefnið á ársþingi ALA (the American Library Association) 

nokkur ár í röð en væntingar um betri flokkunarkerfi fyrir fagurbókmenntir voru kæfðar í 

fæðingu á þinginu 1906 þegar samþykkt var yfirlýsing um að félagið myndi ekki láta málið til 

sín taka (Eriksson, 2010, bls. 71). Á þessu tímabili gerðu samt sem áður nokkrir einstaklingar 

í bókavarðastétt tilraunir til að bæta upp skort á efnisaðgangi að fagurbókmenntum í stóru 

almennu flokkunarkerfunum eins og Dewey-kerfinu. Þetta má sjá í prentuðum bókaskrám og  

-listum frá síðasta áratugi nítjándu aldar og fram á þá tuttugustu (Eriksson, 2010, bls. 47). Þar 

er að finna flokkunarkerfi sem ganga skrefinu lengra en Dewey-kerfið, sem takmarkast við 

bókmenntaform og tungumál. Í þessum kerfum er bætt við þáttum eins og sögustað, sögutíma 

og undirflokkum (til dæmis ástarsögur, sögulegar skáldsögur, leynilögreglusögur). 

 Umræðunni um the Great Fiction Question var fram haldið í Bretlandi eftir að hún 

lognaðist út af í Bandaríkjunum. Í báðum löndunum dró hún dám af afstöðu margra 

bókavarða til skáldskapar sem var að þeirra dómi léttvægur ef ekki beinlínis hættulegur 

almenningi. Það þótti jafnvel fyrir neðan virðingu bókavarða að standa fyrir því að dreifa 

skáldskap til almennings, þvert á móti ættu þeir að berjast á móti því að fagurbókmenntir 

væru hluti af bókakosti safnanna (Eriksson, 2010, bls. 73-74; Pejtersen, 1983, bls. 230). Það 

var þó ekki hægt að líta fram hjá vinsældum skáldskaparins meðal gesta almenningsbókasafna 

og rétt eins og í Bandaríkjunum tóku nokkrir breskir bókaverðir sig til og gerðu tilraunir með 

sérstök flokkunarkerfi fyrir fagurbókmenntir. Sú síðasta í þeirri röð kom fram árið 1970 frá 

Skotanum Robert S. Walker en hans kerfi var með ríkulega áherslu á efnisaðgang en það þótti 

hins vegar of flókið og hæfði ef til vill betur fyrir tölvukerfi framtíðarinnar en 

spjaldskrárkerfið sem það var hannað fyrir (Eriksson, 2010, bls. 96-97). 

 Eriksson (2010) er nokkuð þungorður um áhugaleysi bókasafns- og 

upplýsingafræðinga á flokkun og lyklun fagurbókmennta. Hann segir það meðal annars birtast 

í því að í stórum yfirlitsverkum um flokkun og lyklun sé í besta falli minnst á 



31 

fagurbókmenntir í framhjáhlaupi en yfirleitt sé þagað um þær. Undantekning frá þeirri reglu 

sé Lancaster (1998) sem helgar einn kafla í bók sinni Indexing and Abstraction in Theory and 

Practice lyklun kvikmynda og skáldverka. Umfjöllun hans snýst þó aðeins um nokkra 

fræðimenn sem komu fram á sjónarsviðið á seinna tímabilinu sem greint verður frá hér á eftir 

(Eriksson, 2010, bls. 5).  

 Eriksson nefnir þrjár ástæður fyrir því að lyklun fagurbókmennta hafi verið gefinn 

lítill gaumur í bókasafnsfræðunum. Í fyrsta lagi hafi fagurbókmenntir verið taldar lítils virði, 

að minnsta kosti í samanburði við fræðilegt efni. Undir þetta sjónarmið hafa Pejtersen og 

Austin (1983) tekið. Í öðru lagi telji ýmsir að innihald skáldverka sé oft svo flókið og 

margrætt að ekki sé hægt endurspegla efni þeirra í bókfræðifærslum. Eriksson tekur undir 

þetta en finnst það ekki eiga að útiloka einhvers konar efnisaðgang að skáldverkum sem komi 

að minnsta kosti einhverjum að gagni. Það sem hann kveðst mest undrandi á er þriðja 

sjónarmiðið þar sem því er haldið fram að ekki sé þörf fyrir lyklun fagurbókmennta eða þá að 

þörfin takmarkist við undirflokkun, eins og til dæmis í glæpasögur, ástarsögur og sögulegar 

skáldsögur. Eriksson telur að þvert á móti hafi þörf notenda sýnt sig allt frá því að 

almenningsbókasöfn komu til sögunnar og að hún endurspeglist í framtaki þeirra bókavarða 

sem þróuðu sérstök flokkunarkerfi fyrir fagurbókmenntir (Eriksson, 2010, bls. 18-19). 

 

3.5 Aukinn áhugi á lyklun fagurbókamennta   
Rannsóknir á þörfum bókasafnsnotenda fyrir efnisaðgang að fagurbókmenntum voru ekki 

gerðar fyrr en Pejtersen og félagar hófu að taka viðtöl við gesti á dönskum  

almenningsbókasöfnum um 1975. Út frá viðtölunum greindi hún þá þætti skáldsagna sem 

notendurnir óskuðu eftir að væru flokkaðir og lyklaðir. Þessa þætti notaði hún síðar sem 

grunn að nýju bókasafnskerfi með efnisaðgangi að fagurbókmenntum  (Pejtersen og Austin, 

1983, bls. 234). 

Um svipað leyti og starf Pejtersen og félaga stóð sem hæst, í kringum 1990, gekk í 

garð annað frjótt tímabil í sögu flokkunar og lyklunar fagurbókmennta (Eriksson, 2010; 

Lancaster, 1998). Á þessu tímaskeiði eykst áhugi á lyklun fagurbókmennta og birtist hann 

bæði í aukinni efnisorðagjöf í bókasafnskerfum og í skrifum fræðimanna. Á tímabilinu 1870-

1920 var umræðan bundin við stétt bókavarða á almenningsbókasöfnum en á þessu síðara 

tímaskeiði komu fram þverfaglegar umfjallanir í fræðigreinum þar sem lyklun 

fagurbókmennta er skoðuð í ljósi bókmenntafræði, málvísinda og fleiri fræðigreina, auk þess 

sem fræðimenn utan bókasafnsfræðinnar leggja orð í belg (Eriksson, 2010, bls. 156). Eins og 
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fyrr segir hefur framlag norrænna fræðimanna á þessu tímabili verið mikilvægt og verður hér 

á eftir fjallað stuttlega um hugmyndir og verk tveggja einstaklinga úr þeirra hópi sem hafa sett 

mark sitt á lyklun fagurbókmennta á síðustu fjórum áratugum. 

3.5.1 Kerfi Annelise Mark Pejtersen 
Annelise Mark Pejtersen, sem minnst var á hér að framan, bjó til lyklunarkerfi fyrir skáldverk 

sem hún byggði á viðtölum við 300 danska bókasafnsnotendur sem bókaverðir tóku á 

almenningsbókasöfnum. Viðtölin leiddu í ljós að notendur lýsa efni bóka út frá nokkrum 

mismunandi þáttum sem Pejtersen greindi og setti fram sem viðmiðunaratriði við lyklun 

skáldverka. Í Töflu 2 er að finna þá þætti sem Pejtersen mælti með að væru lyklaðir til að 

mæta þörfum notenda um aðgang að skáldverkum.  

Tafla 2: Kerfi Pejtersen – viðmiðunarþættir fyrir lyklun 
Efni (e. subject matter); um hvað fjallar sagan 

a. Atburðir (e. action and course of events) 
b. Sálfræðilegar lýsingar 
c. Félagsleg tengsl 

 
Umgjörð; sögutími og sögusvið sem höfundur velur verkinu 

a. Tími: fortíð, nútíð, framtíð 
b. Staður: landfræðilegur, félagslegt umhverfi, starfsvettvangur (e. profession) 

 
            Tilgangur höfundar; viðhorf höfundar til viðfangsefnisins, hugmyndir og tilfinningar   
             sem höfundar vill koma á framfæri við lesendur 

a. Tilfinningaleg upplifun 
b. Þekking (e. cognition), upplýsingar 

 
Aðgengileiki; eiginleikar sem auðvelda eða hindra aðgengi, til dæmis þyngdarstig og 
læsileiki, framsetning (e. physical characteristics), bókmenntaform  

 
(Pejtersen og Austin,1983, bls. 234). 

 

Pejtersen áréttar að kerfið sé hvorki flokkunarkerfi né lyklunarkerfi í hefðbundnum skilningi 

heldur blendingur af hvorutveggja; tilraun til að finna nýjar leiðir fyrir efnisaðgang að 

skáldverkum (Pejtersen og Austin, 1983, bls. 235). Kerfi Pejtersen sýnir að 

fagurbókmenntakerfi sem byggt er á óskum notenda er fjölþætt og geymir bæði hefðbundna 

þætti og nýja sem ekki voru, og eru jafnvel ekki enn, hluti af lyklunarþáttum í almennum 

bókasafnskerfum. Að auki undirstrikast að skýr greinarmunur á skráningarþáttum og 

flokkunar-/lyklunarþáttum skiptir notandann engu máli, hans hagsmunir felast einungis í því 

að finna auðveldlega það sem hann leitar að (Saarti, 1999, bls. 87).  
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Eftirfarandi er dæmi um spjald úr bókasafnskerfi þar sem flokkun Pejtersen er beitt.  Spjaldið 

er þýtt á íslensku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pejtersen og Austin, 1983, bls. 238). 

 

Bent hefur verið á að stærsti veikleikinn í kerfi Pejtersen sé þátturinn „tilgangur höfundar“. 

Hann sé of huglægur og vandmeðfarinn enda erfitt, tímafrekt og oft óframkvæmanlegt að 

grennslast fyrir um það hverju höfundur hafi ætlað að koma á framfæri í verki sínu. Það gæti 

líka verið snúið að ákvarða tilfinningalega upplifun sem tilheyrir í raun ekki verkinu sjálfu 

heldur lesandanum og hlýtur því að vera persónuleg fyrir hvern og einn (Eriksson, 2010; 

Saarti, 1999).  

Þrátt fyrir ofangreindan annmarka var kerfi Pejtersen gríðarlega merkilegt framlag 

fyrir ýmsar sakir. Það veitti í fyrsta lagi ríkulegri efnisaðgang en þekktist á þessum tíma og í 

öðru lagi var það byggt á rannsóknum á þörfum notenda. Í þriðja lagi er kerfinu og 

undirstöðum þess mjög vel lýst í fjölmörgum greinum, skrifuðum bæði á dönsku og ensku, af 

Pejtersen og aðstoðarfólki hennar. Síðast en ekki síst var kerfið notað í útfærslu á tölvustýrðu, 

notendavænu bóksafnskerfi sem hlaut nafnið Boghuset og var byggt á allra nýjustu tækni þess 

tíma (Eriksson, 2010, bls. 129).   

3.5.2 Finnski efnisorðalykillinn Kaunokki 
Finnski bókasafnsfræðingurinn Saarti var á árunum 1992-2002 mjög öflugur á sviði flokkunar 

og lyklunar fagurbókmennta. Eftir hann liggja nokkrar greinar á ensku um þetta viðfangsefni 

FAST, Howard: Spartakus (bandarísk) 1. útg. 1952 

Efni Atburðir: Víðtæk þrælauppreisn, leidd af 

skylmingaþrælnum Spartakusi. 

 Félagsleg tengsl: Lýsing á rómversku þjóðfélagi og 

tengslum milli mismunandi þjóðfélagshópa. 

Umgjörð Tími: Ca 70 f.Kr.  – Staður: Ítalía. Róm og Kapúa. 

Tilgangur höfundar Tilfinningaleg upplifun: Afþreying. Spenna. 

 Þekking/upplýsingar: Gagnrýni á undirokun og 

misnotkun. 

Aðgengileiki Læsileiki: Auðveld, stórt letur. 

 Bókfræðiupplýsingar: 299 bls. – Spektrum, 1962.  
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sem meðal annars fjalla um þróun kerfisbundinnar finnskrar efnisorðaskrár fyrir 

fagurbókmenntir, sem hann ritstýrði (Eriksson, 2010, bls. 221).    

 Meðal rannsókna sem Saarti stóð fyrir var könnun á samræmi í lyklun 

fagurbókmennta á fimm finnskum almenningsbókasöfnum. Í ljós kom að mikið ósamræmi var 

í lyklun frá einum lyklara til annars enda hvorki fyrir hendi hefð né leiðbeiningar. Að auki 

þótti almenni finnski efnisorðalykillinn ekki henta vel til að lykla fagurbókmenntir (Saarti, 

2002).  

Þetta síðastnefnda er í takti við skoðanir Bell (1992) á lyklun fagurbókmennta. Hún 

telur að lyklunarmálið sem notað er til að lykla skáldverk þurfi að vera í samhljómi við 

málfarið í verkinu sem verið er að lykla. Rithöfundurinn velji orð sín vandlega til ná fram 

ákveðnum hughrifum og lyklarinn verði að gera slíkt hið sama. Þess vegna nægi ekki að slá 

upp í almennum kerfisbundnum efnisorðalykli, finna valorðið og nota það umhugsunarlaust 

sem efnisorð fyrir skáldverk (Bell, 1992, bls. 85).  

Tilraunir finnsku almenningsbókasafnanna til að lykla skáldverk þóttu einnig sýna 

fram á þörf fyrir miðlæga lyklunarþjónustu á þessu sviði ekki síst vegna þess hve tímafrekt og 

vandasamt verk er um að ræða (Saarti, 2002). 

 Háskólabókasafnið í Helsinki og finnska landsbókasafnið tókust sameiginlega á 

hendur verkefni sem fólst í því að búa til efnisorðalista fyrir fagurbókmenntir og hófst vinna 

við það haustið 1993. Saarti var ritstjóri efnisorðalistans en með honum starfaði ritnefnd. 

Verkið var aðeins skammt á veg komið þegar sú ákvörðun var tekin að í stað einfalds 

efnisorðalista skyldi samin kerfisbundin efnisorðaskrá. Prófað var að lykla eftir 

efnisorðaskránni meðan hún var á vinnslustigi í nokkrum almenningsbókasöfnum í Finnlandi 

en síðan var hún gefin út árið 1996 undir nafninu Kaunokki (Saarti, 2002). 

 Á fyrstu stigum verksins þurfti að ákvarða hvernig skipuleggja skyldi söfnun og 

framsetningu hugtakanna en þar voru rannsóknir og tilraunir fræðimanna eins og Pejtersen og 

fleiri nýttar sem fyrirmyndir. Ákveðið var að skipulagi hugtakanna yrði hagað eftir þeim 

þáttum skáldverka sem skyldu lyklaðir (Saarti, 2002) og voru flokkarnir eftirfarandi: 
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Tafla 3: Þættir skáldverka til lyklunar samkvæmt Kaunokki 
Hugtök sem lýsa bókmenntaflokkum (e. genre) ásamt skýringum 

Hugtök sem lýsa atburðum, mótífum og þema 

Hugtök sem lýsa persónum 

Hugtök sem lýsa sögusviði 

Hugtök sem lýsa tíma 

Hugtök sem lýsa öðrum þáttum, einkum tæknilegum og sem varða letur 

 

Fjórir af þessum þáttum höfðu verið nefndir í nánast öllum rannsóknum sem stuðst var við; 

atburðir, persónur, sögusvið og -tími. Síðastnefndi þátturinn er sambærilegur við þáttinn 

„aðgengileiki“ hjá Pejtersen (Saarti, 2002). 

 Sú ákvörðun lá fyrir frá byrjun að Kaunokki efnisorðaskráin yrði sniðin að þörfum  

notenda almenningsbókasafna þannig að hún nær einnig yfir efnisorð fyrir barnaefni. Hins 

vegar var sleppt efnisorðum sem einkum gagnast fyrir bókmenntafræðirannsóknir enda stóð 

til að gefa út sérstaka efnisorðaskrá með tilliti til þarfa bókmenntafræðinga og 

bókmenntafræðinema, en af því varð þó ekki (Eriksson, 2010, bls. 227). Saarti var þó opinn 

fyrir því að sum bókmenntafræðileg hugtök gætu gagnast notendum almenningsbókasafna og 

má sjá þess stað í seinni útgáfum af Kaunokki sem innihalda nokkur hugtök sem tengjast 

mismunandi bókmenntafræðiskólum og menningarsögulegum tímabilum (Eriksson, 2010, bls. 

227). 

 Eriksson (2010) telur að Kaunokki endurspegli umtalsverðar framfarir miðað við þau  

kerfi og kenningar sem Saarti studdist við. Að hans mati felast þær þó ekki í því að þar sé 

tekið á fleiri þáttum heldur séu hinir eiginlegu efnislýsandi þættir betur útfærðir en í 

fyrirmyndum að  Kaunokki. Honum finnst einnig athyglisvert að í Kaunokki eru gildishlaðin 

hugtök eins og „klassík“ leyfð. Einn helsta gallann telur Eriksson vera þann að ekki sé gert 

ráð fyrir lýsingu á innhaldi verka í örstuttu máli eins og sjá má í dæminu úr kerfi Pejtersen á 

bls. 33. Slíkur útdráttur á söguþræði sé í flestum tilvikum betri kostur til að gera þema 

verksins skil með ótvíræðum hætti heldur en einungis stök efnisorð (Eriksson, 2010, bls. 241).  

Það kemur fram hjá Saarti (2002) að Kaunokki hafi komið að miklum notum í daglegu 

starfi bókasafnanna. Gagnasafnið var í fyrstu aðallega notað af starfsmönnum bókasafnanna 

en á sama tíma og það var tekið í gagnið var verið að tölvuvæða almenningsbókasöfnin í 

Finnlandi. Þegar notendur höfðu vanist tölvuumhverfinu fóru þeir smám saman að nota kerfið 

í leit að lesefni. Í ljós kom að þeir leituðu mest eftir undirflokkum og þemum. Mestu 
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erfiðleikarnir í byrjun voru að aðskilja skáldverk frá fræðilegu efni í niðurstöðum leita sem 

olli notendum vandræðum þótt starfsfólk safnanna gæti auðveldlega gert það með Boolean-

leitum. Sá vandi var leystur með því setja inn á leitarsíðuna val þar sem hægt var að velja á 

milli fræðiefnis og skáldverka (Saarti, 2002).  

Kaunokki efnisorðaskráin var þýdd yfir á sænsku árið 1997 undir titlinum Bella og 

fagnar Saarti því að þar með gefist tækifæri til að gera samanburðarrannsóknir með tilliti til 

áhrifa mismunandi tungumála og menningar. Hann telur þó að helsta svið framtíðarrannsókna 

á sviði lyklunar fagurbókmennta tengist uppbyggingu upplýsingakerfa sem einvörðungu eru 

ætluð skáldverkum (Saarti, 1999, bls. 91). 

 

3.6 Lyklun barna- og unglingabóka 
Eins og fram hefur komið var kerfi Pejtersen lagt til gundvallar við þróun á Boghuset, 

tölvustýrðu bókasafnskerfi sem var í notkun í nokkur ár en er ekki lengur aðgengilegt. Það 

hefur þó komið fram í skrifum um kerfið að því var skipt í „Børnebasen“ og „Voksenbasen“ 

og því er ljóst að það hefur komið til móts við notendur á öllum aldri (Eriksson, 2010, bls. 

105).  

Fræðigreinar sem fjalla sérstaklega um flokkun og lyklun barnabóka eru vandfundnar 

en vert er að minnast á grein eftir Ruby Macpherson (1987) sem starfaði við bókasafn Moray 

House kennaraháskólans í Edinborg. Í greininni lýsir hún lyklunarkerfi sem sett var á fót á 

safninu til að koma til móts við þarfir kennaranema fyrir skjótan efnisaðgang að barna- og 

unglingabókum (Macpherson, 1987, bls. 254). Um var að ræða spjaldskrárkerfi sem hafði að 

geyma eftirfarandi flokka: 

 

 

 

 

 

 

 

 (Macpherson, 1987, bls. 254) 

 

Fyrstu tveir flokkarnir ná yfir efni sem mikið er fjallað um í skólum og finnst dreift í ýmsum 

ritum. Lyklunin hjálpaði þannig kennaranemunum að finna allt efni sem til var um tiltekna 

Biblían  Persónur/atburðir t.d Júdas 
Goðafræði Persónur  t.d. Seifur 
Ævintýri Titlar   t.d. Öskubuska 
Frægt fólk Nöfn   t.d. Marco Polo 
Skáldsögur Efni   t.d. Lestar 
Vísur  Efni   t.d. Kettir 
Söngvar Efni   t.d. Skotland 
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persónu svo dæmi sé tekið. Sama gilti um þriðja flokkinn enda er einstök ævintýri oft að finna 

í safnritum og jafnvel undir mismunandi titlum. Langvinsælustu flokkarnir voru þrír 

síðasttöldu sem veittu efnisaðgang að skáldsögum, vísum og söngvum. Þarfir notenda 

safnsins, kennaranema, snerust oft um að finna verk um tiltekið efni fyrir æfingakennslu 

þannig að lyklunin gagnaðist þeim mjög vel og sparaði tíma (Macpherson, 1987, bls. 255). 

 Macpherson (1987) gerir að umtalsefni að kerfið endurspegli ekki fyrir hvaða 

aldurshóp hvert og eitt verk er ætlað að öðru leyti en því að Myndabækur var notað sem 

efnisorð. Hún dregur þá ályktun að upphaflega hafi hugsunin verið sú að kennaranemar ættu 

að vera færir um að meta sjálfir fyrir hvaða aldur tiltekin bók hentar. Engu að síður mælir hún 

með að lyklunarkerfi af þessu tagi setji fram áætlað aldursbil notendum til hægðarauka 

(Macpherson, 1987, bls. 255-256). 

 Í bókinni Indexing: The Manual of Good Practice (2001) fjallar Pat F. Booth í einum 

kafla um lyklun barnabóka og jafnframt hvetur hún mjög til þess að börn séu kynnt fyrir 

lyklunarkerfum strax á unga aldri. Að hennar mati er lærdómsríkt fyrir börnin að kynnast 

snemma atriðisorðaskrám í fræðibókum, alls konar uppflettiskrám og bókasafnskerfum sem 

nú til dags eru oftast tölvuvædd. Allt sé þetta liður í að öðlast færni í upplýsingalæsi sem sé 

mikilvægt í nútímaþjóðfélagi (Booth, 2001, bls. 300).  

 Booth er einnig fylgjandi því að skáldverk fyrir börn og unglinga séu lykluð og telur 

að þannig sé hægt að örva lestraráhuga barna. Lyklunin auðveldi börnunum að rekja það sem 

vekur áhuga þeirra, til dæmis sögulegar persónur eða goðsagnaverur, frá einni til bók annarrar 

og þannig vakni löngun til að lesa meira (Booth, 2001, bls. 298-300; 314). Í þessu sambandi 

vaknar sú spurning hvort bókasafnsfræðingar gætu lagt lestrarhvatningarstarfinu lið með því 

að leggja meiri áherslu á að lykla og flokka barna- og unglingabækur.   

 

3.7 Staðan í lyklun fagurbókmennta í bókasafnskerfum  
Í doktorsritgerð Eriksson (2010) kemur fram að fagurbókmenntir eru allvíða lyklaðar í 

bókasafnskerfum í dag, meðal annars í Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi, Danmörku, 

Svíþjóð, Noregi, Finnlandi, Þýskalandi, Hollandi, Ástralíu ásamt hluta af Austur-

Evrópulöndunum (Eriksson, 2010, bls. 135). Eriksson nefnir ekki Ísland en sýnt verður með 

dæmum hér á eftir hver staðan er í lyklun skáldverka í Gegni.  

Með því að skoða vefsíður helstu borgarbókasafna í löndunum sem Eriksson tilgreinir 

kemur í ljós að lyklunin er misjafnlega umfangsmikil, í mörgum tilvikum er einungis verið að 

lykla staðreyndir eins og sögustað og sögutíma.  
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Borgarbókasafnið í Stokkhólmi er dæmi um safn sem er með mjög aðgengilega og 

notendavæna leitarsíðu með ítarlega lykluðu barnaefni. Eftirfarandi er dæmi um leit á vef 

safnsins. Slegið var inn höfundarnafnið „Áslaug Jónsdóttir“ á upphafssíðunni og fengust 22 

niðurstöður. Eins og sjá má birtast eftirfarandi upplýsingar á niðurstöðulistanum: Mynd af 

bókarkápu, titill, höfundarnafn, form (Bok), útgáfuár, tungumál, fyrir hvaða hóp bókin er 

ætluð, lýsing á efnisþræði og loks er sagt að bókin sé samstarfsverkefni norrænna höfunda og 

myndskreyta.  

 

 

Mynd 1: Skjámynd (1) af vef Borgarbókasafns Stokkhólms 

 

Þegar bókin er valin kemur full færsla í ljós. Bókin fær fimm efnisorð (Ämne). Hægt er að 

smella á hvert og eitt þeirra og birtist þá listi yfir bækur sem hafa fengið sama efnisorð.  

 

 

Mynd 2: Skjámynd (2) af vef Borgarbókasafns Stokkhólms 
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Til samanburðar var sama verki flett upp í Gegni. Þar fær bókin fimm efnisorð sem tilgreina 

bókmenntategund en ekkert sem hjálpar notanda í leit að bókinni eftir efni. 

 

 

Mynd  3: Skjámynd úr Gegni 

 

Nokkuð algengt er í Gegni að bækur fái undirflokka sem efnisorð. Nefna má sem dæmi 

bókina Harry Potter og dauðadjásnin sem fær eftirfarandi efnisorð: Breskar bókmenntir. 

Fantasíur (skáldsögur). Barnabækur. Unglingabækur. Harry Potter og Fönixreglan fær hins 

vegar efnisorðin: Bretland. Fantasíur (skáldsögur). Barnabækur. Unglingabækur. Breskar 

bókmenntir.  

Ósamræmi í efnisorðagjöf líkt og ofangreint er mjög algengt í Gegni sem skýrist 

sennilega af því að efnið er lyklað á mörgum stöðum. Í seinna Harry Potter dæminu hefur 

bæst við efnisorð af tegundinni „sögusvið“. Fleiri dæmi eru um að sögusvið sé lyklað í Gegni. 

Minnisbók Sigurðar Pálssonar fær til dæmis eftirfarandi efnisorð: Sjálfsævisögur. 

Rithöfundar. París. Skáld. Ævisögur. Verðlaun. Minnisbók er fyrri bók höfundar af þeirri gerð 

sem nú eru gjarnan kallaðar skáldævisögur. Seinni bókin er Bernskubók sem fær eftirfarandi 

efnisorð: Sjálfsævisögur. Rithöfundar. Ævisögur. Skáld. Það vekur athygli að báðar bækurnar 

fá efnisorð af tegundinni „starfsvettvangur“. Hins vegar fær seinni bókin ekki efnisorð sem 

tengist sögusviðinu sem er Öxarfjörður og Reykjavík enda þótt þessir staðir leiki ekki minna 

hlutverk í bókinni en París í þeirri fyrri. 
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Skoðun á fjölmörgum færslum í Gegni yfir íslenskar barnabækur síðustu ára leiðir í  ljós að 

þær fá undantekningalaust tvö efnisorð: Íslenskar bókmenntir og Barnabækur og oftast eru 

þau látin duga. Hvorugt er hins vegar strangt til tekið efnisorð, hið fyrra er flokkunaratriði og 

hið síðara segir til um ætlaðan notendahóp en ekki efni. Í einstaka tilvikum má sjá efnisorðið 

Léttlestrarbækur, sem einnig segir til um ætlaðan notendahóp en ekki efni, auk þess sem 

undirflokkar eins og Fantasíur og Unglingabækur (segir líka til um notendahóp) eru stundum 

lyklaðir.  

Í kafla 3.1 var varpað fram þeirri spurningu hvort tölvuvæðing íslenskra bókasafna og 

tilkoma Gegnis hafi bætt efnisaðgang notenda að skáldverkum umfram það sem Dewey-

flokkunarkerfið hefur gert í gegnum tíðina. Nokkuð ítarleg skoðun á færslum í Gegni leiðir í 

ljós að efnisaðgangurinn hefur eitthvað batnað en þó virðist mjög handahófskennt hversu 

djúpt er lyklað samanber dæmið af bókum Sigurðar Pálssonar hér að framan. Hvað varðar 

barnabækur sérstaklega er efnisaðgangur nánast enginn nema undirflokkar eru lyklaðir í 

einhverjum tilvikum. Ennfremur vekur það nokkra furðu að ekki eru nýttir allir möguleikar 

sem marksniðið veitir til að koma til móts við þarfir kennara og foreldra sem leita að lesefni 

fyrir börn. Til dæmis væri hægt að finna efni með stóru letri markvisst með því að virkja betur 

möguleika skráningarsniðsins. Í 007-kóðanum (format) getur skrásetjari valið þrjú 

mismunandi tákn í sæti fyrir leturstærð og leturgerð : a=venjuleg leturstærð, b=stórt letur, 

c=blindraletur og l=óskilgreindur kóði (Handbók skrásetjara, 2013). Eftirfarandi er dæmi um 

skráningarfærslu barnabókar með stóru letri.  

 

 
 

Í athugasemdareitnum kemur fram að bókin sé með stóru letri en ekki er nýttur sá möguleiki 

að virkja marksniðið þannig að notandi geti sett inn leitarorðin „stórt letur“ og afmarkað 

þannig leit við bækur með stóru letri 
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3.8 Samantekt 
Saga flokkunar og lyklunar bókasafna nær langt aftur í aldir og snemma komu fram 

flokkunarkerfi sem byggðust á efnisflokkun. Dewey-kerfið er dæmi um slíkt kerfi og er það 

nánast allsráðandi í bókasöfnum hér á landi en þó í mismunandi útfærslum. Í Dewey-kerfinu 

eru fagurbókmenntir ekki flokkaðar eftir efni heldur formi og tungumáli. Uppröðun gagna á 

bókasafni endurspeglar flokkunarkerfið sem notað er en oft tíðkast að taka flokka út úr 

meginefnisröðinni og staðsetja annars staðar í sérdeildum. Þannig eru barnabókmenntir 

yfirleitt hafðar í sérstakri deild en ekki innan um önnur bókmenntaverk. Með því móti eiga 

gestir safnanna greiðari aðgang að barnabókum í heild en skortur á efnisaðgangi að einstökum 

verkum helst óbreyttur.  

 Við tölvuvæðingu bókasafnanna breyttist efnisgreining rita á þann veg að hætt var að 

fínflokka þau en lögð var áhersla á notkun efnisorða í staðinn. Við það opnuðust möguleikar á 

nákvæmari og markvissari leitum í bókasafnskerfum, meðal annars eftir efni. Árið 2003 fengu 

íslenskir notendur netaðgang að Gegni, samskrá íslenskra bókasafna, sem geymir 

bókfræðiupplýsingar um safnkostinn. Samtímalyklun í Gegni hófst árið 1997 og er 

kerfisbundinn efnisorðalykill notaður við lyklunina.  

 Í kaflanum hefur komið fram að þrátt fyrir aldagamla sögu flokkunar og lyklunar hefur 

efnisgreining fagurbókmennta aldrei verið forgangsmál hjá bókasafnsfræðingum og 

bókavörðum. Af þeim sökum hefur efnisaðgangur notenda almenningsbókasafna að stórum 

hluta bókakostsins verið af skornum skammti. Allt frá því að almenningsbókasöfn komu til 

sögunnar hafa þó einstaka bókaverðir og síðar bókasafnsfræðingar þróað kerfi til að bæta 

efnisaðgang að skáldverkum. Frá miðri nítjándu öld og fram á þá tuttugustu einskorðuðust 

slíkar tilraunir við Bandaríkin og Bretland en frá því um 1990 og til dagsins í dag hafa 

norrænir bókasafnsfræðingar verið mjög virkir á þessu sviði.  

 Tilgangur fræðilegs efnis er að veita upplýsingar og fræða en skáldverkum er ætlað 

veita afþreyingu og vekja hughrif. Af þeim sökum byggist lyklun skáldverka í meira mæli á 

huglægu mati og túlkun lyklarans heldur en lyklun fræðiefnis. Innihald skáldverka getur verið 

býsna flókið og margrætt og telja sumir fræðimenn að það komi í veg fyrir að hægt sé að lykla 

þau að gagni. Þeir fræðimenn sem hallast að því að þarfir notenda kalli á lyklun skáldverka 

hafa í verkum sínum lagt áherslu á að greina þá þætti sem þarft er að lykla og hafa í örfáum 

tilvikum stuðst við rannsóknir á þörfum notenda.  
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Í þessum kafla var einnig greint frá því að lyklun fagurbókmennta er þegar hafin á 

fjölmörgum bókasöfnum í nágrannalöndum okkar en oft eru lyklunarþættirnir bundnir við 

staðreyndir eins og sögutíma og sögusvið. Frá því eru þó undantekningar eins og dæmið frá 

Borgarbókasafni Stokkhólms sannar en þar fer fram ítarleg lyklun á barnabókum og öðrum 

skáldverkum. Í lok kaflans eru nefnd nokkur dæmi sem sýna hvernig staðan er á lyklun 

fagurbókmennta, einkum barnabókmennta, í Gegni. Í stuttu máli má segja að Gegnir veiti lítið 

betri efnisaðgang að skáldverkum en Dewey-flokkunarkerfið hefur gert í gegnum tíðina þrátt 

fyrir að marksniðið sem skráð er eftir gefi talsvert fleiri möguleika en nýttir eru. Gegnir er 

stærsta upplýsingaveita landsins um barna- og unglingabækur en veitir ekki efnisaðgang að 

þeim nema að mjög litlu leyti.  

 Eftir því sem best verður séð hafa íslenskir fræðimenn ekki rannsakað eða skrifað um 

flokkun og lyklun bókmennta en finna má nokkrar námsritgerðir sem fjalla um lyklun. Einnig 

hafa nokkrar námsritgerðir verið skrifaðar um þjónustu á almenningsbókasöfnum en óskir 

notenda hvað varðar þjónustu safnanna eru að mestu óþekktar. Með rannsókninni sem fjallað 

verður um í næstu köflum fá fulltrúar mikilvægs notendahóps orðið og tjá sig um óskir 

varðandi leitarþætti í rafrænum lykli að barnabókum. 
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4 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður sagt frá markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum. 

Aðferðafræði rannsóknarinnar verður lýst sem og undirbúningi hennar. Þátttakendur í 

rannsókninni verða kynntir og greint frá því hvernig valið á þeim fór fram. Fjallað verður um 

skipulag viðtala ásamt umfangi og úrvinnslu gagna. Loks verður ályktað um gildi 

rannsóknarinnar og takmarkanir.   

 

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 
Langtímarannsóknir á lestri íslenskra ungmenna sýna að frá árinu 1968 hefur þeim fjölgað 

jafnt og þétt sem lesa fáar eða engar bækur í tómstundum sínum (Þorbjörn Broddason,  

Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét Karlsdóttir, 2009). Á sama tíma leiða PISA-kannanir í 

ljós að lesskilningi ungs fólks hefur hrakað (Almar M. Halldórsson, 2006). Margir hafa 

þungar áhyggjur af þessari þróun, ekki síst kennarar sem komast ekki hjá því að verða varir 

við lítinn frístundalestur nemenda og dvínandi lesskilning (Heiða Rúnarsdóttir, 2011). Löng 

hefð er fyrir því að skólakerfið bregðist við þessum ótíðindum með því að efna reglulega til 

lestrarátaks en meira þarf ef duga skal. Óhjákvæmilega vaknar sú spurning hvort ekki sé 

ástæða til að endurskoða gagnsemi lestrarátaksleiðarinnar og leggja fremur áherslu á að lestur 

verði óaðskiljanlegur hluti af kennslu í öllum greinum grunnskóla (Sigurður Konráðsson, 

2010). 

 Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt: Annars vegar að kanna álit kennara á því 

hvernig barnabækur geta komið að gagni í skólastarfi og varpa ljósi á hvað stendur í vegi fyrir 

eða hvetur til að þær séu notaðar. Hins vegar var stefnt að því að rannsóknin leiddi í ljós 

hvaða leitarþættir þurfi að vera í rafrænum lykli að íslenskum barnabókum til þess að hann 

nýtist í grunnskólastarfi, einkum með tilliti til lestrarhvatningar.   

 Í samræmi við markmið rannsóknarinnar voru settar fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar, sem voru leiðarljósið í öllu rannsóknarferlinu (Hennink, Hutter og 

Bailey, 2011, bls. 33): 

1. Hver er reynsla og upplifun grunnskólakennara af notkun barnabóka í skólastarfi? 

-Hvernig er hægt að nýta barnabækur í kennslu? 

-Hvað stendur í vegi fyrir því að barnabækur séu notaðar í grunnskólum? 
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2. Hvaða atriði telja grunnskólakennarar að eigi að prýða rafrænan lykil að barnabókum 

svo að hann nýtist í skólastarfi? 

Rannsóknarspurningar hjálpa rannsakandanum að einbeita sér að viðfangsefninu en þær eru 

alls ekki óhagganlegar. Þvert á móti er algengt að rannsóknarspurningar taki breytingum allt 

til enda ferlisins í eigindlegum rannsóknum (Hennink o.fl., 2011, bls. 33). Í þessari rannsókn 

breyttust rannsóknarspurningarnar dálítið frá upphaflegri framsetningu en hér eru þær settar 

fram í endanlegri mynd. 

 

4.2 Rannsóknaraðferð  
Í rannsókninni er beitt aðferðum eigindlegra rannsókna í því skyni að öðlast djúpan skilning á 

viðfangsefninu í gegnum upplifun og túlkun þátttakenda (Hennink o.fl., 2011, bls. 10; 

Bryman, 2012, bls. 380). Í eigindlegum rannsóknum er ekki lagt upp með ákveðna tilgátu eins 

og í megindlegum rannsóknum heldur eru gögnin greind með aðleiðslu (e. inductive), það er 

að segja ályktanir eru dregnar af gögnunum sjálfum sem eru greind og flokkuð í leit að 

einkennum sem sameina og aðgreina þau (Bogdan og Biklen, 2003, bls. 6). Gagna var aflað 

með einstaklingsviðtölum sem eru talin eiga vel við þegar rannsóknin beinist að skynjun, 

viðhorfi, þekkingu og væntingum (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67; Hennink o.fl., 2011, 

bls.109). Þannig samræmdist aðferðin vel markmiði rannsóknarinnar – að kanna viðhorf 

kennara til notkunar barnabóka í kennslu og grafast fyrir um væntingar þeirra til rafræns 

barnabókalykils. Leitast var við að fara í spor viðmælenda, sjá viðfangsefnið út frá 

sjónarhorni þeirra og forðast að láta eigin skoðanir og sjónarmið lita viðtölin (Taylor og 

Bogdan, 1984, bls. 6).  

Viðtölin í rannsókninni voru hálfopin djúpviðtöl, stuðst var við fyrirfram tilbúinn 

spurningaramma en vikið var frá honum þegar ástæða var talin til. Atriði sem komu fram í 

einu viðtali voru notuð til að endurorða spurningar og kafa dýpra í næsta viðtali. Þetta leiddi 

til sífellt dýpri nálgunar á viðfangsefninu þangað til engar nýjar upplýsingar fengust og 

mettun (e. saturation) var náð (Hennink o.fl., 2011, bls. 43).   

Við úrvinnslu viðtalanna var stuðst við nálgun grundaðrar kenningar (e. grounded 

theory). Aðferðin byggist á því að afrita viðtölin orð fyrir orð og taka úr þeim alla 

persónugreinanlega þætti. Síðan eru gögnin lesin vandlega og kóðuð en í því felst að greina 

og merkja við tiltekin atriði, hugmyndir, málefni og skoðanir sem koma fram í viðtölunum. 
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Kóðarnir eru síðan notaðir til að flokka gögnin saman í þemu og undirþemu (Hennink o.fl., 

2011, bls. 216-217). 

 

4.3 Undirbúningur  
Undirbúningur rannsóknarinnar hófst haustið 2012 í námskeiðinu Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir I (FOM102F) en hugmyndin að viðfangsefninu var þá nánast fullmótuð.             

Í námskeiðinu var sett fram markmiðslýsing ásamt rannsóknaráætlun og í kjölfarið var 

viðtalsramminn unninn og fyrstu tvö viðtölin tekin.  

Áður er rannsóknin hófst var hugað að því að hún samræmdist fjórum höfuðreglum í 

siðferði rannsókna (Sigurður Kristinsson, 2003). Samkvæmt sjálfræðisreglunni var leitað eftir 

upplýstu samþykki allra þátttakenda áður en viðtölin voru tekin. Einnig var þeim heitið 

trúnaði og nafnleynd. Skaðleysisreglan kveður á um að rannsóknin feli ekki í sér óþarfa 

áhættu fyrir þátttakendur og að hún samræmist hagsmunum þeirra (Sigurður Kristinsson, 

2003, bls. 164). Með þetta í huga var tekin sú ákvörðun að tilkynna rannsóknina til 

Persónuverndar þar sem mögulega má rekja upplýsingar til tiltekinna einstaklinga þrátt fyrir 

að nafnleyndar sé gætt. Hefur Persónuvernd staðfest móttöku tilkynningarinnar og hlaut hún 

númerið S6488/2013. Fullyrða má að rannsóknin uppfylli velgjörðarregluna þar sem 

niðurstöður hennar geta leitt til ávinnings fyrir þátttakendur með því að auðvelda aðgengi 

þeirra að upplýsingum sem gagnast í starfi. Hvað réttlætisregluna varðar er ekki talin hætta á 

að rannsóknin geti haft einhver neikvæð áhrif í för með sér fyrir þátttakendur (Sigurður 

Kristinsson, 2003, bls. 163-164). 

  

4.4 Þátttakendur 
Tilgangur eigindlegra rannsókna er að öðlast djúpan skilning á tilteknu fyrirbæri og 

aðstæðum. Slíkar rannsóknir krefjast tiltölulega fárra þátttakenda en þeir þurfa að hafa 

þekkingu og reynslu sem varpað geta ljósi á viðfangsefnið þannig að hægt sé að kryfja það til 

mergjar (Hennink o.fl., 2011, bls. 84).     

Í þessari rannsókn var fjöldi þátttakenda ekki ákveðinn í byrjun heldur mótuðust 

ákvarðanir um val og fjölda viðmælenda eftir því sem henni vatt fram (Helga Jónsdóttir, 

2003, bls. 79). Flestir þátttakendur voru valdir með markvissri nálgun eða sem markvisst 

úrtak  (e. purposive recruitment) þannig að þeir hæfðu markmiði rannsóknarinnar (Hennink 

o.fl., 2011, bls. 85). Notuð var sú aðferð að hafa samband við einstaklinga sem hafa starfað 



46 

með IBBY-samtökunum en þau samanstanda af áhugafólki um barnabókmenntir, 

lestrarhvatningu og alla barnamenningu. Í tveimur tilvikum var um veltiúrtak að ræða en í því 

felst að rannsakandi biður viðmælanda um að benda á einstaklinga sem hann telur henta vel til 

þátttöku með tilliti til viðfangsefnis rannsóknarinnar (Hennink o.fl., 2011, bls. 100).                           

Byrjað var á því að hafa samband við þátttakendur í gegnum síma og voru þeir 

undantekningalaust fúsir til að taka þátt í rannsókninni. Í kjölfarið var sendur tölvupóstur með 

nánari upplýsingum um viðfangsefni rannsóknarinnar. Einnig var óskað eftir samþykki fyrir 

þátttöku, trúnaði og nafnleynd heitið og viðmælanda boðið að velja hvar og hvenær viðtalið 

færi fram.     

Fimm af átta þátttakendum eru eða hafa verið starfandi grunnskólakennarar. Hér á eftir 

fer nánari lýsing á menntun og störfum þeirra en nöfnum þeirra hefur verið breytt: 

Hulda er með kennarapróf og MLIS-próf í bókasafns- og upplýsingafræði. Hún er 

umsjónarkennari við grunnskóla í Reykjavík og hefur kennt í yfir tuttugu ár bæði á 

landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu. 

Ragna er með kennarapróf og meistarapróf í náms- og kennslufræðum. Hún var 

bekkjarkennari í grunnskóla í 15 ár áður en hún tók við núverandi starfi sem 

skólasafnskennari í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu þar sem hún hefur starfað í um fimm 

ár. Ragna heldur úti vef þar sem fagfólk á skólasöfnum og kennarar geta deilt verkefnum sem 

hafa reynst vel.  

Rúna er grunnskólakennari að mennt og kenndi um langt árabil í grunnskóla. Hún fór síðan 

til frekara náms í bókmenntafræði og listasögu. Rúna vann í nokkur ár við námsefnisgerð 

bæði sem höfundur og ritstjóri. Hún starfar nú sem barnabókahöfundur og myndskreytir.  

Kolbrún er með kennarapróf og hefur kennt í fimmtán ár í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Hún rekur námsgagnaveitu á netinu í félagi við tvo aðra kennara. Kolbrún er einnig 

barnabókahöfundur.  

Salka er með kennarapróf og meistarapróf í náms- og kennslufræðum. Hún hefur unnið um 

árabil sem íslenskukennari á elsta stigi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Hún gegnir nú 

starfi deildarstjóra.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Þegar gagnasöfnun hefst og rannsakandi verður upplýstari um viðfangsefnið getur 

komið í ljós að gagnlegt sé að endurskilgreina og víkka út þátttakendahópinn (Hennink o.fl., 

2011, bls. 87). Eftir því sem leið á þessa rannsókn var endurskoðuð sú ákvörðun að takmarka 

þátttöku við grunnskólakennara þar sem gögnin gáfu vísbendingar um að með því fengist 
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dýpri skilningur á viðfangsefninu. Þannig bættust eftirfarandi þrír einstaklingar í hóp 

þátttakenda: 

Sigríður er með leikskólakennarapróf og próf í bókasafns- og upplýsingafræði. Hún hefur 

starfað í rúm tíu ár á tveimur útibúum Borgarbókasafns Reykjavíkur þar sem hún hefur meðal 

annars sinnt barnastarfinu. Í því felst meðal annars samstarf við leikskóla og grunnskóla í 

þeim tilgangi að örva lestraráhuga barna.  

Alda er lektor á menntavísindasviði Háskóla Íslands þar sem hún hefur kennt 

barnabókmenntir, fornbókmenntir og málörvun. Hún er íslenskufræðingur að mennt. Viðtalið 

við Öldu var ekki að öllu leyti með sama sniði og hin viðtölin þar sem hún var spurð í þaula 

um menntunarkosti kennara á sviði barnabókmennta.  

Erla var fulltrúi almenningsbókasafna í efnisorðaráði allt frá því að það var stofnað og þar til 

nýlega. Viðtalið við hana var tekið til að fá innsýn í efnisorðagjöf og upplýsingar um hvernig 

sú vinna fer fram við Gegni. Einnig var haft í huga að gott væri að koma á tengslum við 

einstakling sem hefur reynslu á þessu sviði til að geta leitað ráða þegar kæmi að smíði 

barnabókalykilisins.  

Allir viðmælendur í þessari rannsókn eru konur. Sú staðreynd varpar í fyrsta lagi ljósi á 

hlutfall kynjanna í grunnskólakennslu en í öðru lagi endurspeglar hún hvort kynið það er sem 

hefur sérstakan áhuga á barnabókmenntum. Reynt var að ná breidd í viðmælendahópinn með 

því að ræða við kennara sem kenna mismunandi aldursstigum og sinna mismunandi störfum, 

þannig er til dæmis einn viðmælenda bókasafnskennari, einn kennir á yngsta stigi 

grunnskólans, tveir á miðstigi og einn viðmælandi er íslenskukennari og fagstjóri á elsta 

grunnskólastiginu.  

 

4.5 Skipulag viðtala 
Viðtölin voru tekin á tímabilinu september 2012 til október 2013. Lögð var áhersla á að 

viðmælendum liði sem best meðan á viðtölunum stæði og því fengu þeir bæði að velja tíma 

og stað sem hentaði þeim. Flestir viðmælendur kusu að fá rannsakanda í heimsókn á 

vinnustað, tveir völdu kaffihús, einn valdi sitt eigið heimili og einn heimili rannsakanda. 

  Viðtölin voru mislöng, frá 35 mínútum upp í rúmar 90 mínútur, en algengast var að 

þeim lyki þegar endurtekningar tóku að gera vart við sig eða talið barst frá sjálfu 

umræðuefninu (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 79). Lengstu viðtölin voru við 

grunnskólakennarana, þau allra lengstu við viðmælendurna tvo sem einnig sinna ritstörfum. 
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Viðmælendurnir þrír sem ekki eru grunnskólakennarar höfðu ekki eins sterkar skoðanir á því 

hvernig nota megi barnabækur í kennslu og því tóku viðtölin við þá skemmri tíma.   

Viðtölin hófust jafnan á því að markmið rannsóknarinnar var reifað og viðmælendum 

heitið trúnaði ásamt nafnleynd (Bogdan og Biklen, 2003, bls. 95). Einnig var leitað 

staðfestingar á því að vitna mætti í ummæli viðmælenda. Áður en viðtölin hófust voru fengin 

leyfi hjá viðmælendum um að taka þau upp á stafrænt upptökutæki.  

Í viðtölunum var stuðst við spurningaramma sem var byggður á 

rannsóknarspurningunum en vikið frá honum eins og þurfa þótti enda þróuðust umræðurnar á 

nokkuð mismunandi vegu. Þannig má segja að umræðuefnið hafi verið fyrirfram ákveðið en 

ekki innihald samræðnanna (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73).  

Meðan á viðtölunum stóð var þess gætt að ástunda virka hlustun en hún er skilgreind 

sem sú „færni að skilja bæði tilfinningar viðmælanda og það hvað hann tjáir, ásamt því að 

endurvarpa til viðmælanda með eigin orðum hvað rannsakandi telur hann eiga við og 

tilfinningar hans tengdar viðfangsefninu“ (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 75). 

Í lok viðtalanna voru helstu efnisatriðin dregin saman og grennslast fyrir um hvort 

viðmælandi væri sammála túlkun rannsakanda auk þess sem kannað var hvort viðmælandi 

vildi bæta einhverju við umræðuefnið (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 78). 

 

4.6 Umfang og úrvinnsla gagna 
Að viðtölunum loknum voru stafrænu upptökurnar fluttar yfir í tölvu og viðtölin afrituð 

nákvæmlega í Word-skjöl í formi vettvangsnótna (e. fieldnotes). Í þeim er einnig að finna 

lýsingu á aðstæðum og viðmælendum ásamt athugasemdum og hugleiðingum rannsakanda 

um gildi viðtalsins. Þannig söfnuðust samtals 265 blaðsíður af gögnum til greiningar. 

Úrvinnsla á gögnunum fór þannig fram að vettvangsnóturnar voru lesnar í þaula til að fá 

innsýn í gögnin, þau voru síðan kóðuð og í kjölfarið valin þemu með hliðsjón af 

rannsóknarspurningunum.  

Eftirfarandi meginþemu komu í ljós: 

1) Barnabækur eru vannýtt auðlind í skólastarfi. Helsta notagildi þeirra felst í því að 

vekja áhuga barna á lestri. 

2) Ýmsar hindranir standa í vegi fyrir því að kennarar nýti barnabækur, sú stærsta er 

skortur á þekkingu á barnabókmenntum og námsframboði í kennaranáminu. 

3)  Rafrænn lykill að barnabókum er talinn geta komið að góðum notum í 

lestrarhvatningarstarfi, sérstaklega ef hann býður upp á efnisorðaleit.  
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Fjallað verður ítarlega um hvert meginþema fyrir sig ásamt undirþemum í næsta kafla þar sem 

niðurstöðum rannsóknarinnar verða gerð skil.  

 

4.7 Takmarkanir og gildi rannsóknarinnar 
Eins og komið hefur fram er rannsóknin unnin með eigindlegri aðferð og er smá í sniðum. Því 

er ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar. Það sem niðurstöðurnar leiða í ljós eru eingöngu 

sjónarmið þeirra einstaklinga sem tóku þátt í rannsókninni en þó skal áréttað að meirihluti  

þátttakenda hefur ríka reynslu af grunnskólastarfi og mikinn áhuga á lestrarhvatningu og 

notkun barnabóka í kennslu. Rannsóknin ætti því að gefa sterka vísbendingu um hverjir eru 

kostir þess að nota barnabækur í skólastarfi og hvað stendur í vegi fyrir því að það sé gert.  

Rannsóknin er mikilvægur liður í smíði rafræns lykils að íslenskum barnabókum sem 

gæti ef vel er haldið á málum gjörbylt efnisaðgangi að íslenskum barnabókum. Með 

rannsókninni er leitast við að tryggja að hún hæfi tilgangi sínum, það er að nýtast 

grunnskólakennurum til að efla lestrarmenningu í skólastarfi. 
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5 Niðurstöður rannsóknar 

Eins og lýst var í 4. kafla var við greiningu rannsóknargagnanna leitað eftir þemum sem 

tengdust rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með. Svör við fyrri rannsóknar-

spurningunni leiddu í ljós nokkur þemu sem voru gefin lýsandi heiti. Heitin endurspeglast í 

titlum undirkafla 5.1 og 5.2. Verður þar annars vegar rætt um kosti þess að nýta barnabækur í 

skólastarfi og hins vegar hvað kemur í veg fyrir að það sér gert. Í kafla 5.3 verður fjallað um 

hugmyndir þátttakenda sem tengjast seinni rannsóknarspurningunni um rafrænan 

barnabókalykil. 

 

5.1 Barnabækur í skólastarfi – vannýtt auðlind 
Þegar viðmælendur voru inntir eftir því hvort þeir teldu að barnabækur væru notaðar í 

skólastarfi voru þeir á einu máli um að það mætti gera miklu meira af því. Þessi þáttur 

skólastarfsins hefur reyndar lítið verið kannaður enda svaraði Alda spurningunni af varfærni:  

„Sko, það hefur náttúrlega ekki mikið verið rannsakað, þannig að maður veit ekki nógu mikið, 

allavega ekki til þess að geta fullyrt það, en ég hef pínulítið á tilfinningunni að þær séu það 

sem ég kalla vannýtt auðlind.“   

Rúna tók í sama streng og líkti barnabókum við gullnámu sem liggi því miður alltof 

lítið notuð. Hún bætti því við að auðvitað væri þetta einstaklingsbundið, margir góðir 

kennarar hafi í gegnum tíðina nýtt sér barnabókmenntir í kennslu en það sé þá vegna þess að 

þeir eru sjálfir áhugamenn um barnabókmenntir og hafi einhverja þekkingu á þeim. 

Hulda hefur kennt í grunnskólum í rúm tuttugu ár bæði á landsbyggðinni og í 

Reykjavík. Hún sagði að þegar hún byrjaði fyrst að kenna hafi notkun barnabóka einskorðast 

við nestistímann en þá las kennarinn alltaf svokallaða nestissögu fyrir nemendur. Að hennar 

mati hefur þróunin mjakast í rétta átt á síðustu árum og þakkar hún það fyrst og fremst  

straumum frá Háskólanum á Akureyri en þar hefur verið þróuð lestrarkennsluaðferð, 

Byrjendalæsi, sem byggist á notkun barnabóka.  

Ragna, sem nú vinnur á skólasafni eftir að hafa sinnt bekkjarkennslu í yfir 15 ár, 

sagðist vera þeirrar skoðunar að nota mætti barnabækur miklu meira í kennslu en gert er. Í 

hennar skóla hefur líka verið tekið upp Byrjendalæsi og hún er sammála Huldu um að það 

leiði til meiri vinnu með texta í yngri bekkjunum. Síðan bætti hún við: „Ég vildi gjarnan sjá 
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þessa breytingu fara líka upp á miðstigið vegna þess að þar eigum við mikið af bókum sem 

væri svo æðislegt að vinna með.“  

Kolbrún hefur kennt í fjölmörg ár en vildi ekki staðhæfa neitt um starfshætti kennara 

almennt. Sjálf sagðist hún hafa nýtt sér barnabækur mikið í kennslu og er mjög sannfærð um 

ágæti þess: „Það eru svona sex ár síðan ég umbylti alveg mínum kennsluháttum. Ég fann það 

náttúrlega að alltaf þegar ég var að lesa og ef ég vann út frá bókum og sögum að þá bara gekk 

allt svo miklu betur.“ 

Enda þótt Kolbrún hafi sjálf tekið upp á því að vinna út frá barnabókum og „básúnaði 

stöðugt um það hvað þetta væri mikil snilld“ finnst henni áhugi samkennara sinna á 

barnabókum ekki hafa glæðst mikið. Því til stuðnings segir hún að í sínum skóla sé þessi fasti 

liður sem allir muna, nestissagan, á undanhaldi. Í stað þess að eiga saman gæðastund og hlusta 

á nestissögu horfi börnin á stuttar teiknimyndir á YouTube í frímínútum.  

Sigríður sem hefur starfað um árabil við barnastarf á almenningsbókasafni og mikið 

reynt að koma á samstarfi við skólana á sviði lestrarhvatningar segir að allt sé þetta komið 

undir áhuga kennarans. Þeir séu að sjálfsögðu misjafnir „... sumir mjög áhugasamir um lestur 

og smita því út frá sér en svo eru aðrir sem koma í safnkynningu og lesa Vikuna á meðan 

krakkarnir eru hjá mér.“ 

5.1.1 Ánægja vekur áhuga 
Að mati viðmælenda er notagildi barnabóka í skólastarfinu margvíslegt en eitt helsta hlutverk 

þeirra sé að vekja áhuga barna á lestri. Flest börn læra lestrartæknina á fyrstu tveimur árum 

grunnskólagöngunnar en þar með er ekki sagt að þau séu læs. Við tekur stöðug þjálfun sem 

miðar að því að börnin nái öryggi í lestri og góðum lestrarhraða. Þau þurfa líka að tileinka sér 

fjölskrúðugan orðaforða og skilning á orðum og hugtökum. Mikilvægasti liðurinn í þessu ferli 

er að viðhalda áhuga nemenda á lestri og til þess þarf að velja lesefni sem kveikir neistann.  

Eins og fram hefur komið gjörbylti Kolbrún kennsluháttum sínum á þann hátt að hún 

notar alltaf texta sem útgangspunkt í allri kennslu: „Þetta er bara allt annað enda er eiginlega 

sama, eða næstum því sama, hversu svona ... fjörugan nemanda þú ert með, ef þú sest niður 

og byrjar að lesa með tilþrifum þá er eftirleikurinn auðveldur.“  

Rúna er ekki í neinum vafa um hvað það er sem kemur börnum upp á bragðið að lesa 

sér til ánægju: „Með því að gefa þeim 20 mínútur á dag í yndislestur í hljóði þar sem börnin 

eru með sjálfvalda bók og enginn kemur nálægt því og enginn spyr þau spurninga upp úr 

efninu. Þetta er bara þeirra góða stund.“ Síðan ítrekar hún að á sama tíma ættu allir starfsmenn 
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skólans að vera að lesa, jafnt skólastjórinn sem skólaliðinn. Þannig öðlist lestur virðingarsess í 

hugum nemenda. 

Alda deilir þeirri skoðun að vægi yndislesturs mætti vera meira. Hún telur að ekki sé  

gefinn nægilegur tími í skólastarfinu fyrir lestur vegna þess að ekki sé viðurkennt að það sé 

góð nýting á tímanum, það sé jafnvel talin tímaeyðsla – að börn geti setið inni í skólastofunni 

og lesið sér til ánægju. Hulda tekur í sama streng og segir leiðina til þess að gera nemendur 

jákvæðari gagnvart lestri sé að fjalla meira um bækur. Það þurfi líka að leyfa börnunum að 

velja sjálf bækur sem þau hafa ánægju af að lesa. Hún bætir því við að einnig þurfi að gefa 

þeim tíma til að lesa í skólanum en því miður hafi kennarar oft slæma samvisku að láta 

nemendur lesa og vera ekki jafnframt að vinna eitthvað annað. Ástæðuna megi rekja til þess 

að þekking á bókmenntum er ekki könnuð í samræmdum prófum.  

Rúna minnist líka á þetta viðhorf í skólakerfinu að ekki sé tími til lesturs af því það sé 

svo margt sem þurfi að gera og henni finnst brýnt að snúa þessu viðhorfi við. „Það er til fullt 

af fólki sem þarf að opna augun fyrir því að þetta er eitt af því mikilvægara, það er ekki 

tímaeyðsla að lesa upp úr góðri bók heldur færðu það margfalt endurgoldið.“ Hún er þeirrar 

skoðunar að lestrarkennslan eins og hún var framkvæmd hér lengi, og sé jafnvel enn, hafi 

bólusett sum börn gegn lestri í staðinn fyrir að gera þau að forvitnum lesendum. Ástæðan var 

sú að þeim var haldið – og sé sumstaðar enn – óþarflega lengi við texta sem eru innihaldsrýrir 

eða innihaldslausir í stað þess að nýta góðar bækur sem nóg er til af. Það voru fleiri 

viðmælendur sem veltu fyrir sér hvort ríkjandi kennsluaðferðir hafi haft neikvæð áhrif á 

viðhorf nemenda til lesturs. Alda hefur orðið:  

Ég held það hafi oft viljað loða soldið við að bæði barnabækur og þjóðsögur og 
svona bókmenntir sem er verið að nota í skólunum – það endar alltaf í einhverri 
ritun, svara spurningum eða ... Ég er ekki að segja að það megi ekki en það er 
kannski ekki alltaf vænlegasta leiðin til að efla áhuga. 

Kolbrún er mjög gagnrýnin á þær leiðir sem nú er notaðar til að þjálfa lestur. Að hennar mati 

er hægt og bítandi verið að drepa niður áhuga á lestri með því að skylda nemendur til daglegs 

heimalesturs á misgóðu, innihaldslitlu efni. Hún bætir síðan við með spurnartón: „Kannski er 

þessi ofboðslega áhersla á 20 mínútna heimalestur að snúast upp í andhverfu sína?“ 

Reyndar nefna flestir viðmælendur að áhugi barnanna sé talsverður framan af en síðan 

sigi á ógæfuhliðina. Sigríður segist sjá þetta greinilega á almenningsbókasafninu þar sem 

ungu börnin koma mjög áhugasöm í fylgd með foreldrum en svo er eins og stuðningurinn að 

heiman hverfi úr sögunni þegar börnin eldast: „Mér finnst áhuginn mikill upp í svona 12-13 

ára, þá bara búmm!“ segir hún og skellir lófanum á borðplötuna til áherslu. Ragna, sem er á 
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skólasafni, er á sama máli og hefur skýringu á reiðum höndum: „Þegar þau eru komin úr 

þessum barnabókum, eins og maður segir, en eru ekki alveg tilbúin í unglingabækurnar þá 

myndast stundum gap. Þau þurfa að komast yfir það og þá komast þau almennilega á skrið.“  

Salka kennir einmitt krökkum á þessum aldri, á elsta grunnskólastiginu. Hún lýsir því 

hvernig tekist er á við þennan vanda í hennar skóla:  

Við erum með viðbótartíma, eina kennslustund á viku í öllum árgöngum þar sem 
nemendur koma inn, alltaf með kjörbók, bók að eigin vali. Við reynum að beina 
þeim inn á ákveðnar brautir bara með jákvæðu viðmóti og með því að sýna þeim 
bækur, hjálpa þeim að finna eitthvað sem vekur áhuga. Það sem hefur gerst hérna, 
þróunin hefur orðið sú að krakkarnir eru farnir að lesa miklu, ég veit ekki hvað ég 
á að segja, má maður segja betri bækur? 

Þarna minnist Salka á mikilvægt atriði sem vill stundum gleymast en það er hlutverk 

kennarans að aðstoða nemendur að velja bækur við hæfi. Kennarinn þekkir oft mismunandi 

áhugasvið nemenda sinna og getur notað þá þekkingu til að para saman barn og bók. Alda 

gerir þetta að umtalsefni og segir að kennarinn geti ekki bara valið eina bók og ætlast til að 

öllum finnist hún skemmtileg:  „...maður þarf soldið að þekkja Óla og Sigga til þess að vita 

hvort það sé nú ekki til einhver bók sem gæti höfðað til þeirra.“ 

Að mati Huldu er gífurlega mikilvægt að virkja áhuga nemenda og gæta þess að brjóta 

hann ekki niður. Hún tekur sem dæmi nemanda sem var mjög slakur í lestri og valdi bók sem 

var langt fyrir ofan hans getu. Í stað þess að koma í veg fyrir að hann tæki bókina sem hann 

hafði greinilega mikinn áhuga á sagði hún við hann: „Þú finnur áreiðanlega eitt og eitt orð á 

blaðsíðunni sem þú getur lesið, reyndu bara.“ 

Þeir viðmælendur sem starfa í skólum greindu frá ýmsum leiðum sem prófaðar væru 

til að viðhalda lestraráhuga nemenda. Í flestum tilvikum er um að ræða einhvers konar 

lestrarátak sem stendur yfir í tiltekinn tíma frekar en að markmiðið sé að skapa viðvarandi 

lestrarmenningu innan skólans. Allir tiltóku að heimsóknir rithöfunda í skólana væri mjög góð 

leið til að vekja forvitni og áhuga nemenda.  

Hulda sagðist ekki muna mörg atvik úr sinni skólagöngu fyrir tíu ára aldur en hún 

gleymi aldrei þegar Ármann Kr. Einarsson kom og las úr nýútgefinni bók sinni á sal þegar 

hún var átta ára gömul. Þetta hefur greinilega verið mikil upplifun fyrir hana og hún telur að 

börn í dag verði líka fyrir svipuðum áhrifum. Ragna er sammála því og segir að krökkunum 

finnist mjög spennandi að sjá höfundinn á bak við bókina og heyra hvernig hugmynd að sögu 

kviknar. Eftir slíkar heimsóknir megi slá því föstu að krakkarnir fái mikinn áhuga á bókum 

viðkomandi höfundar og standi í röðum á skólasafninu til að taka þær út. Fleiri viðmælendur 
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taka í sama streng og finnst mjög miður að eftir efnahagshrunið 2008 hafi samdrátturinn í 

skólakerfinu meðal annars bitnað á höfundaheimsóknum.    

Í skólanum þar sem Ragna vinnur sem skólasafnskennari er bókasafnið í miðri 

byggingunni. Það er nokkurn veginn hringlaga, að mestu með glerveggjum og meðal annars 

hægt að opna það með rennihurðum úr tveimur aðliggjandi kennslustofum. Safnið er alltaf 

opið á skólatíma og Ragna er nánast í fullu starfi. Hún telur að þetta óhefta aðgengi að bókum 

hafi áhrif á lestraráhuga nemendanna: „... ég held að þetta sé kosturinn við svona opið safn ... 

þau eru vön því frá því að þau koma hingað í sex ára bekk að geta alltaf komið á safnið og náð 

sér í bækur.“ 

Ragna telur að félagahvatning hafi líka mikil áhrif á áhuga nemenda á bókum. Hún 

nefnir dæmi um verkefni á safninu hjá sér þar sem nemendur eru látnir meta bækurnar sem 

þeir lesa. Nemandinn límir upp mynd af sjálfum sér ásamt mynd af bókarkápunni og gefur 

bókinni stjörnur. Ragna segir að nemendur skoði þetta heilmikið og oftar en ekki virki þetta 

þannig að þeir taki út bók. Að hennar mati hjálpar að hafa framsetninguna svona myndræna 

því að: „þau þurfa rosalega mikið allt svo myndrænt í dag“. 

5.1.2 Að elska tungumálið sitt 
Þegar rætt var við þátttakendur í rannsókninni um læsi, lestrarkennslu og lestraráhuga í 

tengslum við notkun barnabóka fléttaðist móðurmálskennsla gjarnan inn í svörin. Hvort sem 

börnin hlýða á texta eða lesa sjálf öðlast þau aukinn málskilning og orðaforða ásamt því að fá 

tilfinningu fyrir réttri málnotkun og stafsetningu. Kolbrún notar alltaf barnabækur eða texta 

sem útgangspunkt í kennslunni: „Sko um leið og ég er alltaf að lesa, kynna og varpa upp texta 

skoða ég tungumálið út frá honum og tala um orðflokkana og yndislegu lýsingarorðin og 

bendi alltaf stöðugt á ólík stílbrögð.“ 

Það er sterkur samhljómur í þessri afstöðu Kolbrúnar og eftirfarandi orðum Rúnu sem 

hefur tröllatrú á gagnsemi barnabóka í móðurmálskennslu:  

Notkun barnabóka tengist að sjálfsögðu móðurmálskennslu og lestraráhuga ... 
þau fá orðaforða og þau fá málskilning ... Ég hef oft sagt við kennara: ýtið til 
hliðar málfræðiæfingum, stafsetningaræfingum, kennið börnunum fyrst að 
elska tungumálið sitt. Að það sé hægt að nota það til tjáningar og yndis og eftir 
það geta þau skilið að það er ekki sama hvernig maður fer með það. 

Kolbrún leggur áherslu á að barnabókaútgáfan þurfi að vera blómleg til þess að kennarinn hafi 

úr nægilega fjölbreyttum bókum að velja fyrir móðurmálskennsluna: „Allt íslenskunám ætti 

að fara fram út frá efni barnabóka og þess vegna er mikilvægt að við séum dugleg að koma út 



55 

góðum og vönduðum barnabókum með fjölbreyttum stílbrögðum. Þetta er besti grunnurinn 

fyrir íslenskukennsluna því það elska allir sögur.“ 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 98-99) segir að í læsi felist einkum tvennt; lestur 

og ritun. Þar segir einnig að mikilvægt sé að kenna og þjálfa lestur og ritun samhliða, allt frá 

upphafi skólagöngu til loka hennar. Kolbrún er ekki í neinum vafa um mikilvægt hlutverk 

barnabóka í tengslum við ritunarkennslu: „... talandi um ritunina þá eru barnabækurnar 

náttúrlega fyrirmyndin. Þetta er textinn sem höfðar til þeirra og þau geta tekið sér til 

fyrirmyndar.“ Rúna er á þeirri skoðun að börn sem alast upp við bækur hafi forskot hvað 

varðar færni í ritun. Hún hefur oft kennt á ritunarnámskeiðum fyrir krakka og segist strax sjá 

ef hún fær börn sem hafa lesið mikið eða mikið hafi verið lesið fyrir, málnotkun þeirra sé allt 

önnur og þau hafi miklu meira vald á tungumálinu. 

 Í ljósi þess að lestur og ritun tengjast órjúfanlegum böndum þá kemur ekki á óvart að 

kennarar hafa áhyggjur af ritfærni nemenda ekki síður en lestrarfærni. Nokkrir viðmælendur 

viðruðu þessar áhyggjur, til dæmis Ragna: „Ritunin hefur verið frekar glötuð. En þá hugsar 

maður hvernig er ritunarkennslan? Er ekki hægt að nota barnabækurnar í henni, það hlýtur að 

vera.“ 

Að mati Sölku kemur berlega í ljós á elsta stigi grunnskólans að ritunarfærni nemenda 

er heldur bágborin: „Sko, eins og alþjóð veit … þá þarf að efla ritun. Það er ofboðslega erfitt 

að fá krakka til að skrifa í dag. Ég segi stundum við nemendur: Er SMS það eina sem þið 

skrifið í dag – og undir debetnótur?“ 

5.1.3 Þematengd vinna 
Þematengd vinna eða heildstæð nálgun barst í tal hvað eftir annað hjá viðmælendum í 

rannsókninni. Þar er átt við að fléttað sé saman ýmsum greinum eins og móðurmálskennslu, 

landafræði, sögu, náttúrufræði og lífsleikni með barnabækur sem útgangspunkt.  

Ragna nefnir sem dæmi að hægt sé að nota nestissöguna sem kveikju að næsta tíma og 

vinna út frá efni hennar eða kryfja sjálfa söguna til mergjar. Hún segir hafsjó af fróðleik í 

mörgum bókum sem hafa verið að koma út á undanförnum árum, til dæmis þar sem höfundar 

eru að nýta sér hugmyndir úr þjóðsögum eða nánasta umhverfi. 

Hulda segir að lestrarkennsluaðferðin Byrjendalæsi hvetji mjög til þess að nýta 

barnabækur heildstætt inn í kennsluna: „Þar er markvisst verið að nýta barnabækur í íslensku 

og samþætta íslenskuna öðrum námsgreinum, samfélagsfræði, náttúrufræði og hvaðeina. Oft 

erum við einmitt að finna efni sem tengist ýmsum greinum í almennum sögum og svo tökum 

við fræðibækur kannski með.“ Hún nefnir sem dæmi að þegar hún var að fjalla um 
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Norðurlöndin í samfélagsfræði hafi hún tekið fyrir norræna barnabókahöfunda og látið 

nemendur vinna út frá bókum þeirra.  

Kolbrún segir að í hennar skóla hafið orðið eins konar bylting þegar nokkrir kennarar 

bundust samtökum um að nota bókmenntir sem útgangspunkt í allri vinnu: „Kennararnir í 

mínum skóla tóku sig alveg svakalega á og fóru að grúska í bókum fyrir börn, skoða texta, 

finna bækur sem passa.“ Útkoman úr þessari vinnu var textasarpur sem kennararnir geta 

gengið í og fundið viðeigandi texta fyrir hvers konar umfjöllunarefni í öllum mögulegum 

greinum, hvort sem það er móðurmál, ritun, landafræði, lífsleikni eða saga.  

Heildstæð nálgun eins og hér hefur verið lýst er sérstakt áhugamál Sölku sem kennir á 

unglingastigi. Hér hefur hún orðið:  

Við viljum fá hugsunina meira í gang þannig að þau meti, túlki, greini, segi 
sína skoðun ... þetta er áhugamál hjá mér. Ég hef tekið skáldsögur og gert 
kennsluleiðbeiningar með svona heildstæða stefnu að leiðarljósi. Mér finnst 
það skipta gríðarlega miklu máli. Þó það sé ekki annað en smásaga, það er 
hægt að kenna allt út frá þessu. 
 

5.1.4 Umræður og lífsleikni 
Þegar viðmælendur í rannsókninni ræddu kosti þess að nota barnabækur í kennslu bar 

námsgreinina lífsleikni talsvert á góma. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 195) er 

lífsleikni talin til samfélagsgreina ásamt sögu, landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, 

heimspeki og siðfræði. Í þessum greinum eru nemendur fræddir um gildi eins og jafnrétti, 

lýðræði, umhyggju og virðingu og þýðingu þessara gilda fyrir farsælt líf. Meðal 

kennsluaðferða sem taldar eru geta stuðlað að aukinni hæfni í samfélagsgreinum eru 

umræðuaðferðir sem þjálfa samræðu og gagnrýna hugsun (bls. 203).  

Viðmælendur í rannsókninni voru sammála um að barnabækur, og bókmenntir 

almennt, væru albesti grunnur sem hægt væri að hugsa sér í lífsleiknikennslu. Eða eins og 

Rúna sagði: „Þú færð það sem kennarar þurfa að takast á við, sem er ætlast til að þeir tali um í 

lífsleikni og kvarta kannski yfir að ekki sé til efni. Farið í bókasafnið, gjörið svo vel, þar er 

þetta allt saman.“  

Umræður í lífsleiknikennslunni gefa tækifæri til að fjalla um ýmis viðkvæm mál sem 

koma upp í skólasamfélaginu. Til dæmis mál sem varða samskipti nemenda, vináttu, kvíða og 

hegðun svo eitthvað sé nefnt. Þar geta barnabækur verið góður útgangspunktur. „Er nokkuð 

sem gefur jafngóðan grundvöll til umræðna eins og skemmtileg saga?“ spyr Rúna og svarar 

síðan spurningunni sjálf: 
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Þær gefa tilefni til að taka upp efni sem eru viðkvæm og erfið í umræðu vegna 
þess að það er ekki verið að tala um að það hafi komið fyrir þau heldur þessi í 
bókinni. Hvað gerist og hvernig leysir hann eða hún málið? Öll þemu sem hægt 
er að hugsa sér eru til í bókmenntum, einmanaleiki, einelti, vandamál með 
foreldra, vímuefni ... Og lausn á öllum mögulegum vandamálum og það er 
miklu auðveldara að ræða um þau þegar þú ert að ræða um þriðja aðila. 

Hulda og Alda eru einnig á því að gott sé að ræða um ýmis siðferðileg málefni út frá sögum 

því að börnin samsami sig sögupersónunum. „Og persónurnar hegða sér allavega, bæði vel og 

illa, þær sýna jákvæð og neikvæð viðbrögð. Það mætti kannski gera meira af því að fá 

nemendur til að reyna að setja sig í spor persónanna í bókunum,“ segir Alda. Hulda tekur í 

sama streng og leggur áherslu á að gott sé að nota sögur sem umræðugrundvöll og efla þannig 

færni nemenda til að mynda sér skoðanir og rökstyðja þær og almennt tjá sig munnlega.    

5.1.5 Samantekt um barnabækur í skólastarfi 
Barnabækur eru vannýtt auðlind í skólastarfi, um það eru viðmælendur á einu máli. Notkun 

barnabóka í skólastarfi er fyrst og fremst komin undir persónulegum áhuga og framtakssemi 

kennara að mati viðmælenda en þó kom fram að einhverjir skólar hafa markað sér stefnu um 

læsi þar sem hvatt er til þess að vinna með barnabækur. 

 Viðmælendur hafa orðið áþreifanlega varir við það í störfum sínum hve nemendur eru 

áhugalausir um bóklestur. Einnig sjá þeir hvernig dregur úr áhuganum eftir því sem nemendur 

eldast. Að þeirra mati nýtast barnabækur ekki síst til að kveikja áhuga nemenda á lestri og því 

þurfi að auka vægi yndislesturs í skólastarfinu. Nauðsynlegt er að breyta því viðhorfi sem 

verður vart meðal kennara að yndislestur sé tímaeyðsla. Kjörið er að nota skemmtilegar 

barnabækur í stað þess að láta nemendur lesa innihaldsrýrar lestrarbækur til að þjálfa 

lestrarfærnina og eiga þar með á hættu að drepa niður alla lestrarlöngun. Mikilvægt er að 

nemendur fái sjálfir að velja bækur til lestrar en kennarar geta verið til aðstoðar og nýtt sér 

þekkingu á áhugamálum og getu nemenda til að para saman barn og bók. 

 Viðmælendur eru á einu máli um að barnabækur séu gullnáma í móðurmálskennslu. 

Nemendur öðlast aukinn málskilning og orðaforða og fá einnig tilfinningu fyrir réttri 

málnotkun og stafsetningu. Þetta undirstrikar þörfina fyrir öfluga útgáfu vandaðra bóka með 

fjölbreyttum stílbrögðum. Ekki má gleyma að lestur og ritun tengjast órjúfanlegum böndum 

og þar af leiðandi geta barnabækur komið að góðu gagni sem fyrirmyndir í ritunarkennslu. 

 Viðmælendur hafa góða reynslu af því að nota barnabækur í alls konar þematengdri 

vinnu þar sem fléttað er saman móðurmálskennslu, sögu, landafræði og fleiri greinum. Að 

þeirra mati eru bókmenntir besti grunnur í lífsleiknikennslu sem hægt er að hugsa sér. Í 
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lífsleikni er fjallað um gildi eins og jafnrétti, lýðræði, virðingu og umhyggju. Umræðurnar í 

lífsleikni gefa tækifæri til að fjalla um ýmis viðkvæm mál og getur þá verið gott að nota sögur 

sem umræðugrundvöll og þjálfa nemendur í að setja sig í spor annarra. Að auki veitist 

tækifæri til að hvetja nemendur til að mynda sér skoðanir, rökstyðja þær og tjá sig munnlega.  

   

5.2 Hindranir í vegi lestrarhvatningarstarfs 
Ljóst er að þátttakendur í rannsókninni eru mjög hlynntir því að nota barnabækur í skólastarfi 

og hafa sjálfir góða reynslu af því. Þeir eru hins vegar ekki trúaðir á að barnabækur skipi 

almennt stórt hlutverk í grunnskólastarfi. Hér á eftir verður fjallað um hvað þeir telja helst 

standa í vegi fyrir því að kennarar nýti þessa „auðlind“ í skólastofunni.  

5.2.1 Brotalöm í þekkingu kennara 
Til þess að hjálpa nemendum að finna bækur við hæfi þarf kennarinn ekki aðeins að þekkja 

einstaklingana í bekknum heldur líka bókaflóruna. Viðmælendur voru sammála um að þar sé 

víða pottur brotinn. Alda orðaði þetta á eftirfarandi hátt: 

Ég held að það sé að sumu leyti vegna þess að kennarar þekki barnabækur 
ekki nægilega vel, þeir séu ekki nægilega vel lesnir í barnabókmenntum, 
þeir hafa ekki fengið mikla kennslu um barnabókmenntir. Og maður nýtir 
ekki barnabókmenntir að neinu gagni nema vera soldið vel að sér í þeim, 
þekkja nemendur sína, þekkja barnabækur og geta parað saman barn og bók. 

Kolbrún segist hafa unnið í nokkrum skólum og umgengist mikið af kennurum en það komi 

henni alltaf jafnmikið á óvart hversu fáir þeirra lesi barnabækur. „Það eru allir af vilja gerðir 

en fæstir lesa og fæstir veita því athygli hvað er að koma út. Og ég segi hreint út fæstir því 

þetta er ekki bara á vinnustaðnum sem ég er núna heldur í gegnum tíðina.“ Salka tekur ekki 

eins djúpt í árinni en efast þó um að allir kennarar fylgist með barnabókmenntum. Hún segist 

vera í kennarahópi sem komi héðan og þaðan og sumir í hópnum fylgist ekkert með 

barnabókmenntum og líti þannig á að þeim komi þær ekkert við ef þeir kenna ekki íslensku.  

Hulda segir að kennarar sem jafnframt eru foreldrar ungra barna séu í betri aðstöðu til 

að fylgjast með bókum sem eru að koma út: „Kennarar sem eru með lítil börn eru í betri 

stöðu, þeir hafa verið að lesa þessar bækur nýlega og eiga þær á heimilum sínum en hinir sem 

eru farnir að reskjast, það er kannski aðeins erfiðara fyrir þá.“ 

Ragna tengir þekkingu kennara á barnabókmenntum líka við stöðu þeirra í lífinu: „Ég 

held það skiptist nú soldið bara í tvennt sko, það eru mjög margir sem fylgjast ekki með, þetta 

fer eftir því hvaða börn þeir eiga heima, á hvaða aldri.“ Hún skýrir líka tregðu kennara við að 
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nota barnabækur með vanþekkingu á bókaflórunni: „Og svo kannski eru kennarar ekki 

endilega að sjá þessa möguleika sem að bókin býður upp á, kannski eru þeir ekki að lesa 

sjálfir þessar bækur.“ Sem skólasafnskennari er hún í góðri aðstöðu til að leggja mat á 

þekkingu samstarfsfólks síns á barnabókum því að þeir kennarar sem eiga ung börn biðja hana 

gjarnan um aðstoð við að finna góðar bækur að lesa fyrir sín eigin börn. Hún er gagnrýnin á 

þekkingarskort kennara en er ánægð með að þeir skuli leita til hennar því að í kjölfarið smitast 

kynnin af bókunum oft yfir í kennslu viðkomandi. „En svo eru sumir alveg bara úti að aka, 

fylgjast ekkert með!“ bætir hún við.  

5.2.2 Skortur á námsframboði 
Það kom skýrt fram í rannsókninni að í kennaranáminu eru væntanlegir grunnskólakennarar 

ekki búnir undir að fjalla um barnabókmenntir, nýta þær í kennslu og hvetja nemendur til 

lesturs. „Það er svo gott sem engin kennsla í barnabókmenntum fyrir þá sem ætla sér að verða 

grunnskólakennarar,“ segir Alda sem er íslenskukennari á menntavísindasviði Háskóla 

Íslands. Að hennar sögn eiga nemendur sem ætla að kenna á yngsta stigi grunnskólans kost á 

að taka einn lítinn valáfanga sem heitir Listir og barnamenning og þar deila barnabókmenntir 

sviðinu með tónmennt og myndmennt. Hún undirstrikar að þetta sé val og einn þriðji af 

námskeiði. Og hún bætir við: „Síðan er það ekki nema nemendur velji sér kjörsvið í íslensku, 

þá reynum við að halda barnabókum soldið inni þar og þjóðsögum og ævintýrum.“ 

Rúna segir menntunarskortinn eina af ástæðunum fyrir því að kennarar kunni ekki að 

nýta þann fjársjóð sem hún telur barnabókmenntir vera:  

Og svo þarf bara að fjalla um þetta sem bókmenntir í staðinn fyrir að spyrja 
nemendur staðreyndaspurninga upp úr þessum textum. Ég meina; hvað voru 
kýrnar margar á bænum? Hvað sagði amman á blaðsíðu 35? Þú veist, þetta er 
náttúrlega ekki bókmenntakennsla. Þú kennir ekki bókmenntir eins og landafræði 
og sögu. Og það er vegna þess að kennararnir hafa ekki grunn til þess að kenna 
þetta. 

Tveir viðmælenda sem fóru í framhaldsnám í Háskóla Íslands vildu nýta tækifærið og bæta 

vankunnáttu sína á sviði barnabókmennta en komust að því að engir valáfangar voru í boði: 

„Þegar ég var í þessu námi mínu þá ætlaði ég að fara í einhvern kúrs í barnabókmenntum. Það 

var ekki til, ég gat ekki fundið einn einasta, þú veist hvorki í skólasafnsfræðum né í 

bókmenntum, já, þannig að, þú veist, það er svo lítið framboð,“ sagði  Ragna. 
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5.2.3 Vanbúin bókasöfn 
Þegar talið var leitt að þætti skólabókasafna í lestrarhvatningu og vinnu með barnabækur voru 

viðmælendur sammála um að hann væri ómetanlegur. Orð Öldu lýsa í hnotskurn því sem kom 

fram hjá viðmælendum: „Ég held að skólasöfnin gegni alveg gríðarlega mikilvægu hlutverki í 

þessu sambandi. Og sérstaklega ef söfnin eru svo heppin að vera með bókasafnsfræðing sem 

hefur áhuga. Þá geta þeir náttúrlega alveg lyft grettistaki í samvinnu við kennarana.“ 

Rúna hefur reynslu af því að vinna á skólasafni og er þeirrar skoðunar að vel mannað 

bókasafn sé gulls ígildi í skólastarfinu. „Það eru til skólabókaverðir sem verða bókstaflega 

eins og hjartað í skólanum og opna allar dyr og draga kennarana með sér inn í þetta. Og svo 

sumstaðar eru þetta, já, bara bækur í hillu.“  

Það kom mjög sterkt fram að eftir fjármálahrunið 2008 væri svo illa komið fyrir 

mörgum skólasöfnum að ástandið gæti hindrað kennara í að nýta sér barnabækur í starfi. 

Hulda sagði til dæmis að Reykjavíkurborg hafi fengið skömm í hattinn fyrir að sækja um að 

verða Bókmenntaborg á sama tíma og verið var að skera niður í grunnskólunum með 

tilheyrandi afleiðingum fyrir skólasöfnin. Í kjölfarið hafi mörgum starfsmönnum skólasafna 

sem voru í 100% starfshlutfalli verið boðið upp á hálft stöðugildi. Þetta hafi orðið til þess að 

menntaða fólkið flúði úr starfi og bókasöfnin voru þá jafnvel mönnuð ódýrustu starfskröftum 

skólanna.  

Ragna er í Félagi fagfólks á skólasöfnum og hún segir að hljóðið sé mjög misgott í 

félagsmönnum. Sjálf er hún svo heppin að vinna í skóla þar sem niðurskurðurinn hefur lítið 

sem ekkert bitnað á bókasafninu. Hins vegar sameinaðist skólinn fyrir nokkrum árum öðrum 

skóla í hverfinu þar sem enginn starfsmaður var á skólasafni. Salka vinnur líka í skóla þar sem 

skólasafninu er gert hátt undir höfði. Hún hrósaði starfsmanni bókasafnsins í hástert og sagði 

að hann væri duglegur að brydda upp á ýmsu í því skyni að hvetja nemendur til að lesa. 

Kolbrún lýsti aftur á móti ástandinu í sínum skóla á eftirfarandi hátt:  

Sko í skólunum er aðbúnaðurinn náttúrlega svo misjafn. Sumir geta gengið að 
einhverju svona gangandi alfræðiriti og spurt: Ertu með eitthvað sem tengist 
sögu Rómarveldis? Og þá bara, gjörðu svo vel, þessi, þessi og þessi. Á mínu 
bókasafni er náttúrlega vanvirkt tölvukerfi og það er enginn bókasafnsfræðingur 
að störfum, það er enginn sem vinnur á bókasafninu. 

Umræðan um skólabókasöfnin leiddi hugann að almenningsbókasöfnunum og það vakti  

athygli að viðmælendur minntust varla einu orði á þau nema í tengslum við leit að 

bókum. Ef marka má gögnin sem söfnuðust í þessari rannsókn þá er sjaldgæft að skólar 

og almenningsbókasöfn efni til samstarfs um að örva lestraráhuga ungs fólks enda þótt 
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báðar stofnanir hafi það að markmiði. Kennarar í viðmælendahópnum virtust ekki hafa 

hugleitt að það gæti verið kostur en Sigríður sem vinnur á almenningsbókasafni lét í 

ljós löngun til að sameina kraftana:  „Svo vil ég, sem hefur ekki orðið, meiri samvinnu 

við skólana. Miklu meiri samvinnu. Eins og að við séum með lestrarátak saman. Og 

sumarlestur saman.“ Sagðist hún ítrekað hafa reynt að lokka kennara sem koma á 

safnið til samstarfs en það hafi sjaldan borið árangur.   

5.2.4 Út fyrir þægindahringinn 
Ýmislegt fleira bar á góma sem kæmi í veg fyrir að kennarar notuðu barnabækur í skólastarfi 

en oftast var minnst á vinnuálag, tímaskort og óhefðbundinn undirbúning. Hulda telur að 

kennurum finnist lífga upp á starfið að vinna þematengt út frá bókum en á móti komi að það 

auki álagið: „Tíminn sem við erum að vinna, svona eiginlega frumkvöðlastarf þegar við 

veljum bók og þurfum að vinna kennsluverkefni, hann fer allur fram eftir kennslu, þegar við 

erum búin að kenna í þrjá, fjóra eða fimm klukkutíma og erum dauðþreytt …“ 

Ragna er á sama máli og segir að notkun barnabóka í kennslu krefjist þess að 

kennarinn breyti dálítið vinnubrögðum sínum og það útheimti tíma sem þeir hafi kannski ekki 

aflögu. Síðan örlar á gagnrýni þegar hún bætir við að kennarar komi sér upp rútínu sem vill 

festast í sessi: „... ég veit ekki, kannski er þetta að þá þarftu að fara svolítið út fyrir 

þægindahringinn. Þú ert með ákveðinn pakka sem að hefur gengið.“ 

Rúna hefur mikla samúð með vinnuálaginu sem hvílir á kennurum og telur að þeir búi 

við aðstæður sem ekki séu mönnum bjóðandi. En hún lítur á notkun barnabóka sem lausn 

fremur en aukið álag. „Þess vegna held ég að ef þeir gætu skilið hvað þetta er auðvelt ... lausn 

sem gefur svo mikið fyrir lítið. Það kostar ekkert að taka góða bók á bókasafninu og lesa 

upphátt fyrir börnin í 20 mínútur á dag.“ 

5.2.5 Samantekt um hindranir 
Það sem stendur helst í vegi fyrir því að kennarar noti barnabækur í skólastarfi er skortur á 

þekkingu. Kennarar eru margir hverjir ekki nægilega vel lesnir í barnabókmenntum og þeir 

þekkja ekki barnabókaflóruna. Kennarar sem eru sjálfir foreldrar ungra barna standa betur að 

vígi, eru áhugasamari og fylgjast betur með barnabókaútgáfunni. Í kennaranáminu er nánast 

engin kennsla í barnabókmenntum í boði fyrir þá sem ætla sér að verða grunnskólakennarar. 

Fyrir kennara sem vilja bæta sér upp þekkingarskort í barnabókmenntum og fara til dæmis á 

símenntunarnámskeið er heldur ekki um auðugan garð að gresja. Áhugi og sjálfsmenntun er 

því helsta haldreipi kennara sem vilja nota barnabækur í kennslu.  
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Sumir kennarar eru svo heppnir að starfa í skólum þar sem er öflugt bókasafn með 

bókasafnsfræðingi við stjórnvölinn. Í því er fólginn gríðarlegur stuðningur við 

lestrarhvatningarstarfið að mati viðmælenda. Að sama skapi getur nánast óstarfhæft og jafnvel 

ómannað skólabókasafn hamlað því að kennarar noti barnabækur í lestrarhvatningarstarfi en 

slíkt ástand ríkir í sumum grunnskólum, einkum eftir efnahagshrunið árið 2008. Það virðist þó 

ekki hafa leitt til aukinnar samvinnu grunnskólanna við almenningsbókasöfn á sviði 

lestrarhvatningar.  

 Annað sem getur hindrað kennara í að nýta kosti barnabóka í skólastarfinu er mikið 

vinnuálag og tímaskortur. Vinna með barnabækur getur haft í för með sér að kennarinn þurfi 

að breyta vinnubrögðum sínum og jafnvel búa til kennsluefni og hvort tveggja útheimtir tíma 

og starfsþrek. Það getur verið hindrun að þurfa að fara út fyrir þægindahringinn og rífa sig 

upp úr rútínunni en að mati viðmælenda er sú vinna sem fer í lestrarhvatningarstarf margfalt 

endurgoldin.  

  

5.3 Grunnur að barnabókalykli 
Í síðari hluta viðtalanna snerist umræðan um hvort gagnlegt væri að hafa aðgang að rafrænum 

lykli að íslenskum barnabókum. Hverjum hann kæmi þá helst að gagni og hvers vegna. Mest 

áhersla var lögð á að fá fram skoðanir viðmælenda á því hvað þyrfti að prýða slíkan lykil til 

að hann gagnaðist í skólastarfi. Hér verður fjallað um niðurstöðurnar auk þess sem greint 

verður frá hugmyndum viðmælenda um ýmsar leiðir til að kynna barnabókalykilinn þegar þar 

að kemur. Loks verður sýnt fram á að mögulegt er að koma á samstarfi við barnabókahöfunda 

um að þeir lykli sínar eigin bækur.   

5.3.1 Leit að barnabókum 
Viðmælendur voru fyrst spurðir að því hvernig þær bæru sig að við að finna bækur um tiltekið 

efni. Flestir þurftu að hugsa sig vandlega um og í sumum tilvikum voru svörin á endanum 

fremur óljós. Almenningsbókavörðurinn sem sennilega þekkir bókakostinn best sagði „... oft 

er þetta nú bara hérna uppi ...“ og benti um leið á kollinn á sér. Þeir kennarar sem eru svo 

lánsamir að hafa aðgang að skólasafni með góðum starfsmanni sögðust gjarnan leita til hans 

og stundum bæri það árangur en stundum ekki. Ljóst var af svörum þeirra sem höfðu reynt að 

leita að bókum um tiltekið efni á netinu að leitin væri bæði ómarkviss, tímafrek og alveg óvíst 

að hún bæri árangur. Eftirfarandi lýsing Sölku er talandi dæmi um fyrirhöfnina sem getur 

þurft að leggja á sig til að finna eina bók: „Maður fer bara á netið og leitar … um daginn  

leitaði ég að stílfræðibók ... ég leitaði alls staðar, fór á milli bókasafna … í Gegni og allar 
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þessar slóðir og fann hana loks á bókamarkaði úti á Granda.“ Salka var hins vegar ekki með 

svör á reiðum höndum við því hverjar þessar slóðir væru sem hún minntist á. Flestir 

viðmælendur komust að lokum að þeirri niðurstöðu að sennilega væri besta leiðin að fara á 

almenningsbókasafnið og tala við bókavörðinn.  

Það er auðvelt að gera sér í hugarlund að fyrirhöfnin við leitina að „réttu bókinni“ geti 

komið í veg fyrir að barnabækur séu notaðar markvisst í skólastarfinu. Enda kom í ljós að sá 

viðmælandi sem notar barnabækur mest í starfi hafði ásamt samkennurum sínum komið á fót 

textasarpi sem hægt er að sækja í efni eftir þörfum.  

Þegar viðmælendur höfðu verið beðnir um að velta fyrir sér hvernig þeir færu að því 

að finna bækur um tiltekið efni voru þeir spurðir hvort þeir myndu notfæra sér rafrænan lykil 

að íslenskum barnabókum væri hann fyrir hendi. Það má kannski segja að aðdragandinn að 

spurningunni hafi verið leiðandi en samt sem áður kom á óvart hve hugmyndinni var innilega 

fagnað.   

5.3.2 Umfang barnabókalykils 
Nokkrir þátttakendanna í rannsókninni hófu umræðuna um barnabókalykilinn á því að 

tilgreina hvaða bækur hann ætti að geyma. Einn tók sérstaklega fram að í honum ættu að vera 

allar barna- og unglingabækur á íslensku, jafnt frumsamdar sem þýddar. Tveir viðmælendur 

sem kenna eða hafa kennt á elsta stigi grunnskólans óskuðu sérstaklega eftir því að í lyklinum 

yrðu nokkrar velvaldar „fullorðinsbækur“, bækur sem gætu höfðað til unglinga, hentuðu vel 

til kennslu bókmenntahugtaka og sem kveikja að umræðum. 

5.3.3 Notendur barnabókalykils 
Það liggur í hlutarins eðli að netaðgangur að rafrænum barnabókalykli gæti verið opinn öllum 

enda viðruðu flestir viðmælendur þá skoðun að foreldrar hefðu ekki síður þörf fyrir slíkt 

hjálpartæki en kennarar.  

Þeir höfðu hins vegar ekki allir trú á að foreldrar myndu nota barnabókalykilinn þótt 

hann væri í boði og var Ragna í þeim hópi: „… ég veit ekki hvort foreldrar væru neitt að pæla 

í þessu, nema mjög lítill hluti … alveg eins og þetta með að lesa ekki fyrir börnin sín af hverju 

ættu þau þá að fletta upp einhverju um bækur?“  

Rúnu finnst aftur á móti að nauðsynlegt að kynna lykilinn líka fyrir almenningi, fyrir 

foreldrum, og útgangspunkturinn ætti að vera: „… þið gefið barninu ykkar ekkert 

mikilvægara, þetta er stærsta gjöf sem þið getið gefið því og hún kostar ekki neitt, að fá þau til 

að hafa gaman af því að lesa.“ 
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Talið barst einnig að því að barnabókalykillinn gæti komið börnunum sjálfum að góðum 

notum og jafnframt verið lestrarhvetjandi í sjálfu sér. Sigríður bendir á að krökkum finnist allt 

sem tengist tölvum vera skemmtilegt og Hulda telur að með því að gera ráð fyrir krökkum í 

notendahópnum aukist notkun lykilsins og jafnframt sé hægt að slá tveir flugur í einu höggi, 

nýta lykilinn í tölvutæknikennslu og kveikja um leið áhuga á bókum: „Þetta er alveg ekta 

samstarfsverkefni fyrir bókasafns- og tölvutæknikennara; að virkja lykilinn og kenna 

börnunum að leita eftir sínum áhuga.“ 

Salka hefur fulla trú á að unglingar myndu nota vef með bókalykli. Hún telur líklegast 

að þeir myndu leita eftir bókaflokkum og síðan vilja fá stutta umfjöllun um efni bókanna eins 

og tíðkast að hafa á bókarkápum. Hún nefnir einnig að eigi lykillinn að hafa aðdráttarafl fyrir 

unga fólkið þá þurfi að huga vel að því að hann líti vel út og sé aðgengilegur og þægilegur í 

notkun. Alda er sömuleiðis þeirrar skoðunar að vefurinn eigi að nýtast öllum og huga þurfi að 

viðmótinu: „... vefur sem nýtist bæði kennurum og foreldrum og börnunum sjálfum, ekki 

gleyma því. Þá þarf hann að vera soldið aðlaðandi sko, soldið barnvænn sko, soldið smart.“ 

5.3.4 Leitaratriði 
„Ef þú hefðir aðgang að rafrænum gagnagrunni með íslenskum barnabókum hvaða leitaratriði 

myndir þú vilja hafa í honum?“ Þannig hljóðaði lykilspurningin í síðari hluta viðtalanna. 

Fæstir viðmælenda voru með svör á reiðum höndum svo að nauðsynlegt reyndist að leiða 

umræðuna áfram og þaulspyrja. Þó var greinilegt að þeir viðmælendur sem nota barnabækur 

mest í kennslu áttu auðveldara með að gera sér í hugarlund hvaða leitaratriði myndu gagnast 

þeim best.  

Í Töflu 4 hér fyrir neðan er að finna öll atriðin sem viðmælendur nefndu. Á eftir hverju 

atriði er tala sem segir til um hversu margir tilgreindu það. Töflunni er skipt í „bókfræðilegar 

upplýsingar“, „efnisorð“ og „annað“ lesendum til hægðarauka. Skiptingin orkar vissulega  

tvímælis en hún dregur dám af framsetningu viðmælenda. Þegar þeir nefndu hugtakið 

„efnisorð“ settu þeir það jafnan í samhengi við aðstæðurnar þar sem það kæmi að notum. 

Ýmislegt í flokknum „annað“ myndi í rauninni teljast efnisorð og eins má segja að 

„efnisorðin“ séu hluti af bókfræðilegum upplýsingum.   
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Tafla 4: Viðmiðunarþættir fyrir barnabókalykil 

Bókfræðilegar upplýsingar 
-Höfundarnafn = 3 
-Bókartitill = 1 
-Síðufjöldi, fjöldi mynda = 1 
Efnisorð 
-Sem tengjast tilfinningum (kvíði, reiði, ánægja) = 5 
-Sem tengjast aðstæðum/atvikum (einelti, andlát, afbrot, fötlun) = 5 
-Sem tengjast faggreinakennslu (Afríka, kýr, Norðurlönd, fiskveiðar) = 4 
-Sem tengjast móðurmálskennslu = 1 
-Sem tengjast bókavali (para saman barn og bók) = 1 
 
Annað 
-Flokkun (spennusaga, fantasía, fótboltasaga) = 5 
-Sögustaður, sögutími = 4 
-Fyrir hvaða aldurshóp er bókin = 4 
-Tengsl við kvikmynd (hefur verið gerð mynd eftir bókinni) = 2  
-Efnisútdráttur /styttur káputexti = 2 
-Frásagnarháttur (sendibréf, frásögn, ljóð, ævisaga) = 1 
-Orðaforði (er bókin gott dæmi um sagnorða- eða lýsingarorðanotkun) = 1 
-Aðalpersóna (maður, kona, stelpa, strákur, hundur) = 1 
-Höfundaafmælisdagatal = 1 (með afmælisdögum helstu barnabókahöfunda) 
-Fæðingarstaður höfundar = 1 
-Mynd af bókarkápu = 1 
-Tenging við umsagnir um bókina á netinu =  
-Ábendingar um aðrar sambærilegar bækur (eins og gert er á Amazon) = 1 
-Fræðslugreinar fyrir foreldra um mikilvægi lesturs = 1 
-Hljóðskrár (upplestur, bók mánaðarins) = 1 
-Bókalistar með grípandi fyrirsögnum: Vantar þig bækur um vináttu? Vantar þig bækur sem 

tengjast landafræði?  = 1 
 

 
 
 

Það kom dálítið á óvart hversu fáir nefndu atriðin í flokknum bókfræðilegar upplýsingar. 

Skýringin kann að vera sú að þau hafi þótt svo sjálfsögð að óþarfi væri nefna þau. Aðeins þrír 

viðmælendur minntust á að það þyrfti að vera hægt að leita eftir höfundarnafni og aðeins einn 

að titill þyrfti að vera leitarbær. Einn tiltók að gagnlegt væri að vita hversu margar síður væru 

í bókunum og hvort í þeim væru myndir.  
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Efnisorðaleit var tilgreind af öllum þátttakendum í rannsókninni auk þess sem flestir tóku 

fram að hún skipti mestu máli. Kennarar í hópi viðmælenda ræddu um í hvaða tilvikum 

efnisorðaleitin myndi þjóna þeim best. Í töflunni kemur fram í hvaða samhengi þeir settu 

efnisorðaleit í skólastarfinu. Auk efnisorða nefndu viðmælendur ýmis atriði sem þeim fyndist 

gott að hafa í barnabókalyklinum og eru þau tilgreind undir „Annað“ í töflunni. Augljóst er að 

sumir sjá fyrir sér viðamikinn vef með fjölbreyttri virkni en ekki einfalda leitarvél, samanber 

óskir um „bók mánaðarins“, fræðslugreinar og fleira.  

Fjórir viðmælendur ræddu um það hvort gagnlegt væri að setja einhvers konar 

aldursstimpil á bækur. Tveir þeirra töldu svo vera en hinir tveir voru því hins vegar mótfallnir. 

Kolbrún sagðist ekki vilja aldurstengja bækur vegna þess að það sé hin endanlega niðurlæging 

fyrir nemanda sem sé slakur í lestri að þurfa að taka bók sem opinberlega er ætluð yngri 

lesendum. Hulda tekur í sama streng: „Ég held að það sé svo viðkvæmt, það er svo erfitt að 

ákveða hvað hentar hverjum ... af því að við erum með börn inni í einni bekkjardeild sem eru 

eins og himinn og haf í þroska.“ Báðar nefndu að ef í rafrænum barnabókalykli væru myndir 

af bókarkápum ásamt örstuttum káputexta gætu kennarar nokkurn veginn séð hvaða 

aldurshópi þær væru ætlaðar.  

5.3.5 Kynning á rafrænum barnabókalykli 
Í fyrsta viðtali rannsóknarinnar kom fram sú skoðun að kennarar væru almennt ekki mjög 

meðvitaðir um þau hjálpartæki sem væri hægt að nýta til stuðnings í lestrarhvatningarstarfi í 

grunnskólum. Í þessu sambandi voru nefndar kennsluleiðbeiningar á vef Forlagsins, bókalistar 

á vef Borgarbókasafnsins og Skólasafnavefurinn. Í ljósi þessa var bætt við eftirfarandi 

spurningu í viðtalsrammann: Ef það væri til rafrænn barnabókalykill, hvernig teldir þú að best 

væri að kynna hann fyrir kennurum? Fyrsta viðbragð við spurningunni var yfirleitt á þá leið 

að það þyrfti ekki síður að kynna hann fyrir foreldrum en í kjölfarið fylgdu síðan margar 

áhugaverðar ábendingar. Í Töflu 5 má sjá allar uppástungur viðmælenda um kynningarleiðir 

en þeim er skipt í tvo flokka eftir því hvort þær beinast einungis að skólasamfélaginu eða ná 

út fyrir það. 
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Tafla 5: Kynningarleiðir 

• Kynningar/námskeið í grunnskólum, til dæmis í ágúst áður en nemendur mæta í skólann 
• Námskeið hjá Endurmenntun, samþætt kennslu um barnabókmenntir 
• Kynning (skjávarpi og/eða bæklingur) á árlegri  námsgagnakynningu Námsgagnastofnunar 
• Kynning á ráðstefnum fyrir kennara, til dæmis Menntakviku og haustþingi 
• Senda bæklinga/veggspjöld í skólana 
• Kynningar á fundum samtaka: Félag fagfólks á skólasöfnum, Samtök móðurmálskennara, 

Kennarasambandið 
• Tilkynning með tölvupósti til skólanna 
• Stofna Facebook-síðu 
• Blöð og aðrir fjölmiðlar 
• Samtökin Heimili og skóli 
• Bæklingar á heilsugæslustöðvar 
• Auglýsing í Bókatíðindum 
• Kynning fyrir almenningsbókaverði 

5.3.6 Samstarf við rithöfunda 
Það má öllum vera ljóst að gríðarlega mikil vinna felst í því að lykla allar íslenskar 

barnabækur og koma á fót rafrænum barnabókalykli eins og hér er lagður grunnur að. Ein leið 

til að létta vinnuálagið er að efna til samstarfs við núlifandi höfunda og fá þá til að lykla sínar 

eigin bækur. Í tilraunaskyni var útbúið rafrænt eyðublað með helstu leitaratriðum sem koma 

fram í Töflu 4. Það var sent með tölvupósti ásamt bréfi til sex barnabókahöfunda og bárust 

samtals 13 útfyllt eyðublöð til baka frá fjórum höfundum. Hér fyrir neðan má sjá eitt útfyllt 

eyðublað. Í Viðauka l er að finna bréfið sem sent var til rithöfundanna en Viðauki 2 hefur að 

geyma öll útfylltu eyðublöðin sem bárust.  
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Höfundur:    

Kristjana Friðbjörnsdóttir       

Titill: Reisubók Ólafíu Arndísar 

 

 
Útgefandi og ár:  JPV     /     2012 

Síðu- og myndafjöldi: 132  /     20 myndir 

Myndhöfundur: Margrét Laxness 

 

 

Efnisorð (ekki er nauðsynlegt að fylla í alla reiti): 

 

Austurland          ferðalag     Lagarfljótsormur        Tyrkja-Gudda      Tyrkjaránið 
 

Flokkur (merkja má við fleiri en einn): 

  Spennusaga                  Fantasía                                  Unglingabók     

  Jólabók                          Ljóð, kvæði, söngvar            Myndabók     

  Þjóðsaga/ævintýri       Dýrasaga                                 Söguleg skáldsaga     

X  Grín/Fyndin bók           Þroskasaga                           X  Ritröð     

X  Ferðasaga               Leikrit                                     Ævisaga 

  Teiknimyndasaga 

 

Sögustaður og –tími: 

Austurland    /     Sumar í nútímanum 

 

Aðalpersóna:       Karlkyn      X  Kvenkyn         Dýr    

                                  Annað - hvað?____________________________ 

 

 

Frásagnarháttur: 

X  1. persónu frásögn                      3. persónu frásögn                         Dagbók    

  Blogg                                     X   Sendibréf/tölvupóstur                 Minningar            
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5.3.7 Samantekt um barnabókalykil 
Hugmyndinni um rafrænan barnabókalykil var tekið fagnandi af þátttakendum í rannsókninni. 

Enda kom í ljós að leitin að „réttu bókinni“ getur verið mjög ómarkviss og tafsöm og í 

mörgum tilvikum áttu viðmælendur erfitt með að segja til um hvernig þeir bera sig að við 

bókaleit. Eftir því sem viðtölunum vatt fram fóru margir að sjá fyrir sér viðamikinn vef með 

fjölbreyttri virkni sem byggði á gagnasafni með öllum barna- og unglingabókum á íslensku, 

frumsömdum jafnt sem þýddum. Vefurinn ætti að vera opinn öllum á netinu og gagnast jafnt 

kennurum, foreldrum og börnum. Óskir viðmælenda um leitaratriði í barnabókalyklinum eru 

fjölmargar og sömuleiðis lögðu þeir til margar áhugaverðar leiðir til að kynna 

barnabókalykilinn í skólasamfélaginu og víðar.   

 Tillögur viðmælenda um leitaratriði í barnabókalyklinum voru notaðar sem grunnur að 

rafrænu eyðublaði. Eyðublaðið var sent til nokkurra rithöfunda og þeir beðnir um að lykla 

eigin bækur. Góð viðbrögð við beiðninni sýna að samstarf við höfunda er raunhæfur 

möguleiki sem vert er að nýta við smíði lykilsins.  
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6 Niðurstöður rannsóknar í fræðilegu ljósi og ályktanir 

Markmiðið með þessari rannsókn var tvíþætt: Annars vegar að kanna stöðu barna- og 

unglingabóka í grunnskólastarfi og hins vegar að leggja grunn að rafrænum lykli að 

barnabókum. Miðað var að því að rannsóknin svaraði eftirfarandi spurningum:  

1)  Hver er reynsla og upplifun grunnskólakennara af notkun barnabóka í skólastarfi? 

-Hvernig er hægt að nýta barnabækurnar í kennslu? 

-Hvað stendur í vegi fyrir því að barnabækur séu notaðar í grunnskólum? 

2) Hvaða atriði telja grunnskólakennarar að eigi að prýða rafrænan lykil að  

            barnabókum svo að hann nýtist í skólastarfi? 

Svörin við fyrri spurningunni verða til umræðu í kafla 6.1 þar sem einnig verða dregnar 

ályktanir um lestrarhvatningarstarf skólanna með hliðsjón af skoðunum fræðimanna. Í kafla 

6.2 verða þau atriði sem viðmælendur töldu æskilegt að hafa í rafrænum barnabókalykli borin 

saman við það sem kom fram um lyklun fagurbókmennta í fræðilega kaflanum og lagðar fram 

tillögur um vinnulag við gerð efnisorðalista fyrir barnabókalykil.  

 

6.1 Barnabækur í skólastarfi – umræður 
Barnabækur eru af mörgum taldar gegna lykilhlutverki þegar kemur að því að hvetja 

grunnskólanemendur til lesturs. Undir það taka viðmælendur í rannsókninni sem kemur 

reyndar ekki á óvart þar sem þeir voru valdir markvisst vegna áhuga á barnabókmenntum. 

Spurðir um stöðu barnabókarinnar almennt í grunnskólunum vildu þeir ekki alhæfa en sögðust 

hafa á tilfinningunni að það mætti gera miklu meira af því að nýta barna- og unglingabækur á 

fjölbreyttan hátt í skólastarfi. Þarna koma fram sömu skoðanir og hjá Brynhildi Þórarinsdóttur 

(2006) sem segir að barnabækur séu vannýtt auðlind í grunnskólunum.  

Gambrell (1996) dregur upp töfrandi mynd af lestrarhvetjandi andrúmslofti í 

skólastofunni. Þar birtist kennarinn sem hinn ástríðufulli lesandi með góða þekkingu á 

barnabókmenntum sem hann ræðir um við nemendur og smitar þá með ákafa sínum. 

Nemendur hafa gott aðgengi að fjölbreyttu lesefni og eiga kost á að velja sjálfir það sem 

vekur áhuga þeirra og jafnframt fá þeir tækifæri til að ræða um bækur sín á milli í skólanum.   

Af máli viðmælenda í rannsókninni má hins vegar draga þá ályktun að mikilvægasta 

hlutverk kennarans þegar kemur að því að örva lestrarlöngun nemenda sé að veita þeim 

tækifæri til að lesa í næði bók að eigin vali sem er einungis ætlað að vera til yndisauka. Að 
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mati viðmælenda kallar þetta á viðhorfsbreytingu hjá mörgum kennurum sem óttast að það sé 

tímasóun að leyfa nemendum eingöngu að lesa sér til ánægju og fá samviskubit af því að láta 

þá ekki að minnsta kosti vinna verkefni í tengslum við lesturinn. Íslenskir grunnskólakennarar 

virðast reyndar ekki allir vera þeirrar skoðunar að það sé í þeirra verkahring að hvetja 

nemendur til yndislesturs ef marka má niðurstöðu rannsóknar sem leiddi í ljós að einungis 

65% kennara telja lestrarhvatningu vera á sínu ábyrgðarsviði. Hins vegar töldu 96% kennara 

að foreldrar eigi að bera ábyrgð á því að hvetja börn sín til yndislesturs (Kristín 

Aðalsteinsdóttir, 2010, bls. 72-73). Þetta er áminning um það að lestrarhvatning þarf að vera 

samstarfsverkefni heimila og skóla enda þótt hér sé aðeins verið að skoða þann þátt sem snýr 

að skólunum.  

Rannsóknin leiddi í ljós mjög sterka trú á notagildi barnabóka til þess að vekja áhuga 

nemenda á lestri. Lestrarbækur með innihaldsrýrum textum sem notaðar eru til að þjálfa  

lestrarfærni sættu harðri gagnrýni viðmælenda og var því haldið fram að þær gætu drepið 

niður lestrarlöngun hjá sumum nemendum. Töldu viðmælendur nær að nota skemmtilegar 

barnabækur til þess að þjálfa lesturinn og virkja þannig áhugann. Þetta sjónarmið kallast á við 

kenningar um mikilvægi þess að virkja innri áhugahvötina (Ryan og Deci, 2000, bls. 55) í 

þessu tilfelli í þágu lesturs svo að nemendur upplifi ánægjutilfinningu og fari að lesa að eigin 

hvötum vegna þess að þeir hafa gaman að því. 

Áherslan á notkun barnabóka í skólastarfi er í takti við niðurstöður Gambrell (1996) 

sem greinir frá því að mikilvægt sé að bjóða nemendum upp á fjölbreytt lesefni sem þeir geta 

sjálfir valið eftir getu og áhugasviði. Nánast allir viðmælendur í rannsókninni lýstu því yfir að 

mjög mikilvægt væri að gefa nemendum tækifæri til að velja sjálfir lesefni út frá eigin 

forsendum. Jafnvel þegar kennaranum finnst nauðsynlegt að stýra bókavalinu að einhverju 

marki hefur það jákvæð áhrif að gefa nemendum val. Þetta kemur heim og saman við 

niðurstöður rannsóknar sem byggðist á viðtölum við nemendur. Þar ræddu 84% barnanna um 

bækur sem þau völdu sjálf en einungis 16% minntust á bækur sem kennarinn hafði sett þeim 

fyrir að lesa (Edmunds og Bauserman, 2006, bls. 420). Í rannsókninni fléttaðist umræðan um 

aðgengi að bókum gjarnan saman við lýsingar á skólabókasöfnum og starfinu sem þar er 

unnið en reynsla viðmælenda af því var mjög misjöfn. Sérstaklega kom fram að frá 

efnahagshruninu árið 2008 væru skólabókasöfn víða á hrakhólum bæði hvað varðar mönnun 

og bókakaup og gætu því illa sinnt hlutverki sínu. Almennt töldu viðmælendur þó að aðgengi 

að fjölbreyttu lesefni væri gott hér á landi að minnsta kosti í skólum.  

Auk þess að vekja áhuga nemenda á lestri og vera gott verkfæri til að þjálfa 

lestrarfærni geta barnabækur verið mikilvægar fyrir náms- og félagsþroska nemenda 
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(Hoewisch 2000). Síðastnefnda atriðið endurspeglast í því sem viðmælendur í rannsókninni 

sögðu um notkun barnabóka í lífsleiknikennslu og umræðum sem þar fara fram. Að þeirra 

mati henta barnabækur betur en nokkuð annað sem umræðugrundvöllur um mál sem krefjast 

þess að nemendur setji sig í spor annarra og taki siðferðislega afstöðu. Um leið eflist færni 

þeirra til að tjá sig í mæltu máli, mynda sér skoðanir og rökstyðja þær. Færni í munnlegri 

tjáningu tengist móðurmálsnámi en þar getur lestur barnabóka verið góð leið til að auka 

orðaforða, málskilning og næmi fyrir málfræði og stafsetningu auk þess sem þær nýtast vel 

sem fyrirmyndir í ritunarkennslu. Í raun er óhætt að fullyrða að reynsla þeirra viðmælenda í 

rannsókninni sem mest hafa notað barnabækur í kennslu sé sú að leggja megi þær til 

grundvallar í kennslu nánast allra námsgreina. Um leið opnast augu nemenda fyrir bókunum 

og lestraráhugi þeirra örvast. 

Með vísun til fyrri rannsóknarspurningarinnar um reynslu og upplifun kennara af 

notkun barnabóka í skólastarfi má segja að rannsóknin leiði í ljós allt að því ofurtrú á 

notagildi barnabóka sérstaklega hvað það varðar að vekja áhuga nemenda á lestri. Auk þess 

sem barnabækur hafa augljós tengsl við móðurmálskennslu megi einnig nota þær með góðum 

árangri við kennslu nánast allra námsgreina og þá ekki síst lífsleikni. Upplifun viðmælenda er 

hins vegar sú að barnabækur séu alltof lítið notaðar í skólastofunni og lestrarhvatningarstarfið 

líði fyrir það.  

Liður í fyrri rannsóknarspurningunni var að grafast fyrir um hvað geti komið í veg 

fyrir að kennarar noti barnabækur í skólastarfi. Helsta niðurstaðan var sú að þekking kennara 

á barnabókmenntum sé almennt ekki nógu góð. Upp til hópa eru þeir ekki vel lesnir í 

barnabókmenntum og hafa ekki fengið mikla kennslu á því sviði og jafnvel ekki neina. Nánari 

eftirgrennslan sýndi fram á að kennsla í barnabókmenntum í kennaranámi hér á landi er í 

algjöru skötulíki og það sama er uppi á teningnum í fleiri löndum (Hoewisch, 2000; Cremin 

o.fl., 2009). Þetta er nánast óskiljanlegt í ljósi þess að talið hefur verið nauðsynlegt að 

kennaranemum bjóðist nám í barnabókmenntum út frá kenningum þróunarsálfræði, 

kennslufræði og bókmenntafræði (Hoewisch, 2000) til þess að þeir geti nýtt barnabækur 

markvisst þegar í skólastofuna er komið.  

Í ljósi rannsóknar sem sýndi fram á að aukin þekking kennara á barnabókmenntum  

leiddi til meiri færni þeirra á sviði lestrarhvatningar (Cremin o.fl., 2009, bls. 14) má varpa 

fram þeirri spurningu hvort lestrarhvatningarstarf í íslenskum skólum líði fyrir 

menntunarskort kennara á sviði barnabókmennta. Vísbendingar eru um að tímabundin 

lestrarátök einkenni lestrarhvatningarstarf skólanna (Heiða Rúnarsdóttur, 2011; Sigurður 

Konráðsson, 2010) en síður sé lögð áhersla á að gera lesturinn að óaðskiljanlegum hluta af 
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kennslu í öllum greinum (Sigurður Konráðsson, 2010, bls. 31). Ef marka má niðurstöður 

evrópskrar rannsóknar nota 67% íslenskra kennara barnabækur vikulega til stuðnings í 

skólastarfinu (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2010, bls. 57). Sama rannsókn leiddi í ljós að einungis 

í 54% tilfella var leskrókur í kennslustofunum (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2010, bls. 65) sem 

hlýtur að draga úr möguleikum á að vera með fjölbreytt lesefni til reiðu fyrir nemendur að 

velja úr. Hins vegar kom fram í sömu rannsókn að mikill meirihluti kennara, eða 89%, segjast 

lesa „alltaf“ eða „oft“ upphátt fyrir nemendur (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2010, bls. 70). Þetta er 

í andstöðu við það sem kemur fram í rannsókninni sem hér er verið að kynna en þar segja 

viðmælendur að æ algengara sé að svokölluð nestissaga, sem flestir kannast við úr 

grunnskólagöngu sinni, eigi nú erfitt uppdráttar. Hvað sem því líður er nokkuð ljóst að 

lestrarhvatningarstarfið hefur ekki skilað nógu góðum árangri, um það vitna fjölmargar 

kannanir sem hafa sýnt fram á víðtækt áhugaleysi grunnskólanemenda á lestri (Almar M. 

Halldórsson, 2006; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2013; Kristín Aðalsteinsdóttir, 2010). 

Þegar grannt er skoðað blasir sú staðreynd við að íslenskir grunnskólakennarar búa 

ekki aðeins við skort á undirbúningi undir lestrarhvatningarstarf í kennaranáminu heldur er 

aðgengi þeirra að upplýsingum um barna- og unglingabækur takmarkað og leitin að „réttu 

bókinni“ getur verið ærið krókótt og tímafrek. Þetta er sárgrætilegt nú á tímum þegar öll 

íslenska barnabókaflóran er skráð í eina og sömu skrána sem liggur þjóðinni opin á netinu á 

gegnir.is eða leitir.is. Í raun virðist þó fátt því til fyrirstöðu að auka aðgengi að barnabókum 

með því að lykla bækurnar í skráningarferlinu og gera þær leitarbærar eftir efnisinnihaldi. 

Þannig mætti greiða leið kennara og nemenda að bókunum í því augnamiði að leggja 

lestrarhvatningarstarfinu lið. Um þetta verður fjallað í næsta kafla.  

 

6.2 Grunnur að barnabókalykli – umræður 
Seinni rannsóknarspurningin miðaði að því að kanna hvaða atriði grunnskólakennarar teldu 

æskilegt að prýddu rafrænan lykil að barnabókum svo að hann nýttist í skólastarfi. Vonast var 

til að spurningin leiddi einnig í ljós hvort viðmælendum fyndist í raun gagnlegt að hafa 

aðgang að slíkum lykli.  

 Grunnurinn að rafrænum bókalykli er gagnasafn sem inniheldur þær bækur sem hann 

nær yfir og bækurnar þarf að lykla til þess að hægt sé að leita að þeim eftir efnisorðum. Lengi 

vel var talið að lyklun og flokkun fagurbókmennta, og þar með barnabóka, væri óþörf og 

jafnvel óframkvæmanleg vegna þess hve skáldskapur er margræður og margslunginn 

(Eriksson, 2010). Enda þótt einstaklingar í stétt bókavarða hafi allt frá því að 
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almenningsbókasöfn komu til sögunnar verið sannfærðir um að notendur hefðu þörf fyrir 

efnisaðgang að bókmenntum (Eriksson, 2010) þá voru ekki gerðar rannsóknir á óskum 

notenda fyrr en á áttunda áratug síðustu aldar (Pejtersen og Austin, 1983). Í kjölfarið spruttu 

fram tillögur að bókasafnskerfum fyrir fagurbókmenntir og nú er algengt að skáldsögur og 

barnabækur séu lyklaðar í bókasafnskerfum nágrannalandanna.  

Rannsóknin sem hér er verið að kynna leiddi í ljós að það voru talsvert mörg atriði  

sem viðmælendur töldu æskilegt að hafa í rafrænum barnabókalykli. Sum þeirra voru í raun 

ekki lyklunarþættir en ef þau eru undanskilin má sjá að þættirnir sem nefndir voru eru mjög 

áþekkir þeim sem komu fram í notendarannsóknum Pejtersen á áttunda áratug síðustu aldar 

(sjá bls. 32).    

Tafla 6: Lyklunarþætti í rafrænum barnabókalykli              
Höfundarnafn 
Bókartitill 
Síðufjöldi, fjöldi mynda 
Efnisorð: 
Sem tengjast tilfinningum (kvíði, reiði, ánægja) 
Sem tengjast aðstæðum/atvikum (einelti, andlát, afbrot, fötlun) 
Sem tengjast faggreinakennslu (Afríka, kýr, Norðurlönd, fiskveiðar) 
Sem tengjast móðurmálskennslu 
Sem tengjast bókavali 
Flokkun (spennusaga, fantasía, fótboltasaga) 
Sögustaður, sögutími 
Fyrir hvaða aldur er bókin 
Aðalpersóna (maður, kona, stelpa, strákur, hundur) 
Efnisútdráttur/styttur káputexti 
Frásagnarháttur (sendibréf, frásögn, ljóð, ævisaga) 

 
Eins og fram hefur komið var kerfi Pejtersen notað sem grunnur að tölvustýrðu 

bókasafnskerfi með efnisaðgangi að skáldsögum fyrir fullorðna og börn. Af því má draga þá 

ályktun að raunhæft sé að leggja grunn að rafrænum barnabókalykli með óskir viðmælenda til 

viðmiðunar.  

 Þegar tekin var ákvörðun um að koma á fót miðlægri lyklunarþjónustu á sviði 

bókmennta fyrir almenningsbókasöfn í Finnlandi kom í ljós að almenni efnisorðalykillinn 

hentaði ekki heldur reyndist nauðsynlegt að semja sérstakan efnisorðalykil fyrir skáldsögur og 

barnabækur (Saarti, 2002). Sá lykill, Kaunokki, var þýddur á sænsku og notaður til að lykla 

eftir í sænskum bókasöfnum (Saarti, 2002). Einnig var þróaður sérstakur efnisorðalykill fyrir 

miðlæga lyklunarþjónustu á sviði bókmennta í Danmörku (Eriksson, 2010). Reikna má með 

að almenni Kerfisbundni efnisorðalykillinn  sem notaður er við lyklun í Gegni henti ekki við 

lyklun barnabóka í rafrænum barnabókalykli heldur þurfi að þróa sérstakan efnisorðalista fyrir 
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barnabókalykilinn. Taka mætti til fyrirmyndar verklag sem notað var við þróun Kaunokki, 

finnska efnisorðalykilsins fyrir fagurbókmenntir. Þar var ákveðið að haga skipulagi við 

söfnun hugtaka í efnisorðalykilinn eftir þeim þáttum skáldverka sem skyldu lyklaðir og var 

þeim skipt í sex flokka sem komu fram í Töflu 3 og rifja má upp hér. 

• Hugtök sem lýsa bókmenntaflokkum (e. genre) ásamt skýringum 

• Hugtök sem lýsa atburðum, mótífum og þema 

• Hugtök sem lýsa persónum 

• Hugtök sem lýsa sögusviði 

• Hugtök sem lýsa tíma 

• Hugtök sem lýsa öðrum þáttum, einkum tæknilegum og sem varða letur (Saarti, 2002) 
 

Á sama hátt mætti búa til flokka fyrir barnabókalykil sem yrðu byggðir á óskum viðmælenda 

rannsóknarinnar og raða síðan hugtökum í þá jafnóðum og lyklað verður. Þannig verður 

smám saman til skipulegur efnisorðalisti sem tryggir samræmi í efnisorðagjöf. Með því móti 

finnast bækur um svipað efni undir sama efnisorði eða efnisorðum. Til þess að Gegnir nýtist 

við lyklun í barnabókalykli þyrfti því að nota annan efnisorðalista við lyklun barnabóka 

heldur en notaður er við lyklun annarra rita.  

Reyndar er óljóst hvort Gegnir er að öllu leyti heppilegur til skráningar með þarfir 

barnabókalykils í huga. Með því að skoða Handbók skrásetjara (2013) á vef Landsbókasafns 

Íslands – Háskólabókasafns kemur til dæmis í ljós að ekki er gerður greinarmunur á 

skáldsagnapersónum og raunverulegum persónum í skráningarsniðinu. Það kæmi í veg fyrir 

að hægt væri að uppfylla óskir viðmælenda um lyklun sögupersóna. Minna má á í þessu 

sambandi að Booth (2001) mælir með að skáldverk fyrir börn og unglinga séu lykluð einmitt 

vegna þess að það auðveldi börnunum að rekja það sem vekur áhuga þeirra, til dæmis 

sögulegar persónur eða goðsagnaverur, frá einni til bók annarrar og þannig vakni löngun til að 

lesa meira (Booth, 2001, bls. 298-300). Vera má að fleiri slíkar hömlur séu fyrir hendi í Gegni 

sem koma í veg fyrir að hann nýtist til lyklunar í barnabókalykli en það væri vissulega 

bagalegt í ljósi þess að þar eru allar íslenskar barnabækur hvort sem er skráðar. Huga mætti að 

því hvort ekki væri möguleiki að reka sérstakt bókasafnskerfi einvörðungu fyrir barna- og 

unglingabækur samhliða Gegni í ljósi reynslu Finna og athugasemda Saarti um að helsta svið 

framtíðarrannsókna á sviði lyklunar fagurbókmennta tengist uppbyggingu upplýsingakerfa 

sem einvörðungu eru ætluð skáldverkum (Saarti, 1999, bls. 91). Þrátt fyrir efasemdir um 

hentugleika kerfisins sem nú er fyrir hendi leikur ekki vafi á því að bókasafnsfræðingar eru 

færastir um að vinna verkið enda hafa þeir þjálfun í að skrá og flokka og gera rafrænar 
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upplýsingar aðgengilegar fyrir notendur (Steingrímur Jónsson, 1999). Rafrænum 

barnabókalykli væri því best borgið í þeirra höndum.  

 Rafrænn barnabókalykill myndi augljóslega bæta úr tilfinnanlegum skorti á 

aðgengilegum og heildstæðum upplýsingum um íslenskar barnabækur. Eins og vonir stóðu til 

sáu viðmælendur fljótt að hafa mætti af honum ýmislegt gagn í skólastarfi til dæmis myndi 

hann auðvelda til muna leitina að „réttu bókinni“ til að para saman barn og bók, eða nota sem 

ítarefni í lífsleikni, náttúrufræði, samfélagsfræði eða sögu. Sumir komu auga á að 

barnabókalykill gæti verið lestrarhvetjandi í sjálfu sér og væri hann notaður í 

tölvutæknikennslu gæti hann kveikt áhuga á bókum í leiðinni. Þetta er samhljómi við 

hugmyndir Booth um að lyklun barnabóka geti örvað lestraráhuga barna, auk þess sem þau fá 

þjálfun í upplýsingalæsi með því að leita að bókum eftir efnisorðum (Booth, 2001, bls. 298-

300; 314). Einnig má draga þá ályktun að kennarar geti notað barnabókalykilinn til að bæta 

sér upp skort á þekkingu á barnabókum á fljótlegan og aðgengilegan hátt og verið þannig 

betur í stakk búnir til að skapa lestrarhvetjandi andrúmsloft í kennslustofunni. 

Með því að reka rafrænan barnabókalykil gefst bókasöfnunum tækifæri til efla 

samstarf við grunnskólana í lestrarhvatningarstarfi eins og Þóra Óskarsdóttir (1990) hefur 

hvatt til. Einnig gerir lykillinn þeim kleift að skila betur lögboðnu hlutverki sínu sem 

upplýsinga- og menningarmiðstöðvar. Því er ekki að leyna að ítarleg lyklun barnabóka er 

viðamikið verkefni sem krefst bæði tíma og markvissra vinnubragða. Í því sambandi má 

benda á reynslu  Macpherson (1987) sem tók þátt í að koma á fót lyklunarkerfi fyrir 

barnabækur við kennaraskóla í Skotlandi. Hún gerir ekki lítið úr tímanum og vinnunni sem 

fór í verkefnið en segir að á endanum hafi það leitt til tímasparnaðar bæði fyrir starfsfólk 

safnsins og fyrir notendur (Macpherson, 1987, bls. 258).  

 Önnur rannsóknarspurningin miðaði að því að fá fram óskir viðmælenda um hvaða 

leitaratriði þurfi að vera í rafrænum barnabókalykli svo að hann nýtist í skólastarfi. Eins og 

fram hefur komið náðist þetta markmið og þar með hefur að einhverju leyti verið lagður  

grunnur sem nýta má til þess að byggja rafrænan barnabókalykil.  
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7 Lokaorð  

Ritgerðin hófst á inngangi þar sem sagt var frá kveikjunni að viðfangsefni rannsóknarinnar, 

sett voru fram markmið hennar og greint frá niðurskipan efnis í ritgerðinni. Í öðrum kafla var 

fjallað um rannsóknir og umræður fræðimanna um áhugahvöt og lestrarhvetjandi skólastarf 

með notkun barnabóka í brennidepli. Að auki var greint frá helstu upplýsingaveitum hér á 

landi og fjallað um lögboðið hlutverk almenningsbókasafna hvað lestrarhvatningu varðar. 

Þriðji kafli hófst á stuttri almennri umfjöllun um flokkun og lyklun safnkosts á bókasöfnum 

en síðan var flokkun og lyklun bókmennta gerð ítarlegri skil í ljósi fræðilegra umræðna. Í lok 

kaflans voru sýnd raunveruleg dæmi um lyklun barnabóka í bókasafnskerfum. Fjórði kafli 

gerði aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar skil. Um var að ræða eigindlega rannsókn 

sem byggðist á hálfopnum djúpviðtölum. Í fimmta kafla var greint frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar og í þeim sjötta var rætt um niðurstöðurnar í samhengi við fræðilegt efni 

annars og þriðja kafla.  

 Markmið rannsóknarinnar var í fyrsta lagi að kanna notkun barnabóka í skólastarfi, 

ekki síst í tengslum við lestrarhvetjandi starf. Í öðru lagi var stefnt að því að með 

rannsókninni safnaðist efni í grunn að rafrænum barnabókalykli sem nýta mætti í 

lestrarhvatningarstarfi skólanna.  

 Rannsóknin var smá í sniðum og niðurstöðurnar byggðust eingöngu á upplifun og 

viðhorfi þátttakenda. Af rannsóknargögnunum mátti ráða að þrátt fyrir ríkjandi áhugaleysi 

nemenda á lestri, sem komið hefur fram í mörgum könnunum, eru barna- og unglingabækur 

ekki notaðar sem skyldi í skólastarfinu til að örva lestraráhuga ungs fólks. Ekki er hægt að 

fullyrða hverju er um að kenna en hugsanlegar ástæður eru þekkingarleysi kennara á barna- 

og unglingabókum og skortur á námsframboði í barnabókmenntum fyrir kennara og 

væntanlega kennara jafnt í grunnnámi, símenntun og endurmenntun. Rannsóknargögnin gáfu 

einnig til kynna að lestrarhvatningarstarf margra skóla einkennist einkum af skammvinnum  

lestrarátökum en einungis fáir skólar leggi áherslu á skapa lestrarhvetjandi menningu.  

 Kynni mín af slæmri stöðu lestrarmála ungs fólks og af lestrarhvetjandi starfi vörðuðu 

leiðina að viðfangsefni rannsóknarinnar og að rafræna barnabókalyklinum. Um nokkurt skeið 

hefur það verið bjargföst trú mín að slíkur lykill og efnisaðgangurinn að barnabókum sem 

hann kæmi til með að veita gætu orðið lyftistöng fyrir lestrarhvatningarstarfið. Hann yrði 
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ómetanleg upplýsingaveita fyrir kennara, og jafnvel nemendur, með öllum þeim samsettu 

leitaraðferðum sem nútíma tölvutækni býður upp á og flestir hafa vanist því að notfæra sér í 

daglegu lífi.  

 Ég lít svo á að rannsóknin sé fyrsti áfangi í stærra verkefni, það er smíði rafræns 

barnabókalykils. Lögð hefur verið áhersla á að safna saman í ritgerðina hagnýtum dæmum 

bæði af undirbúningi, verklagi og birtingarmyndum bókmenntalyklunar með það fyrir augum 

að reynsla annarra þjóða nýtist í næstu áföngum verkefnisins. Á sama hátt var stefnt að því að 

rannsóknin skilaði hagnýtu efni og tókst það vonum framar. Auk þess sem þátttakendur í 

rannsókninni lögðu til hugmyndir að lyklunarþáttum sem þeir töldu þarft að hafa í rafrænum 

barnabókalykli komu þeir með margar góðar tillögur að leiðum til að kynna lykilinn fyrir 

skólasamfélaginu og jafnvel víðar. Hugmyndir að lyklunarþáttum hafa þegar verið teknar í 

gagnið og notaðar til hefja söfnun efnis í barnabókalykilinn. Búið var til rafrænt eyðublað 

með lyklunarþáttum og það sent til nokkurra barnabókahöfunda og hafa þrettán útfyllt 

eyðublöð borist til baka. Vonir standa til að þetta samstarf við rithöfunda geti haldið áfram í 

næsta áfanga verkefnisins.  

 Vinnan við þessa rannsókn hefur bæði verið fróðleg og skemmtileg. Við upphaf 

verksins stóð ég í þeirri trú að lítið sem ekkert hefði verið skrifað um lyklun fagurbókmennta 

en sem betur fór kom annað á daginn. Kynnin af þeim skrifum opnuðu mér nýjan heim og 

færðu mér staðfestingu á því að smíði rafræns barnabókalykils er raunhæft markmið að 

minnsta kosti hvað faglegan grundvöll áhrærir. Næsti áfangi verkefnisins fælist í því að afla 

barnabókalyklinum stuðnings hjá yfirvöldum menntamála og þeim sem veita fjármagn í 

þróunarstarf. Gangi það að óskum er ekkert því til fyrirstöðu að halda áfram að safna í 

sarpinn, lykla fleiri bækur og þróa efnisorðalista. Síðan er hægt að fara að huga að tæknilegri 

útfærslu lykilsins. 

 Verkefnið vakti margar spurningar. Sú stærsta lýtur að því hvernig það gat gerst að 

þjóð sem hefur í gegnum tíðina kennt sig við bækur og sögur elur nú upp heilu kynslóðirnar 

sem hafa lítinn sem engan áhuga á lestri. Spurningin er stór og eflaust ekkert einfalt svar við 

henni en það gæti til dæmis verið þarft að rannsaka ýmislegt sem tengist læsi og viðhorfum til 

lesturs. Í því samhengi má nefna tvennt: Hversu algengt er dulið ólæsi meðal fullorðinna 

Íslendinga? Hvernig er lestrarmenningin á heimilum landsins og fá börnin næga hvatningu þar 

til yndislesturs? Viðmælendur í rannsókninni höfðu á orði að sniðugt væri að sníða 

barnabókalykilinn að þörfum nemenda ekki síður en kennara (og foreldra). Það vekur upp þá 



79 

spurningu hvort ekki sé gagnlegt að rannsaka hverjar þarfir nemenda eru og hvernig þeir 

myndu hegða leit í slíkum lykli.  

 Rannsóknin leiddi í ljós að kennarar eiga lítinn eða engan kost á að afla sér menntunar 

í barnabókmenntum né heldur þjálfunar í notkun barnabóka og lestrarhvatningaraðferða. Ég 

tel brýnt að bæta úr þessu hið snarasta enda má þá búast við að færni kennara til að örva 

lestraráhuga nemenda aukist til muna.   

 Það kom mér á óvart hvað lestrarhvatning hér á landi hefur lítið verið könnuð innan 

bókasafnsfræðinnar sé litið til þess að eitt af lögboðnum hlutverkum almenningsbókasafna er 

að hvetja til lesturs. Rannsóknin gaf vísbendingar um að þrátt fyrir að bæði grunnskólar og 

bókasöfn sinni lestrarhvatningu þá sé samstarf og samhæfing verkefna milli þessara stofnana 

lítil sem engin. Sýnt hefur verið fram á að ástandið í lestrarmálum ungs fólks er bágborið og 

því er mikilvægt að kennarar og bókasafns- og upplýsingafræðingar taki höndum saman og 

leiti allra leiða til að efla lestraráhugann. Það er nefnilega rétt sem haft var eftir Pétri 

Gunnarssyni rithöfundi einhvern tímann:„Íslenskan er svo fámenn að við megum engan 

lesanda missa.“ 
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Viðauki 1: Bréf til rithöfunda 

  Reykjavík, 9. febrúar 2014 
 

Kæru barnabókahöfundar 
Ég er nú á síðustu metrunum með lokaverkefni mitt í Bókasafns- og upplýsingafræði 
sem ber vinnuheitið Barnabókalykill – að para saman barn og bók.Ég lít á verkefnið 
sem fyrsta áfanga í því að koma á fót rafrænum lykli að íslenskum barnabókum (og 
jafnvel þýddum) en framhaldið fer eftir því hvernig gengur að afla styrkja. 
Á þessu stigi er aðeins um meistaraprófsritgerð að ræða sem er byggð á eigindlegri 
rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við átta einstaklinga sem langflestir eru kennarar og 
rætt við þá um kosti þess að nota barnabækur í skólastarfi og síðan var spurt um hvaða 
leitaratriði þeir myndu vilja sjá í rafrænum barnabókalykli ef hann væri fyrir hendi.  
Meðfylgjandi eyðublað endurspeglar þær óskir sem komu fram, þ.e.a.s. þær sem mér 
þótti raunhæft að hafa í tiltölulega einfaldri leitarvél sem miðast fyrst og fremst við 
þarfir kennara. Ég leyni því þó ekki að draumurinn er sá að þetta verði mikill og flottur 
vefur með alls konar fítusum sem gæti gagnast öllum, jafnt börnum, foreldrum og 
kennurum.  
Stóra málið í þessum lykli felst í efnisorðunum sem tengd eru við hverja bók og gera 
notandanum kleift að leita eftir t.d. „drekar“, „fótbolti“, „samviskusemi“, „slagsmál“ og 
fá þá upp allar bækur sem koma inn á efnið. Eins og þið getið ímyndað ykkur felst 
gríðarleg vinna í að efnisgreina bækur á þennan hátt og það er ein af ástæðum þess að 
skáldverk eru ekki lykluð nákvæmlega. Einhverjar tilraunir hafa þó verið gerðar á 
Norðurlöndum þannig að ég ætla í ritgerðinni minni að sýna fram á að þetta sé gerlegt 
meðal annars með því að nota kosti okkar litla samfélags og reiða sig á hjálpsemi 
höfundanna, því enginn þekkir efni bókar eins vel og sjálfur höfundurinn. Í viðauka 
með ritgerðinni læt ég fylgja meðfylgjandi eyðublað, útfyllt af ykkur. Það sem þið fáið 
út úr þessu er aukið aðgengi að ykkar verkum á þeim miðli sem allir nota nú á tímum. 
Þar að auki hef ég trú á því að með svona hjálpartæki geti notkun barnabóka í 
skólastarfi aukist til muna, hvort sem það er til þess að „para saman barn og bók“ eða 
vinna með bækurnar í til dæmis móðurmálskennslu, landafræði, sögu, náttúrufræði og 
lífsleikni.  
Mig langar að biðja ykkur að fylla út nokkur eyðublöð með ykkar verkum (2-3), vista 
hvert blað með nafni verksins og senda mér sem viðhengi með tölvupósti. Ég held að 
þetta skýri sig sjálft nema ég vil bæta við varðandi efnisorðin: Teljið þau upp í 
stafrófsröð, hafið þau í fleirtölu (ef hún er fyrir hendi) og eins sértæk og mögulegt er, 
t.d. ekki Norðurlönd heldur Danmörk; ekki dýr heldur api.  
Annars tek ég öllum spurningum, ábendingum og athugasemdum feginshendi. Mjög 
gott væri að fá sendingu frá ykkur fyrir næstu mánaðamót. 

 
Með kærum kveðjum, 
Guðlaug Richter 
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Viðauki 2: Lykluð verk 
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