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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvaða þjónusta unglingum væri boðin hjá 

almenningsbókasöfnunum á höfuðborgarsvæðinu. Meðal þess sem var kannað, 

var húsnæði, safnkostur, netaðgangur, aðgangur að tölvum og dagskrá sem er 

sniðin sérstaklega fyrir unglinga. Einnig var kannað hvað gæti hindrað bætta eða 

aukna þjónustu við unglinga. Rannsóknargagna var aflað með eigindlegum rann-

sóknaraðferðum og var rætt við 10 starfsmenn frá sjö almenningsbókasöfnum. Þá 

var gerð ein þátttökuathugun og þar að auki voru aðstæður skoðaðar á söfnunum 

sjö. Helstu niðurstöður voru þær að almenningsbókasöfnin leitast við að bjóða 

unglingum góða þjónustu. Starfsmenn eru meðvitaðir og áhugasamir um að bæta 

eða auka þjónustuna og reyna eftir bestu getu að komast að því hvaða þjónustu 

unglingar sækjast eftir. Það sem helst mætti bæta er húsnæðið, að því leyti að hafa 

sérstaka unglingadeild. Á sumum söfnunum var ekki nóg rými til að hafa sér deild 

fyrir unglinga og starfsmenn nefndu húsnæði og skort á hugmyndum um hvernig 

bæta má þjónustuna sem helstu hindranir. Það kom á óvart að þrír starfsmenn 

nefndu að þeir hefðu sektarkennd yfir því að hafa ekki sinnt unglingum nógu vel.  

Einnig kom fram að unglingar drægju úr heimsóknum sínum á almenningsbóka-

söfn á efsta stigi í grunnskóla. 
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Abstract 

The aim of this research was to investigate what kind of library service teenagers 

got at the public libraries in the Reykjavík capital area. That included researching  

things as housing, library resources, Internet access, computers and programs for 

teenagers. In the research was included what could hinder librarians to improve or 

increase the library service for teenagers. This was a qualitative research and data 

was collected by interviewing 10 librarians from seven public libraries. One par-

ticipant observation was done and the facilities of the seven libraries were observ-

ed. The main results were that librarians try their best to give teenagers a quality 

library service. The librarians are conscious and enthusiastic about improving or 

increasing the service. They try their best to find out what kind of service teenag-

ers want. What needs improving is housing, that is separate section for teenagers. 

Some of the libraries did not have enough space to have a teenagers department. 

The librarians mentioned housing and getting ideas to improve the service as 

hinder. What came as a surprise was that three librarians felt guilty because they 

had not serviced the teenagers well enough. The librarians mentioned that many 

teenagers stop coming to the library when they are in their senior years in high 

school.  
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Formáli 

Rannsóknarverkefni þetta er unnið sem 30 eininga lokaverkefni í námi til MLIS 

gráðu í bókasafns- og upplýsingafræði við félags- og mannvísindadeild Háskóla 

Íslands. Rannsóknin var unnin undir handleiðslu dr. Ágústu Pálsdóttur dósents við 

námsbraut í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Ég vil þakka 

henni sérstaklega fyrir tilsögn, góðar ábendingar og fagleg ráð. 

 

Gísli Ásgeirsson fær bestu þakkir fyrir prófarkalesturinn. Ég vil einnig þakka við-

mælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til að ræða við mig því án þeirra hefði 

þessi rannsókn aldrei orðið að veruleika. Það var ánægjulegt hversu auðvelt var að 

fá viðmælendur og þeir reiðubúnir að aðstoða mig á allan hátt við vinnslu þessarar 

lokaritgerðar. 

 

 

 

 

 

Reykjavík, 20. apríl 2009 

Jóhanna V. Gísladóttir 
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1. Inngangur 

 

Bókasafnið er dásamlegur staður! Þú getur farið og gleymt öllum 

vandamálum með því að lesa bók eða þú getur leyst vandamálin 

þín með því að lesa bók um vandamálið þitt (Roberts, 2005). 

 

Það hlýtur að teljast nauðsynlegt hverri þjóð að þegnar hennar séu vel upplýstir. Á 

almenningsbókasöfnum getur fólk nálgast upplýsingar á ýmsu formi til dæmis 

hljóðbækur, mynddiska, prentað mál eða rafræn gögn. Öllum er frjálst að koma á 

almenningsbókasöfnin og fá að láni safnkost, setjast niður og lesa eða skoða það 

sem í boði er. Þau eru ætluð viðskiptavinum á öllum aldri, börnum, unglingum og 

fullorðnum. Þar ættu sem flestir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi og þá ætti 

aldur, kyn, þjóðerni eða stétt ekki að skipta máli. Þarfir og óskir viðskiptavina eru 

misjafnar og því má búast við að þarfir unglinga séu aðrar en barna og fullorðinna. 

Nauðsynlegt er að unglingar fái góða þjónustu og finni að þeir séu velkomnir og 

að þeir geti fundið efni við sitt hæfi á söfnunum, hvort sem það eru heimildir 

vegna skólaverkefnis, almennar upplýsingar um daglegt líf eða efni til afþreying-

ar. Best væri ef unglingar og aðrir viðskiptavinir almenningsbókasafna gætu tekið 

undir orð Roberts hér að á undan, að bókasafnið sé dásamlegur staður. 

 

Kynningarnefnd bókasafna efndi á síðasta ári til verðlaunasamkeppni um slagorð 

fyrir bókasöfn. Vinningstillagan var Bókasafn – Heilsulind hugans og vísar í þá 

hugmynd að á bókasöfnum geti viðskiptavinir ræktað hugann (Upplýsing, 2008). 

Vonandi verður þetta slagorð til þess að vekja áhuga unglinga og annarra á 

almenningsbókasöfnum og að fólk sjái að söfnin hafa upp á margt að bjóða. 

 

Kveikjan að þessari rannsókn var forvitni og löngun til að komast að því hvaða 

þjónusta unglingum býðst á almenningsbókasöfnum á höfuðborgarsvæðinu. Í ljós 

kom að ekki voru til margar greinar þar sem fjallað var um þjónustu almennings-

bókasafna á Íslandi við unglinga og það sama átti við um rannsóknir. Sú niður-
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staða ýtti enn frekar undir þá ákvörðun að framkvæma þessa rannsókn. Þetta 

rannsóknarefni tengist einnig fræðigreininni bókasafns- og upplýsingafræði. 

 

1.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með rannsókninni er að kanna þá þjónustu sem almenningsbókasöfn á 

höfuðborgarsvæðinu veita unglingum á aldrinum 13-15 ára. Það sem verður með-

al annars kannað er húsnæði, safnkostur, netaðgangur, tölvukostur og dagskrá sem 

er sniðin sérstaklega fyrir unglinga. Einnig verður athugað hvað gæti hindrað 

bætta eða aukna þjónustu við unglinga. 

 

Til að svara þessum atriðum verður gengið út frá tveimur rannsóknarspurningum: 

 Hvaða þjónustu veita almenningsbókasöfnin á höfuðborgarsvæðinu ungl-

ingum? 

 Hvað gæti hindrað að almenningsbókasöfnin bæti eða auki þjónustu við 

unglinga? 

 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er fimm kaflar. Í fyrsta kaflanum er rannsóknin kynnt í stuttu máli. 

 

Í öðrum kafla er yfirlit um fræðilegar greinar sem skrifaðar hafa verið um þjón-

ustu við unglinga hjá almenningsbókasöfnum. Þar kemur meðal annars fram 

umfjöllun um þá þjónustu sem bókasöfnin hafa veitt unglingum og tillögur að 

bættri og aukinni þjónustu. Þá er einnig fjallað um erlendar rannsóknir og í lokin 

eru líkön um upplýsingaleit unglinga. 

 

Í þriðja kafla er fjallað um rannsóknaraðferðir. Notaðar voru eigindlegar rann-

sóknaraðferðir við rannsóknina og gagna var aflað með opnum viðtölum. Undir-

búningi og framkvæmd rannsóknar er lýst sem og gagnasöfnun og greining rann-

sóknargagna.  
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Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. Þeim kafla er skipt í 

fjóra meginkafla. Tveir stærstu kaflarnir eru um þjónustu og hindranir og þeir 

skiptast í nokkra undirkafla. 

 

Í fimmta kafla er samantekt á niðurstöðum og umræður þar sem leitast er við að 

setja niðurstöður rannsóknarinnar í samhengi við fræðilega umfjöllun í kafla tvö. 

 

Ritgerðin endar á lokaorðum þar sem niðurstöður eru dregnar saman í stuttu máli 

og bent á aðrar spurningar sem kviknuðu við ritgerðarskrifin.  
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2. Fræðilegt yfirlit 

Mikill fjöldi greina hefur verið skrifaður og margar rannsóknir gerðar um ungl-

inga og þá þjónustu sem þeir fá á almenningsbókasöfnum. Í þessum kafla verður 

gerð grein fyrir nokkrum þeirra. 

 

2.1 Réttur til upplýsinga 

Allir hafa ákveðin réttindi, svo sem tjáningarfrelsi, rétt til friðhelgi einkalífs og 

eignarétt. Þessi réttindi eru tryggð í stjórnarskrám og alþjóðlegum mannréttinda-

sáttmála. Réttur til upplýsinga er einnig meðal þeirra réttinda sem almenningur 

hefur. 

 

Víða má sjá dæmi um þá áherslu sem lögð er á rétt fólks til upplýsinga. Á heima-

síðu umboðsmanns barna má finna bókina Réttindi mín 14-18 ára sem er byggð á 

barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Barnasáttmálinn samanstendur af 52 greinum 

þar sem farið er ítarlega yfir réttindi barna. Réttindi mín 14-18 ára er styttri útgáfa 

af barnasáttmálanum og í 17. grein er talað um rétt til alhliða upplýsinga. Þar segir 

að ríkið eigi að sjá til þess börn og unglingar hafi aðgang að góðum upplýsingum 

og eru bækur þar meðtaldar. Einnig er talað um upplýsingar frá fjölmiðlum. Þá 

segir að ríkið eigi að sjá til þess að barnabækur séu skrifaðar og þeim dreift þannig 

að börn og unglingar hafi góðan aðgang að þeim (Réttindi mín 14-18 ára, 1994).  

 

Unglingar geta leitað upplýsinga víða þar á meðal á almenningsbókasöfnum sem 

veita þeim aðgang að upplýsingum á prentuðu formi eða rafrænu, hljóðbókum, 

tónlistar- og mynddiskum. Á almenningsbókasöfnum hafa þeir ókeypis aðgang að 

bókum, tímaritum, dagblöðum, tónlist, kvikmyndum og öðrum safnkosti (Borgar-

bókasafn Reykjavíkur, 2009; Bókasafn Kópavogs, 2009; Bókasafn Hafnarfjarðar, 

2009). 
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Í yfirlýsingu UNESCO um almenningsbókasöfn eru ríki og sveitarfélög hvött til 

að styðja við almenningsbókasöfn því að þau hvetji til símenntunar og þar geti 

almenningur nálgast upplýsingar. Einnig er talað um að allir aldurshópar eigi að 

finna þar efni sem hentar þeim (UNESCO, e.d.). 

 

Upplýsing – Félag bókasafns- og upplýsingafræða hefur gefið út bækling sem 

heitir Upplýsingar fyrir alla þar sem stefna félagsins kemur fram. Þar er fjallað 

um að allir Íslendingar eigi að hafa aðgang að upplýsingum og hvaða leiðir þurfi 

að nota til að það gangi eftir. Meðal annars er fjallað um safnkost og að hann þurfi 

að miðast við þarfir notenda safnanna. Um þjónustuna er sagt að hún eigi að vera 

aðgengileg og einstaklingsbundin (Upplýsing, 2007). Samkvæmt þessu þurfa 

almenningsbókasöfn að miða þjónustuna og safnkostinn við þarfir unglinga og 

tryggja að þar sé efni sem hentar þeim og að þeir geti nýtt sér það sem er í boði.  

 

Unglingar hafa sama rétt og aðrir viðskiptavinir almenningsbókasafna til að fá 

þjónustu sem miðast við þeirra þarfir. Í tengslum við þann rétt má nefna siðareglur 

Upplýsingar – Félags bókasafns- og upplýsingafræða. Þar er meðal annars talað 

um skyldur starfsmanna bókasafna við viðskiptavini. Unglingar eru ekki taldir 

upp sérstaklega en í 4. grein þar sem meðal er annars talað um að sýna notendum 

virðingu, er aldur nefndur. Aldur viðskiptavina á ekki að verða þess valdandi að 

þeir fái lakari þjónustu en aðrir. Í 1. grein er jafnframt talað um að félagsmenn 

Upplýsingar og þar með taldir starfsmenn almenningsbókasafna eigi að vinna að 

því að allir geti aflað sér þekkingar og upplýsinga (Upplýsing, 2007). 

 

Í framhaldi af siðareglum Upplýsingar má nefna að The Young Adult Library Ser-

vices Association (YALSA) og Reference and User Services Association (RUSA) 

gáfu út Guidelines for library services to teens. Þar er í sex liðum fjallað um hvað 

bókasöfn geta gert til að bæta þjónustu við unglinga. Fyrsti liður segir að bóka-

safnsþjónusta við unglinga eigi að vera talin með þegar gerðar eru fjárhagsáætl-

anir og aðrar áætlanir um starfsemina. Í öðrum lið kemur fram að starfsmenn eigi 

að koma fagmannlega fram við unglinga. Þriðji liður fjallar um að allar upplýsing-

ar þurfi að vera sem sem nýjastar og upplýsingatæknin uppfærð reglulega. Í fjórða 
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lið segir að upplýsingar og safnkostur þurfi að fullnægja þörfum unglinga fyrir 

skólaverkefni og áhugamál. Fimmti liður segir að þjónusta og dagskrá/uppákomur 

eigi að henta unglingum. Og að lokum er fjallað um samstarf við utanaðkomandi 

aðila til dæmis skóla og félög (The Young Adult Library Services Association, 

2008).  

 

Hver liður er útskýrður nánar og komið með dæmi um hvað bókasöfnin geta gert, 

til dæmis er það tekið sérstaklega fram að unglingadeildin eigi að vera aðskilin frá 

barnadeildinni. Starfsmenn eiga að virða einkalíf unglinga og þjónusta þá án for-

dóma og unglingar eiga fá sömu upplýsingaþjónustu og aðrir. Að lokum má nefna 

að talað er um að upplýsingar og safnkostur þurfi að vera til á fleiru en einu formi 

svo sem bækur, tímarit, hljóðbækur og rafræn gögn (The Young Adult Library 

Services Association, 2008). Þessar leiðbeiningar frá YALSA og RUSA gætu 

verið til á íslensku þó að þær hafi ekki fundist við fyrstu leit. En það væri full 

ástæða til að þýða leiðbeiningarnar og hafa þær aðgengilegar á almenningsbóka-

söfnunum. Mikið af því sem stendur í leiðbeiningunum er ekki endilega eitthvað 

nýtt og margt af því vita starfsmenn nú þegar, en það er alltaf þægilegra að hafa 

leiðbeiningar við hendina og geta flett upp í þeim.  

 

Starfsmenn almenningsbókasafna geta fundið upplýsingar víða sem nýtast þeim ef 

þeir þurfa að færa rök fyrir því að unglingar hafi ákveðinn rétt til þjónustu á bóka-

söfnum. Það er alveg skýrt að þeir hafa þennan rétt og þeim ber að fá sömu þjón-

ustu og aðrir. Af framansögðu er ljóst að aldur á ekki að skipta þar neinu máli. 

 

2.2 Unglingar 

Hvenær verður barn að unglingi og hvenær verður unglingurinn fullorðinn? Í 

þessari ritgerð er miðað við unglinga á efsta stigi í grunnskóla á aldrinum 13-15 

ára. Unglingsárin eru tímabil mikilla breytinga. Unglingarnir eru að þroskast 

líkamlega, andlega og félagslega. Þeir eru að vaxa og útlit þeirra að breytast. Þeir 

eru mitt á milli þess að vera barn og fullorðinn. Það er mikill munur á milli ein-

staklinga og kynja hvað varðar hraða í þroska (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993).  
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Unglingarnir breytast líka mikið félagslega á þessum aldri. Þeir verða ekki eins 

háðir foreldrum og fjölskyldu og áður eða kannski má segja að þeir vilja ekki vera 

háðir þeim. Vinirnir fara að skipta meira máli og þeir reyna frekar að falla í kram-

ið hjá þeim. Unglingarnir vilja vera sjálfstæðir og ákveða upp á eigin spýtur hvað 

það er sem þeim fellur við og hvað þeir gera. Það getur hinsvegar verið erfitt fyrir 

fullorðið fólk að komast að því hvað þeim líkar hverju sinni (Hrafnhildur Ragn-

arsdóttir, 1993). Þetta á einnig við um þjónustu bókasafna, tíðarandinn breytist og 

það sem höfðar til unglinga þar tekur breytingum. Almenningsbókasöfnin þurfa 

því að reyna að fylgjast með hvað unglingarnir eru að fást við hverju sinni og 

hvað það er sem þeir óska eftir. Þó er erfitt að alhæfa nokkuð um unglinga því að 

þeir jafn ólíkir og þeir eru margir. 

 

Samkvæmt könnuninni Services and resources for children and young adults in 

public libraries sem National Center for Education Statistics (NCES) gerði 1994 

og var birt 1995 eru unglingar um 25% viðskiptavina almenningsbókasafna. 

Könnunin var framkvæmd í Bandaríkjunum, NCES sendi spurningalista til 890 

almenningsbókasafna og svarhlutfallið var 94%. Það má velta því fyrir sér hvort 

að hægt sé að heimfæra þetta hlutfall viðskiptavina yfir á íslenska unglinga og 

almenningsbókasöfn á Íslandi. Ekki fundust neinar tölur um fjölda heimsókna 

íslenskra unglinga á almenningsbókasöfn, en það væri mjög áhugavert að kanna 

það. En 25% er frekar hátt hlutfall og styður enn frekar þær hugmyndir að 

almenningsbókasöfnin þurfi að gera ráð fyrir unglingum þegar safnkostur, starf-

semi og þjónusta safnsins er skipulögð (National Center for Education Statistics, 

1995). 

 

Einhverra hluta vegna þá hætta margir unglingar að sækja söfnin þegar þeir eru 

komnir í efri bekk í grunnskóla. Margir þeirra koma þó aftur þegar þeir byrja í 

framhaldsskóla, sérstaklega ef þeir hafa vanist að fara á bókasöfn sem börn (Þöll, 

2006). Af hverju hverfa unglingarnir eða draga úr heimsóknum á almennings-

bókasöfnin? Ástæðurnar eru eflaust margar. Skólatíminn lengist og að honum 

loknum taka við æfingar hjá mörgum þeirra. Þeir eru til dæmis í íþróttum, tónlist 

og dansi. Almenningsbókasöfn eru kannski ekki efst á listanum. Skólabókasöfnin 



17 

 

eru ef til vill að einhverju leyti að sinna þörfum unglinga þó vissulega séu almenn-

ingsbókasöfnin með mun meira úrval af safnefni. 

 

2.3 Almenningsbókasöfn á Íslandi 

Um almenningsbókasöfn gilda Lög um almenningsbókasöfn nr. 36 frá 1997. Þar 

er í 16 greinum útskýrðar og tilgreindar skyldur almenningsbókasafna. Í lögunum 

kemur fram hverjum söfnin eiga að þjóna og í hverju þjónustan á að vera fólgin, 

einnig segir hvaðan fjármagnið á að koma og hver fer með stjórn þeirra. Í 1. grein 

er talað um hlutverk almenningsbókasafna, sem er meðal annars að veita fólki 

aðgang að safnkosti og rafrænum upplýsingum. Þar er talað um börn og fullorðna. 

Unglingar eru ekki tilgreindir sérstaklega, það er því ekki ljóst í lögunum hvort að 

unglingar flokkist með börnum eða með fullorðnum. En það má velta því fyrir sér 

hvort það væri raunhæfara að telja unglinga upp sérstaklega í lögunum og skil-

greina þá sem ákveðinn hóp. 

 

Uppbygging almenningsbókasafna tekur mið af Lögum um almenningsbókasöfn 

nr. 36 frá 1997. Söfnin reyna að uppfylla eftir bestu getu þær kröfur og skyldur 

sem þar eru settar fram. Á heimasíðu Borgarbókasafns Reykjavíkur má finna 

undirsíðu sem heitir Hlutverk, leiðarljós og markmið þar sem útlistað er í níu lið-

um hvernig safnið ætlar að þjóna viðskiptavinum sínum. Liður fjögur fjallar sér-

staklega um börn og unglinga. Þar kemur meðal annars fram að heimsóknir á 

bókasöfn eigi að vera hluti að menningaruppeldi þeirra. Þá segir að söfnin eigi að 

bjóða upp á dagskrá og safnkost sem höfði til barna og unglinga og jafnframt að 

hvetja þau til að lesa (Borgarbókasafn Reykjavíkur, 2009). 

 

2.3.1 Aðfangastefna/innkaupastefna 

Almenningsbókasöfn þurfa að gera ráð fyrir unglingum þegar hugað er að safn-

kosti. Hulda Björk Þórðardóttir (1996) segir í grein sinni í Bókasafninu að 

almenningsbókasöfn séu þjónustustofnanir sem eru reknar fyrir almannafé og þau 

eigi því að kaupa það efni sem viðskiptavinirnir vilja lesa. Þetta þýðir sem sagt að 

þegar kemur að unglingum á ekki aðeins að kaupa fræðilegar bækur sem nýtast 

við lærdóm eða skáldsögur sem eru skrifaðar sérstaklega fyrir unglinga. Almenn-
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ingsbókasöfnin þurfa einnig að kaupa tímarit og bækur sem fjalla um ýmis mál-

efni sem gætu höfðað til þeirra, má þar nefna íþróttir, tónlist og dans. 

 

Í grein Huldu er vitnað í kenningu Ranganathans, sem var sett fram 1931 en virð-

ist alltaf eiga við. Kenningin er í fimm liðum: 1. Bækur eru til að nota þær. 2. Bók 

fyrir hvern lesanda. 3. Lesanda fyrir sérhverja bók. 4. Spara tíma lesandans. 5. 

Bókasöfn eru lifandi stofnanir (Hulda Björk Þórðardóttir, 1996). Þessi kenning 

Ranganathans lýsir þeim kjarna sem almenningsbókasöfnin geta enn í dag haft til 

viðmiðunar. 

 

2.4 Fræðileg skrif og rannsóknir um þjónustu 

almenningsbókasafna á Íslandi við unglinga 

Þegar leitað var að íslenskum heimildum um þjónustu almenningsbókasafna við 

unglinga kom í ljós að lítið hafði verið skrifað um það efni. Þó fundust tvær BA-

ritgerðir. Önnur var Unglingar og bókasafnsþjónusta eftir Nínu Björk Svavars-

dóttur sem var skrifuð 1983. Hin var Könnun á tómstundalestri og bókasafns-

notkun unglinga á Akranesi 1981 eftir Grímhildi Bragadóttur skrifuð 1982. Rit-

gerðirnar eru því orðnar 26 og 27 ára gamlar og þó ýmislegt eigi eflaust við enn í 

dag má gera ráð fyrir að margt hafi breyst. Könnun Grímhildar er orðin 28 ára 

gömul og endurspeglar því ekki núverandi umhverfi en segir okkur ýmislegt um 

hvernig bókasafnsnotkun unglinga var á þeim tíma sem hún var framkvæmd 

 

Engin nýleg íslensk rannsókn fannst sem sýnir hvaða þjónustu unglingar fá á 

almenningsbókasöfnum eða hvert viðhorf þeirra er til safnanna. En það væri mjög 

fróðlegt og áhugavert að kanna viðhorf þeirra til almenningsbókasafna til dæmis 

hvaða þjónustu þeir nýti sér, hvað megi betur fara og hvaða þjónustu vanti. Það er 

í raun nauðsynlegt fyrir söfnin að fá slíka könnun því að niðurstöðurnar sem 

fengjust myndu hjálpa starfsmönnum til að veita unglingum betri þjónustu. 

 

Í tímaritinu Bókasafnið er grein eftir Sue Sherif (1993) þar sem fjallað er um 

bókasafnsþjónustu fyrir unglinga. Í greininni er borin saman sú þjónusta sem 

íslenskir unglingar fá á almenningsbókasöfnum við þá þjónustu sem amerískir 
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unglingar fá. Það hallar á íslensku unglingana til dæmis hvað varðar sérhæfða 

starfsmenn til að þjónusta þá og eins hvað varðar bækur sem skrifaðar eru fyrir 

unglinga. Vakin er athygli á því að engir íslenskir starfsmenn á almenningsbóka-

söfnum séu sérhæfðir til að þjónusta unglinga, en í Bandaríkjunum séu 11% 

almenningsbókasafna með sérhæfða starfsmenn. Þessi grein var skrifuð fyrir 16 

árum og því gæti ýmislegt hafa breyst íslenskum unglingum í hag en þar sem ekki 

eru fyrir hendi heimildir sem fjalla um það hvernig þjónustan hefur þróast er ekki 

hægt að fullyrða um það. 

 

2.5 Erlend skrif og rannsóknir um unglinga og 

almenningsbókasöfn 

Þegar leitað var að erlendu efni þar sem skrifað var um þjónustu almennings-

bókasafna við unglinga komu fram fjöldi greina. Þar fyrir utan hafa verið gerðar 

rannsóknir af fræðimönnum. 

2.5.1 Bókasafns- og upplýsingafræðingur með hugsjónir 

Patrick Jones (2007) hefur látið sig varða hvaða þjónustu unglingum er boðin 

uppá á almenningsbókasöfnum og hefur ákveðnar skoðanir á því hvað hægt sé að 

gera til að bæta hana. Hann segir meðal annars að það sé þjóðfélaginu í hag að 

almenningsbókasöfnin hugi vel að unglingum og veiti þeim aðgang að upplýsing-

um og annarri safnþjónustu. Öll jákvæð og uppbyggileg reynsla unglinga skili sér 

í betri einstaklingi. Ef unglingum sé sýnd virðing þá svari þeir í sömu mynt. 

Hugarfar starfsfólks gagnvart unglingum skiptir miklu máli. Þeir eigi ekki að líta á 

unglinga sem vandamál eða einhvern hóp sem þarf að sinna sérstaklega né sem 

hávaðaseggi sem trufli hina viðskiptavinina. Unglingar eigi rétt á að fá safnkost og 

þjónustu við hæfi eins og aðrir viðskiptavinir almenningsbókasafna. Jones segir 

að í 20 ár hafi hann heyrt sömu afsökunina frá bókasafns- og upplýsingafræðing-

um. Það vanti tíma, peninga, starfsfólk, hillupláss og rými. Hann segir að söfnin 

hafi nóg af framangreindu en ef eitthvað af þessu vanti sé það vegna þess að það 

sé nýtt fyrir aðra hópa. 
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Það sem Jones er í raun að segja er að „unglingar eru líka fólk“. Starfsmenn þurfi 

því að gefa sér tíma og reyna á átta sig á hverju unglingar hafi áhuga og hvernig er 

hægt að ná til þeirra. Það er sennilega fullmikil einföldun að segja að almennings-

bókasöfnin hafi nóg af öllu til þess að geta þjónustað unglinga. En starfsmenn geta 

þó alltaf athugað forgangsröðunina 

2.5.2 Af hverju fara unglingar á almenningsbókasöfn? 

Ein af þeim spurningum sem rannsakendur hafa reynt að svara eru af hverju ungl-

ingar fara á almenningsbókasöfnin. Í rannsókn Curry (2003) sem framkvæmd var 

í Vancouver í Kanada var þetta einn stærsti þátturinn og gerir rannsóknina mjög 

áhugaverða. Spurningalistar voru lagðir fyrir nemendur í 9. bekk í fjórum skólum. 

Úrtakið var 206 nemendur og svarhlutfallið var 100%, sem ætti að gera niðurstöð-

ur marktækar fyrir þennan hóp. Það sem vakti athygli þegar þessi rannsókn fannst 

var titill hennar, Asking young adults about public library service: Recommenda-

tions for making it cool. Rannsakendur reyna hér að fá tillögur frá unglingum um 

það hvað gæti gert almenningsbókasöfn meira heillandi í þeirra augum. 

 

Í grein Curry (2003) kemur fram að unglingar á aldrinum 12 til 18 ára séu um 

23% viðskiptavina almenningsbókasafnanna. Þá er einnig bent á að aðeins 11% 

almenningsbókasafna í Kanada séu með starfsmenn sem er sérstaklega ætlað að 

þjónusta unglinga sem er sama hlutfall og kemur fram í grein Sherif (1993). Þar 

kemur einnig fram að þetta hlutfall, 11%, sé of lágt, að of fáum starfsmönnum er 

ætlað að þjónusta unglinga.  

 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að kanna af hverju unglingar færu eða 

færu ekki á almenningsbókasöfn. Einnig var athugað hvaða safnefni og þjónustu 

almenningsbókasöfnin gætu boðið upp á til að laða að þá unglinga sem ekki nota 

þau. Í ljós kom að 75% unglinganna fara á söfnin til að læra eða vinna skólaverk-

efni, 83% af svarendum vildu fá netaðgang í unglingadeildina og að skáldsögur 

var það safnefni sem höfðaði mest til þeirra. Í athugasemdum kom þó fram að 

sumir vildu fá bækur sem fjölluðu um alvöru mál sem vörðuðu unglinga til dæmis 

um átröskun eða eiturlyf. Niðurstöður úr könnunni voru einnig þær að unglingar 

vildu vera aðgreindir frá börnum og fullorðnum á safninu. Þeir vildu fá rými þar 
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sem væri hljótt og hægt væri að lesa og læra. En þeir vildu einnig fá annað rými 

þar sem mætti spjalla saman og láta heyrast í sér. Einnig kom í ljós að almenn-

ingsbókasöfnin þurftu að huga að tölvubúnaði sem unglingarnir gætu notað. Þeim 

fannst safnkosturinn, aðbúnaðurinn, þjónustan og starfsfólkið vera gamaldags eða 

úreldur (Curry, 2003). 

 

Agosto (2007) hefur einnig kannað af hverju unglingar fara á almenningsbóka-

söfn. Í inngangi greinarinnar er fjallað um að söfnin hafi yfirleitt tölur um fjölda 

viðskiptavina og útlánstölur fyrir safnkost á takteinum. Þau viti hvað er vinsælt og 

hvaða efni er minna notað. En þegar kemur að ástæðum þess að fólk komi á 

söfnin er það á reiki. Agosto lagði fyrir könnun í tveimur almenningsbókasöfnum 

í Pennsylvaníu. Hvort um sig fékk 50 eintök og svarhlutfallið var 97%. Rannsókn-

in var eigindleg og megindleg, þátttakendur svöruðu spurningalista og þremur 

opnum spurningum. Niðurstaðan samkvæmt þessari rannsókn er sú að almenn-

ingsbókasöfn eru ekki aðeins upplýsingaveitur, þar sem unglingar geta fengið 

heimildir fyrir skólaverkefni því söfnin geta veitt upplýsingar um mun fleira. 

Upplýsingar sem unglinga vantar geta varðað persónulegar þarfir eða þeirra 

daglega líf. Almenningsbókasöfn geta jafnframt verið staður þar sem unglingar 

hittast og taka þátt í einhverju tómstundastarfi eða bara til að spjalla.  

 

Þriðja rannsóknin sem kannaði hvers vegna unglingar færu á almenningsbóka-

söfnin var gerð í Nova Scotia í Kanada. Sú rannsókn var megindleg. 500 spurn-

ingalistar voru sendir í pósti til þátttakenda og var svarhlutfallið 32%. Samkvæmt 

niðurstöðum þessarar könnunar fóru unglingar aðallega á almenningsbókasöfnin 

til að ná í heimildir fyrir skólaverkefni en þó einnig til að fá lánaðar bækur og nota 

tölvur (Howard og Jin, 2007).   

 

Að lokum má nefna rannsókn Abbas, Bishop, D„Elia og Kimball (2008). Sú rann-

sókn var megindleg og var gerð í New York fylki í Bandaríkjunum. Í henni voru 

unglingar beðnir um að svara því af hverju þeir færu ekki á almenningsbókasöfn. 

Þar kom meðal annars fram að 47,1% unglinga færu ekki á söfnin því að þeir 
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hefðu ekki áhuga á lestri. Það kom ekki fram í greininni hversu stórt úrtakið var 

en niðurstöðurnar voru unnar úr 4.237 spurningalistum. 

2.5.3 Unglingar og bókasafns- og upplýsingafræðingar spurðir álits 

Bókasafns- og upplýsingafræðingar á almenningsbókasöfnum þurfa að vita hvað 

það er sem unglingarnir sækjast eftir á bókasöfnunum og jafnframt að fá upplýs-

ingar um hvað hugmyndir þeir hafa um þjónustuna sem þar er í boði.  

 

Bauer og Bishop (2002) könnuðu hvernig hægt væri að þjónusta unglinga. Rann-

sóknin var gerð í Flórída í Bandaríkjunum og voru notaðar bæði eigindlegar og 

megindlegar aðferðir. Tvær sams konar kannanir voru lagðar fyrir bókasafns- og 

upplýsingafræðinga og unglinga. Önnur var um hvaða aðferðir væru áhrifaríkastar 

til að fá unglinga inn á almenningsbókasöfnin og hin var um hvaða atburðir/ uppá-

komur og þjónusta væru vænlegastar til árangurs til að vekja áhuga unglinga á 

söfnunum. Í niðurstöðunum var borið saman hvernig unglingar annars vegar og 

bókasafns- og upplýsingafræðingar hins vegar höfðu raðað atriðum upp eftir 

mikilvægi. Þegar spurt var um aðferðir sem hægt væri að nota til að fá unglinga 

inn á almenningsbókasöfn voru nokkur atriði ofarlega á lista hjá báðum hópum 

sem komu ekki endilega fyrir í sömu röð. Unglingarnir settu í fyrsta sæti að aðlað-

andi og þægilegt rými væri fyrir þá, í annað sæti að hægt væri að fá veitingar og í 

þriðja að þeir gætu nálgast alls kyns bæklinga og upplýsingarit. Óskin um sérrými 

fyrir unglinga kemur heim og saman við rannsókn Curry (2003). Bókasafns- og 

upplýsingafræðingar settu í fyrsta sæti að unglingar kæmu vegna þess að þeir 

heyrðu um bókasöfnin frá jafnöldrum sínum, í annað sæti að hægt væri að fá veit-

ingar og í þriðja sæti að unglingarnir kæmu með vinum sínum á safnið. Þegar kom 

að netnotkun settu unglingarnir heimasíðu safnsins í fimmta sæti en bókasafns- og 

upplýsingafræðingar í það ellefta (Bauer og Bishop, 2002). 

 

Niðurstöðurnar fyrir uppákomur og þjónustu voru svipaðar fyrir báða hópa, sömu 

atriði voru í efstu sætum en þeim var ekki raðað eins upp. Unglingarnir settu í 

fyrsta sæti þjónustu við upplýsingaleit, í annað sæti að þeim byðist að vinna sjálf-

boðavinnu á söfnunum og í þriðja sæti var Netið. Í rannsókn Curry (2003) kom 

einnig í ljós að unglingarnir settu Netið ofarlega á lista yfir þá þjónustu sem þeir 
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vildu fá. Niðurstöður könnunarinnar benda til þess að unglingar líta á almenn-

ingsbókasöfn sem stað til að fá upplýsingar og óska eftir þjónustu við það. Bóka-

safns- og upplýsingafræðingar settu Netið í fyrsta sæti, í öðru sæti var sjálfboða-

vinna og í þriðja sæti var þjónusta við upplýsingaleit (Bauer og Bishop, 2002). 

Það sem var áhugavert í þessari könnun var að rætt var við báða aðila og þeir 

fengnir til að meta sömu atriðin. Það er ekki nóg að starfsmenn almenningsbóka-

safna telji sig vita hvað unglingarnir vilji og hvað þeim finnst, heldur er nauð-

synlegt að kanna það. Samkvæmt niðurstöðum má álykta að bókasafns- og upp-

lýsingafræðingarnir hafi verið nokkuð nærri því að gera sér grein fyrir því hvað 

unglingum fannst mikilvægt.  

 

Í rannsókn, sem einnig var gerð í Bandaríkjunum, tóku 10 almenningsbókasöfn 

sig saman og báðu unglinga um að segja álit sitt á starfseminni. Hvert safn fyrir 

sig myndaði rýnihóp, en fjöldi unglinga í hverjum hóp var ekki tilgreindur. Ungl-

ingarnir sögðu að almenningsbókasöfn væru ekki aðlaðandi (e. cool). Starfsfólk 

væri hvorki vingjarnlegt né hjálplegt. Aðgangur að tölvum mætti vera meiri og 

eins vantaði rými sem væri sérstaklega ætlað unglingum. Einn þátttakandi svaraði 

því þegar hann spurður hvað honum dytti í hug þegar hann hugsaði um almenn-

ingsbókasöfn að hann hugsaði ekkert um þau. Annar sagði að mörgu starfsfólki 

virtist ekki líka við unglinga, bara bækur (Myers, 1999).  Ekki er hægt að alhæfa 

út frá þessum niðurstöðum og vonandi eru þessi dæmi undantekningar. En ef 

unglingar hugsa ekki um almenningsbókasöfn er nauðsynlegt að finna leiðir til að 

vekja áhuga þeirra. Einnig ef þeir upplifa starfsmenn sem sér óvinveitta þá er það 

sérstakt vandamál sem taka þarf á.  

2.5.4 Nýjar leiðir til að markaðssetja almenningsbókasöfn 

Helmrich (2004) fjallar í grein sinni um nýjar leiðir til að markaðssetja almenn-

ingsbókasöfn fyrir unglinga. Honum finnst bókasafns- og upplýsingafræðingar of 

oft vera fastir í gamaldags hugsunarhætti og með fyrirfram mótaðar hugmyndir 

um hvernig almenningsbókasöfn eigi að vera. Hann trúir því að söfnin geti orðið 

heillandi í augum unglinga. Í greininni segir að bókasafns- og upplýsingafræð-

ingar eigi að breyta aðferðum sínum og prófa eitthvað alveg nýtt. Sem dæmi má 

nefna að almenningsbókasöfnin eigi að hætta að spyrja unglingana um hvernig 
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þeir noti söfnin og hvaða þjónustu þeir vilja. Í staðinn eigi að spyrja unglinga 

hverjir þeir séu. Bókasafns- og upplýsingafræðingar eigi sem sagt að kynnast 

unglingunum, þeirra menningu og hugsunarhætti og áhersla er lögð á að ef bóka-

safns- og upplýsingafræðingar þekki viðskiptavinina þá eigi þeir auðveldara með 

að þjónusta þá. Jafnframt eigi almenningsbókasöfnin að fylgjast vel með tækni-

nýjungum og finna leiðir til að þær nýtist unglingum. Þessar hugmyndir eru einnig 

í samræmi við það sem Agosto og Hughes-Hassel (2007) bentu á að bókasafns- 

og upplýsingafræðingar þurfi að reyna að ná góðu sambandi við unglinga því á 

þann hátt gætu þeir betur sinnt þörfum þeirra.  

 

Í grein Helmrich (2004) eru nefndir nokkrir hópar af unglingum til dæmis Noisy 

Boys og Limelighters. Noisy boys eru strákar sem lýsa sjálfum sér sem háværum 

og villtum, þeir hlusta á 50 Cent og þykir gaman að skemmta sér. Limelighters eru 

hópur stúlkna sem finnst gaman að dansa, þær hlusta á rapp og lesa CosmoGirl. 

Það er ekki víst að þessi skipting eigi við íslenska unglinga en eflaust má skipta 

þeim upp í einhverja hópa, til dæmis út frá áhugamálum, íþróttum eða tónlistar-

smekk. 

 

Sú hugmynd að starfsmenn reyni að kynnast unglingum til þess að komast að því 

hvernig er hægt að þjónusta þá betur er skemmtileg. Þetta gæti þó verið frekar 

erfitt og snúið í raun og hentar eflaust ekki öllum starfsmönnum. Sumum þeirra 

gæti þótt þægilegra að leggja spurningalista fyrir unglingana og lesa svo niður-

stöður út úr svörunum.  

2.5.5 Bókasöfn sem lifandi stofnanir  

Á sumrin vill oft draga úr heimsóknum unglinga á bókasöfnin. Þeir þurfa þá ekki 

að leita þangað eftir heimildum fyrir skólaverkefni og eru uppteknir við önnur 

mál. Lexington Public Library í Kentucky í Bandaríkjunum notaði skemmtilegt 

verkefni til að ná til unglinga og vekja áhuga þeirra á lestri yfir sumartímann. 

Verkefnið var kallað Page to stage sem mætti þýða Síðan á svið og gekk út á það 

að unglingarnir lásu eina bók, unnu úr henni handrit og sýndu í lokin leikrit. 

Bókasafns- og upplýsingafræðingarnir notuðu margar leiðir til að auglýsa verk-

efnið, þeir sendu bæklinga og plaköt í skólana og tilkynningar til fjölmiðla. Einnig 
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fengu þeir styrki frá fyrirtækjum til að greiða kostnað við verkefnið, meðal annars 

laun leikstjóra. Tuttugu unglingar tóku þátt í verkefninu og sýndu leikritið tvisvar 

sinnum. Leikritið var tekið upp á myndband og sett á heimasíðu bókasafnsins og 

fengu þátttakendur einnig eintak á DVD-diski. Í lokin voru unglingarnir spurðir 

um upplifun þeirra á verkefninu. Einn unglingurinn svaraði því til að hann hefði 

skemmt sér mjög vel og af öllum stöðum þá hefði það verið á almenningsbóka-

safni (Dean og Tattershall, 2008). 

 

Þetta verkefni er dæmi um góða hugmynd sem varð að veruleika og má segja að 

hafi hleypti lífi í starfsemi viðkomandi safns. Óneitanlega kostar verkefni sem 

þetta tíma og peninga en getur skilað miklu til baka í auknum áhuga og orðið til 

þess að skapa jákvæðara viðhorf unglinga í garð almenningsbókasafna (Dean og 

Tattershall, 2008).  

 

Fleiri hugmyndir um hvernig hægt sé að virkja unglinga til að nota almennings-

bókasöfnin á sumrin hafa verið nefndar til dæmis eins konar happdrætti. Í hvert 

sinn sem þeir hafa lesið bók setja þeir nafnið sitt ásamt upplýsingum um bókina í 

krukku. Í lok sumarsins er nokkrir vinningshafar dregnir upp úr krukkunni og fá 

verðlaun. Þessi aðferð til að auka áhuga unglinganna á lestri og draga í leiðinni 

athygli að almenningsbókasöfnum hefur verið notuð í Abington Community 

Library í Bandaríkjunum og gefist vel (Roberts, 2005). 

 

Þegar leitað er leiða til að vekja áhuga unglinga á lestri og almenningsbókasöfnum 

getur verið gott að finna eitthvað sem tengir fólk saman. Eitt af því er hláturinn og 

þar skiptir aldur í raun ekki máli, þó að vissulega geti það farið eftir aldri hvað 

fólki finnist fyndið. En sú leið að vekja áhuga unglinga á bókasöfnum með því að 

nota húmor er áhugaverð. Ein hugmyndin er að sýna grínmyndir eða grínþætti. 

Önnur er að hafa uppistand þar sem unglingarnir keppa sín á milli og í lokin 

stendur einn uppi sem sigurvegari. Að lokum má nefna leshring þar sem lesin er 

ein ákveðin bók og unglingarnir ræða síðan saman um bókina. Allar þessar hug-

myndir gætu vakið áhuga unglinga á lestri og einnig sýnt þeim fram á að almenn-
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ingsbókasöfnin séu lifandi stofnanir sem þurfi ekki endilega að vera alvarlegar 

og/eða virðulegar (Pereira, 2007). 

 

Enn ein hugmynd um hvernig megi ná athygli unglinga er að halda tónleika í eða 

við söfnin. Tónleikana er hægt að halda utandyra fyrir framan bókasöfnin ef ekki 

er nægt rými til að halda þá innanhúss. Uppákomur eins og þessar snúast oft um 

kostnað en hér er ekki endilega verið að tala um vinsælar og dýrar hljómsveitir. 

Þetta geta allt eins verið hljómsveitir sem eru skipaðar unglingum og það væri 

ekki verra ef þeir væru úr hverfunum sem almenningsbókasöfnin eiga að þjóna. Ef 

hljómsveitirnar hafa gefið út geisladiska sem safnið á ekki er upplagt að bæta 

þeim við safnkostinn. Atburðir sem þessi gætu breytt ímynd safnanna gagnvart 

unglingum sem sjái þá í verki að starfsmenn þeirra hafa áhuga á standa fyrir ein-

hverju sem höfðar til þeirra og að þær uppákomur þurfa ekki endilega að tengjast 

bókum eða lestri (Webber-Bey, 2008). 

 

Þegar hugað er að því að almenningsbókasöfnin séu  lifandi stofnanir þarf um leið 

að gera ráð fyrir að safnkosturinn sé fjölbreyttur. Unglingar hafa ekki endilega 

eingöngu áhuga á þeim bókum sem eru skrifaðar sérstaklega fyrir þeirra aldurs-

hóp. Þeir gætu viljað lesa efni sem er ætlað yngri börnum eða bækur sem eru 

skrifaðar fyrir fullorðið fólk. Aðalatriðið er að þeir finni á bókasöfnum efni við 

sitt hæfi, efni sem þeir hafa áhuga á að kynna sér og lesa. Farrelly (2007) fjallar 

meðal annars um þetta og nefnir að bókasafns- og upplýsingafræðingar eigi að 

forðast að velja sínar uppáhaldsbækur fyrir unglinga, sérstaklega ef það eru bækur 

sem starfsmenn lásu þegar þeir voru yngri. Þó er bent á að það geti alltaf verið 

unglingar sem hafi áhuga á að lesa þær bækur. Aðalatriðið sé að finna rétta bók, 

fyrir réttan lesanda á réttum tíma. Starf bókasafns- og upplýsingafræðinga á að 

snúast um að mynda þessi tengsl. 

2.5.6 Allir saman 

Þegar leitað er leiða til að draga athygli unglinga að almenningsbókasöfnum 

miðast flestar aðferðir að því að útbúa eitthvað sérstaklega fyrir þá, til dæmis 

herbergi eða horn þar sem þeir geta verið í friði fyrir öðrum viðskiptavinum safns-

ins. En það eru til aðrar leiðir sem gætu líka nýst vel. Honnold (2004) skrifar um 
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annars konar nálgun og fjallar um aðferðir sem hafa verið notaðar á almennings-

bókasöfnum til að tengja saman til dæmis börn og unglinga og lýsir nokkrum 

leiðum sem hafa verið farnar með góðum árangri. Í greininni er vakin athygli á því 

að það hafi myndast gap á milli aldurshópa og söfnin gætu verið staðir fyrir þessa 

hópa til að hittast og upplifa eitthvað sameiginlega. Bent er á að hver aldurshópur 

geti kennt hinum og um leið lært eitthvað og að með því að blanda saman hópum 

sé hugsanlega hægt að koma í veg fyrir fordóma, til dæmis á milli unglinga og 

aldraðra. Meðal þeirra leiða sem nefndar eru er sú að yfir sumartímann hittist 

unglingar og börn á bókasöfnunum einu sinni í viku þar sem unglingarnir lesa 

fyrir börnin. Önnur hugmynd er að fá unglinga til að kenna börnum eða öldruðum 

að nota tölvur. Einnig að leita að upplýsingum á Netinu og nota það á öruggan 

hátt. Aðrar leiðir sem voru sérstaklega miðaðar að því að blanda saman unglingum 

og öldruðum voru sagnfræðilegar umræður. Hóparnir hittast og ræða saman um 

það efni sem unglingarnir eru að læra í sögu. Þeir eldri geta sagt þeim yngri frá 

því hvernig þeir upplifðu ákveðna atburði, til dæmis seinni heimstyrjöld eða 

kreppuna. Þá er vert að minnast á leið þar sem allir aldurshóp gátu átt leið saman 

en það var ljóðagerð. Hóparnir hittast allir saman á söfnunum og skrifa ljóð. 

 

Þetta eru virkilega áhugaverðar hugmyndir til að sameina unglinga með öðrum 

hópum. En það mætti hugsanlega framkvæma þessa hluti samtímis, hafa rými þar 

sem unglingar geta verið út af fyrir sig og sinnt sínum málum en bjóða líka upp á 

dagskrá þar sem þeir eiga samleið með öðrum aldurshópum.  

2.5.7 Unglingar með sérþarfir 

Eins og áður segir hafa allir rétt til upplýsinga og almenningsbókasöfn eru ætluð 

fyrir alla hópa samfélagsins, einnig unglinga með sérþarfir, hvort sem um er að 

ræða líkamlega eða andlega fötlun. Almenningsbókasöfnin reyna eftir bestu getu 

að hafa gott aðgengi fyrir fatlaða enda er krafa um gott aðgengi fatlaðra í opin-

berum byggingum. Það getur þó verið öllu erfiðara að þjónusta unglinga sem eru 

andlega fatlaðir því bókasafns- og upplýsingafræðingar hafa margir hverjir ekki 

þekkingu eða reynslu til að þjónusta þennan hóp. Einnig getur verið erfitt að fá 

ungling með mikil hegðunarvandamál inn í safn þar sem er í raun ætlast til að 

viðskiptavinirnir séu frekar hljóðir (Rockefeller, 2008). 
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Rockefeller (2008) nefnir nokkrar tillögur sem hafa nýst við þjónustu við þennan 

hóp og nefnir að þjónusta sem sé hugsuð fyrir unglinga með sérþarfir geti aukið 

hjá þeim sjálfstraustið og hjálpað þeim við að finna upplýsingar sem nýtist þeim. 

Höfundur er sjálfur með hóp sem kallast The Sushi Slayers Anime Club sem í eru 

15 til 25 unglingar sem koma saman og horfa á japanskar teiknimyndir. Í greininni 

kemur fram að unglingarnir hafi náð vel saman og þeir sem höfðu mjög hátt lærðu 

smám saman að lækka róminn til að falla betur inn í hópinn. Þetta málefni er í 

raun efni í aðra ritgerð en aðeins nefnt hér því að þetta er hópur sem má ekki 

gleymast þegar hugað er að þjónustu við unglinga. 

2.5.8 Upplýsingaþjónusta fyrir unglinga 

Þegar viðskiptavini almenningsbókasafna vantar ákveðið safnefni geta þeir farið í 

upplýsingaþjónustuna og fengið þar aðstoð. Sú þjónusta miðast ekki eingöngu við 

leit að fræðilegu efni, heldur öllu því efni sem viðskiptavininn gæti vantað. 

Farrelly (2007) segir að unglingar virðist oft og tíðum nota þessa þjónustu lítið og 

spyr hvers vegna svo sé. Í greininni er rifjað upp að á árum áður áttu börn og 

unglingar ekki að trufla starfsmenn heldur að finna það sem þau vantaði sjálf. 

Þetta hefur breyst með árunum en þó veigra unglingar sér oft við að biðja um 

hjálp. Farrelly veltir því fyrir sér af hverju og hvað sé hægt að gera til að fá ungl-

ingana til að biðja um aðstoð.  

 

Þegar unglingar koma og eru að biðja um bækur, heimildir eða eitthvað efni sem 

safnið býður upp þurfa bókasafns- og upplýsingafræðingar að hlusta vel. Ungling-

arnir eru ekki alltaf með það á hreinu hvernig þeir eiga að biðja um efnið eða vita 

ekki hvað bókin heitir. Því sé nauðsynlegt að hlusta vel og spyrja réttra spurninga. 

Farrelly (2007) setur reyndar einnig fram aðra athyglisverða hugmynd sem felst í 

því að bókasafns- og upplýsingafræðingar eigi að hlusta á unglingana og það sem 

þeim liggur á hjarta hvort sem að það tengist þjónustu safnsins eða einhverju öðru. 

Þessi hugmynd er áhugaverð í ljósi þess að Helmrich (2003) hefur lagt áherslu á 

að þeir þurfi að kynnast unglingunum til að geta áttað sig á þörfum þeirra. Agosto 

og Hughes-Hassel (2007) bentu einnig á að mikilvægt sé að unglingar upplifi 

traust og áreiðanleika við upplýsingaleit og í samskiptum sínum við upplýsinga-

fræðinga. 
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Ástæður þess að fjallað er um nauðsyn virkrar hlustunar eru meðal annars skot-

árásirnar í skólum í Bandaríkjunum, án þess þó að gefið sé í skyn að bókasafns- 

og upplýsingafræðingar hefðu getað komið í veg fyrir þá atburði (Farrelly, 2007). 

Það er frekar langsótt fyrir okkur hér á Íslandi að hugsa um slíkt ofbeldi í skólum. 

En það er vel þess virði að staldra við þessa hugmynd að starfsmenn almennings-

bókasafna leggi sig eftir því að hlusta á unglinga. Það eru kannski ekki margir 

unglingar sem myndu leita til starfsmanna eftir slíkri aðstoð, enda skiptir fjöldinn 

í raun og veru ekki máli. Heldur að þeir sem hafi þörf á að tala við starfsmenn á 

almenningsbókasöfnum finni að á þá sé hlustað. 

 

Farrelly (2007) bendir á að sumir unglingar leiti lengi á safninu frekar en að biðja 

um aðstoð. Ástæðan fyrir því gæti verið upplýsingaborðið sjálft sem sé fráhrind-

andi og að bókasafns- og upplýsingafræðingurinn virki upptekinn við eitthvað 

mikilvægt, þar sem hann situr á bak við borð með tölvuskjá fyrir framan sig. 

Hvoru tveggja eru vel þekkt vandamál í upplýsingaþjónustu og eiga ekki eing-

öngu við unglinga heldur líka aðra hópa viðskiptavina. Höfundur kemur þó með 

tvær lausnir. Sú fyrri er að líta upp, brosa og ná augnsambandi við alla þá sem 

ganga fram hjá borðinu. Hin lausnin er að bókasafns- og upplýsingafræðingurinn 

gangi um safnið og bjóði fram aðstoð sína, ef honum sýnist að viðskiptavininn 

vanti aðstoð. Þessar lausnir virðast mjög einfaldar. Það kostar til dæmis ekkert að 

brosa og heilsa viðskiptavininum, en gæti glatt báða aðila. Starfsmaðurinn hefur 

einnig látið viðkomandi vita að hann hafi tekið eftir honum og gefið til kynna að 

það sé óhætt að biðja um aðstoð (Farrelly, 2007).  

 

Sú aðferð að bókasafns- og upplýsingafræðingur gangi um safnið og bjóði fram 

aðstoð sína í stað þess að bíða eftir því að viðskiptavinurinn komi að upplýsinga-

borðinu nefnist á ensku roving. Vera má að slík þjónusta geti nýst til að ná sam-

bandi við unglinga. Kostirnir fyrir viðskiptavininn eru meðal annars þeir að hann 

þarf ekki að bíða við upplýsingaborðið eftir þjónustu og því fengið fyrr úrlausn á 

sínum málum. Jafnframt nýtist þetta þeim sem eru óframfærnir og treysta sér ekki 

til að fara að upplýsingaborðinu og bera fram formlega beiðni. Bókasafns- og upp-

lýsingafræðingar hafa bent á að þeir fái oft strax aðra fyrirspurn frá öðrum við-
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skiptavinum eftir að hafa aðstoðað með þessari aðferð. Ókostirnir eru hins vegar 

þeir að erfitt getur verið að finna hvar mörkin liggja. Sumir viðskiptavinir vilja 

ekki afskipti bókasafns- og upplýsingafræðinga og það þarf að þekkja þá frá þeim 

sem vantar aðstoð. Einnig má nefna að sumum bókasafns- og upplýsingafræðing-

um finnst óþægilegt að ganga um og bjóða fram aðstoð sína og finnist þeir vera að 

trufla viðskiptavininn (Courtois og Liriano, 1999). 

 

Þegar fjallað er um upplýsingaþjónustu má nefna að Farrelly (2008) bendir á þá 

einstöku stöðu sem bókasafns- og upplýsingafræðingar eru í. Þeir eru ekki að selja 

neitt, þeir gefa ekki einkunnir og þeir eru ekki uppalendur unglinganna. En þeir 

eru í þeirri stöðu að geta gefið svör við spurningum eða að minnsta kosti leitað að 

heimildum sem gefa svörin. Fram kemur í greininni að unglingar eiga auðveldar 

með að finna upplýsingar en áður til dæmis á Netinu og að því leyti eru þeir frá-

brugðnir kynslóðunum á undan. En það sem hefur ekki breyst er að þeir eru enn 

þá forvitnir og þessa forvitni eigi bókasafns- og upplýsingafræðingar að grípa og 

aðstoða unglingana við að finna svörin. 

 

Almenningsbókasöfnin reyna eftir bestu getu að fylgjast með breytingum á sviði 

upplýsingatækni, bæði hvað varðar að leita að upplýsingum og einnig að koma 

þeim áfram til viðskiptavinanna. Margir unglingar eru fljótir að tileinka sér nýja 

tækni. Þeir nota í æ meira mæli MySpace, Facebook, SMS og MSN til að eiga 

samskipti sín á milli og leita að upplýsingum. Sheets (2007) nefnir nokkur atriði 

sem almenningsbókasöfn hafa framkvæmt til að koma á móts við unglinga. Má 

þar nefna Hennepin County Library í Bandaríkjunum sem er með MySpace síðu 

og hefur safnað yfir 1.000 vinum. Á síðunni má meðal annars finna viðburðadaga-

tal, upplýsingaþjónustu allan sólarhringinn, leitarvél og ráðgjöf um allt mögulegt 

sem varðar unglinga. Sheets nefnir einnig Evanston Public Library í Bandaríkjun-

um sem notar spjallforritið Meebo í upplýsingaþjónustu því að unglingarnir vildu 

frekar senda þeim skilaboð heldur en að hringja. 
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Það má nefna í þessu sambandi að nokkur íslensk almenningsbókasöfn eru einnig 

komin á Facebook meðal þeirra er Borgarbókasafn Reykjavíkur en á heimasíðu 

safnsins er tengill í Facebook (Borgarbókasafn Reykjavíkur, 2009). 

2.5.9 Líkan um upplýsingaleit unglinga  

Það eru margar ástæður fyrir því að unglingar fara á bókasöfn og ekki endilega til 

að fá lánaðar bækur eða ná í heimildir fyrir skólaverkefni. Þeir gætu verið að 

sækja upplýsingar sem varðar þeirra daglega líf. Rannsókn Agosto og Hughes-

Hassel (2007) kannaði upplýsingaþörf og upplýsingahegðun unglinga í borgar-

samfélagi. Markmiðið var að kanna að hvaða upplýsingum þeir leituðu helst og á 

hvaða hátt þeir leituðu. Rannsóknin var eigindleg og var gagna safnað með 

ýmsum hætti svo sem með hljóðdagbókum, skrifuðum atburðaskrám og ljósmynd-

um. Þátttakendur voru 27 á aldrinum 14 til 17 ára. Niðurstöðurnar voru meðal 

annars settar fram í fræðilegu líkani af þroska unglinga í borgarsamfélagi (sjá 

mynd 1) og reynslulíkani af upplýsingaþörf unglinga í borgarsamfélagi (sjá mynd 

2). Rannsakendur voru að kanna upplýsingaleit unglinga í tengslum við daglegt líf 

sem á ensku er kallað everyday life information seeking og skammstafað ELIS. 

Þeir ályktuðu að þessi upplýsingaleit styðji og þroski unglinga á allan hátt við að 

breytast úr unglingi í fullorðna manneskju.  

 

Samkvæmt skilgreiningu Savolainen (1995) er ELIS öll sú upplýsingaleit sem 

notuð er til að finna upplýsingar um hvaðeina sem varðar daglegt líf. Það skiptir 

ekki máli hvernig upplýsinga er leitað eða hvar þær er að finna. Heldur að ein-

staklingurinn notar sínar eigin aðferðir og hyggjuvit til að finna upplýsingar og 

noti þær til að leysa vandamál sem geta komið upp í hans daglega lífi. 
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  Tilfinningar 

  (The emotional self) 

    

 Félagsþroska  Ígrundaða hugsun 
 (The social self) Upplýsingahegðun (The reflective self) 

  unglinga (ELIS*)  

 Kynþroska í borgarsamfélagi Líkamsþroska 
 (The sexual self) styrkir … (The physical self) 

    

 Vitsmunalegan þroska (Urban teen Sköpunargáfu 

 (The cognitive self)  ELIS behaviour (The creative self) 

  supports the 

  development of...) 

 

(*ELIS = Everyday life information seeking, upplýsingaleit um daglegt líf) 

 

Mynd 1. Fræðilegt líkan af þroska unglinga í borgarsamfélagi 

(Theoretical model of urban teen development.)  

(Agosto og Hughes-Hassel, 2007) 

 

Myndin sýnir að í miðju líkaninu er upplýsingahegðun unglinga í borgarsamfélagi 

(ELIS). Rannsakendur ályktuðu út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að sú hegðun 

styrkti þá sjö þætti sem greinast frá miðjunni en þeir eru eftirfarandi: 1. Félags-

þroski, að geta skilið og tekið þátt í félagslífi. 2. Tilfinningar, að geta stofnað til 

tilfinningalegs sambands við fullorðið fólk aðra en foreldra. 3. Ígrunduð hugsun, 

að þroska eigin sjálfsmynd og skilning á því hvernig umheimurinn er. 4. Líkams-

þroski, að finna líkamlegt öryggi í breyttum líkama. 5. Sköpunargáfa, að sýna 

listræna hæfileika. 6. Vitsmunalegur þroski, að aðlagast nýjum vitsmunalegum 

hæfileikum. 7. Kynþroski, að skilja og samþykkja eigin kynhneigð. (Agosto og 

Hughes-Hassel, 2007).  

 

Reynslulíkanið af upplýsingaþörf unglinga í borgarsamfélagi tengir saman þættina 

í fræðilega líkaninu og atriði sem kveikja upplýsingaþörf hjá unglingum (Mynd 

2). 

 

 

 



33 

 

   Vinir/kunningjar/ástvinir 

   (Friend/peer/romantic relationships) 

   Félagslíf (Social activities) 

  Félagsþroski Dægurmenning (Popular culture) 

  (Social self) Tíska (Fashion) 

   Félags-/lagaleg gildi (Social/legal norms) 

    

    

  Tilfinningaþroski Fjölskyldan (Familial relationships) 

 (Emotional self) Tilfinningaleg velferð (Emotional safety) 

   Trúariðkun (Religious practice) 

 

   Sjálfsímynd (Self-image) 

   Heimspekileg málefni 

   (Philosophical concerns) 

   Arfleifð/menning  

   (Heritage/cultural identity) 

  Ígrunduð hugsun Borgaraleg skylda (Civic duty) 

 (Reflective self) Háskóli (College) 

   Frami, starfsferill (Career) 

ELIS* þarfir  Sjálfsmótun (Self-actualization) 

unglinga í    

borgarsamfélagi  

   Daglegt líf (Daily life routine) 

Urban teen  Líkamleg velferð (Physical safety) 

ELIS needs Líkamsþroski  Verðmæti og þjónusta  

  (Physical self) (Goods and service) 

   Persónuleg fjármál (Personal finances) 

   Heilsa (Health) 

*ELIS =  Ábyrgð í vinnu (Job responsibilities) 

Upplýsingaleit 

um daglegt líf 

   Sköpunarframmistaða 
  Sköpunargáfa (Creative performance) 

  (Creative self) Sköpunarneysla 

   (Creative consumption) 

 

 

   Sérfræðingar (Academics) 

  Vitsmunalegur þroski Skólamenning (School culture) 

 (Cognitive self) Núverandi atburðir   

  (Current events) 

 

 

  Kynþroski  

 (Sexual self) Kynferðisleg velferð (Sexual safety) 

  Kynvitund (Sexual identity) 

 

Mynd 2. Reynslulíkan af upplýsingaþörf unglinga í borgarsamfélagi 

(An empirical model of urban teen´s everyday life information needs.)  

(Agosto og Hughes-Hassel, 2007)    
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Eins og mynd 2 sýnir eru í dálkinum til vinstri upplýsingaþarfir unglinga í borgar-

samfélagi í tengslum við daglegt líf (ELIS). Í mið dálkinum koma þættirnir sjö úr 

fræðilega líkaninu, það eru þau atriði sem hafa áhrif á þroska unglinganna. Í dálk-

inum lengst til hægri eru þau 28 atriði sem komu fram í niðurstöðum rannsóknar-

innar. Þetta eru þeir þættir í þroska unglinganna sem falla undir hvern flokk fyrir 

sig. Almenningsbókasöfnin geta nýtt sér líkönin með því að skoða atriðin 28 sem 

eru í reynslulíkaninu og reyna að miða safnkostinn svo sem bækur, tímarit, heima-

síður og upplýsingaþjónustu við þessa undirflokka (Agosto og Hughes-Hassel, 

2007). Þessar niðurstöður falla vel að niðurstöðum Agosto (2007) um ástæður 

þess að unglingar fara á almenningsbókasöfn. Þeir hafa þörf fyrir að finna upp-

lýsingar um fleira en það sem varðar skólaverkefni. Unglingar þurfa upplýsingar 

um hvaðeina sem getur stutt þá í þeirra daglega lífi.  

 

2.6 Samantekt 

Það hefur ekki verið skrifað mikið um unglinga og þá þjónustu sem þeir fá á 

almenningsbókasöfnum á Íslandi og ekki eru heldur til margar rannsóknir á þessu 

sviði. En það er til mikill fjöldi erlendra greina og rannsókna og þar kemur fram 

að áhuga eða vilja hjá bókasafns- og upplýsingafræðingum til að finna leiðir til að 

þjónusta unglinga virðist ekki vanta. Í kaflanum var fjallað um nokkrar hugmyndir 

sem hafa verið framkvæmdar til að auka þjónustu við unglinga og vekja áhuga 

þeirra á söfnunum. Lögð hefur verið áhersla á að þau þurfi að kanna hvaða þjón-

usta það er sem unglingar óska eftir. Á almenningsbókasöfnum ættu allir að geta 

fundið eitthvað við sitt hæfi og það er mikilvægt að þar sé þjónusta með sömu 

gæðum fyrir alla aldurshópa. Það er allra hagur að þjóðin sé vel upplýst og þar 

geta almenningsbókasöfnin skipað stóran sess. 
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3. Rannsóknaraðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru og af 

hverju þær urðu fyrir valinu. Þá verður gerð grein fyrir rannsóknarspurningunum. 

Einnig verður fjallað um undirbúning rannsóknar, þátttakendur, gagnasöfnun og 

greiningu rannsóknagagna. 

 

3.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Í rannsókninni voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative re-

search methods). Þær aðferðir hentuðu vel fyrir þessa rannsókn þar sem ætlunin 

var að ræða við lítinn hóp starfsmanna á almenningsbókasöfnum á höfuðborgar-

svæðinu og frá fram þeirra skoðanir og viðhorf til þjónustu við unglinga. Eigind-

legar rannsóknaraðferðir eru nokkrar en hafa sameiginlega þætti. Rannsakandinn, 

sem er aðalrannsóknartækið, reynir að skilja hvernig fólk upplifir umhverfið sitt 

og þær aðstæður sem það lendir í eða býr við. Hann lítur á fólkið og aðstæður/ 

umhverfið sem eina heild og rannsakar því þessa þætti saman. Rannsakandi reynir 

að skilja hvernig fólk túlkar líðan sína, tilfinningar eða skoðanir á ákveðnum mál-

um og um leið ýtir hann sínum skoðunum og viðhorfum til hliðar. Hann á að vera 

algerlega hlutlaus ef þess er nokkur kostur þannig að hann hafi ekki áhrif á við-

mælanda. Annað einkenni eigindlegra rannsókna er að þær byggjast á aðleiðslu en 

ekki afleiðslu, rannsóknargögnin eru lýsandi. Rannsakandi setur yfirleitt ekki fram 

kenningu í byrjun heldur kemur hún fram eftir því sem hann rannsakar efnið betur 

og fær meiri skilning og innsýn í málefnið (Bogdan og Taylor, 1998). 

 

Til að auka trúverðugleika rannsóknarinnar er nauðsynlegt að rannsakandi sé 

nákvæmur í allri sinni rannsóknarvinnu til dæmis með því að hljóðrita viðtöl. 

Hann getur aflað upplýsinga frá fleiri en einum þátttakanda og notað fleiri en eina 

aðferð við gagnaöflun. Þátttakendur eru yfirleitt fáir og þess vegna er ekki hægt að 

alhæfa niðurstöður yfir á stærri hópa enda er einungis verið að kanna hvernig þeir 
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einstaklingar sem taka þátt í rannsókninni upplifa sínar aðstæður. Með eigind-

legum rannsóknum er því ekki ætlunin að fá fram tölfræðilegar upplýsingar heldur 

er tilgangurinn að fá fram upplifun og sjónarhorn viðmælanda. Rannsakandinn 

getur fengið þessar upplýsingar fram til dæmis með opnum viðtölum, þátttöku-

athugunum eða sögulegum heimildum (Bogdan og Taylor, 1998).  

 

Opin viðtöl er sú aðferð sem oftast er notuð í eigindlegum rannsóknum og mun 

hún verða notuð við gagnaöflun fyrir þessa lokaritgerð. Rannsakandinn er þá ekki 

með fyrirfram skrifaðar spurningar en reynir þó að nota rannsóknarspurningarnar 

sem grunn fyrir viðtölin. Hann spyr viðmælanda, leyfir honum að tala óhindrað og 

notar opnar spurningar til að fá sem mestar upplýsingar (Bogdan og Biklen, 

2003). Rannsakandi reynir því að forðast lokaðar spurningar og leiðandi. Hann 

hvetur viðmælanda til að nota eigin orð til að lýsa upplifun sinni. Best er ef við-

talið líkist sem mest venjulegu samtali á milli tveggja manna Þar sem rannsakandi 

notar ekki spurningalista getur viðtalið þróast áfram og hann jafnvel fengið fram 

nýjar og ófyrirséðar upplýsingar. Rannsakandi fer og hittir viðmælanda í sínu eig-

in umhverfi ef það er mögulegt til þess að viðmælandi sé öruggari og líði vel. 

Hann heldur trúnaði og virðingu við viðmælanda og reynir að mynda traust til að 

auka líkur á að hann sé einlægur og skýri hreinskilningslega frá sinni upplifun 

(Bogdan og Taylor, 1998).  

 

Einnig er hægt að afla gagna með þátttökuathugun og í þessari rannsókn mun slík 

athugun verða gerð á einu safnanna. Rannsakandi fer þá á vettvang og fylgist með 

þátttakendum rannsóknarinnar í eigin umhverfi. Þátttökuathuganir taka yfirleitt 

langan tíma og rannsakandi getur farið oft á vettvang til að afla gagna. Það er 

misjafnt eftir rannsóknum hversu mikinn þátt rannsakandi tekur, hann getur látið 

nægja að fylgjast með, en einnig tekið þátt í því sem á sér stað. Aðferðin byggir á 

því að rannsakandi fylgist vel með öllu á vettvangi, hlusti á það sem er sagt og 

horfi á það sem fer fram. Í lokin skrifar hann eins nákvæmlega og hægt er það sem 

hann upplifði, en í sumum tilfellum er jafnframt hægt að skrifa vettvangsnótur á 

staðnum (Bogdan og Taylor, 1998). 
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Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru sveigjanlegar og geta tekið breytingum eftir 

því sem líður á rannsóknina. Rannsóknarspurningar geta breyst þegar rannsakand-

inn hefur kannað ákveðið málefni betur og fundið nýja fleti. Þó að rannsóknin geti 

tekið breytingum ef fram koma nýjar upplýsingar þá er rannsóknarvinnan öguð og 

rannsakandi vinnur rannsóknina skipulega og af nákvæmni (Bogdan og Taylor, 

1998).  

 

Mikilvægt er að haldið sé vel utan um öll gögnin og að allt sé skrifað nákvæmlega 

niður til dæmis lýsingar á umhverfi og aðstæðum viðmælanda. Ein aðferðin sem 

hægt er að nota við greiningu gagna er grunduð kenning, þá leitar rannsakandi að 

sameiginlegum þáttum í rannsóknargögnunum sem er hægt að flokka í ákveðin 

þemu. Kenningin er því grunduð út frá ákveðnum upplýsingum sem finnast í 

gögnunum. Sú aðferð að að finna flokka er oft kölluð kóðun eða lyklun. Þegar 

öllum gögnum hefur verið safnað saman er hægt að byrja á því að kóða eða lykla 

rannsóknargögnin. Rannsakandi les gögnin vel yfir nokkrum sinnum og reynir að 

finna ákveðið mynstur eða þemu í gögnunum. Það kallast opin kóðun þegar 

rannsakandi les gögnin í leit að þema en markviss kóðun þegar hann leitar eftir 

ákveðnu þema. Þemað getur verið eitt eða fleiri og undir hverju þema geta verið 

undirflokkar (Bogdan og Taylor, 1998). 

 

3.2 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið þessar rannsóknar var að kanna hvaða þjónustu unglingar fá á almenn-

ingsbókasöfnum á höfuðborgarsvæðinu. Í því fólst meðal annars að athuga hvern-

ig búið var að unglingum inni á söfnunum sjálfum. Einnig hvaða þjónustu söfnin 

bjóða upp á sem getur höfðað til unglinga. Og að lokum að athuga hvað gæti 

hindrað bætta eða aukna þjónustu. 

 

Til að svara þessum atriðum var gengið út frá tveimur rannsóknarspurningum: 

 Hvaða þjónustu veita almenningsbókasöfnin á höfuðborgarsvæðinu ungl-

ingum? 

 Hvað gæti hindrað að almenningsbókasöfnin bæti eða auki þjónustuna við 

unglinga? 
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Með fyrri spurningunni var ætlunin að fá fram hvaða þjónustu unglingarnir fá á 

almenningsbókasöfnunum. Þjónusta getur í þessi tilfelli verið mjög víðtæk til 

dæmis allur sá safnkostur sem unglingum býðst, húsnæði eða dagskrá sem er sér-

sniðin fyrir unglinga. Seinni spurningin snýst um að athuga hvað það er sem 

starfsmenn safnanna upplifa sem hindranir við bættri eða aukinni þjónustu. 

 

3.3 Undirbúningur 

Vinnan við rannsóknina hófst í janúar 2008 og lauk í febrúar 2009. Byrjað var á 

því að skrifa rannsóknaráætlun og tilkynna rannsóknina til Persónuverndar en þar 

sem ekki er unnið með viðkvæmar upplýsingar eða siðferðileg álitamál í þessari 

rannsókn þurfti ekki leyfi Siðanefndar. Næst voru valin þau almenningsbókasöfn 

sem ætlunin var að heimsækja. Sjö almenningsbókasöfn á höfuðborgarsvæðinu 

voru valin og forstöðumönnum þeirra sendur tölvupóstur. Í tölvupóstinum var 

rannsóknin útskýrð og beðið um leyfi til að tala við viðkomandi eða þann starfs-

mann sem best þekkti til þjónustu við unglinga. Í póstinum var tekið fram að sam-

talið yrði tekið upp en að ekki yrði notuð rétt nöfn heldur dulnefni. Það var auð-

velt að fá viðmælendur og voru allir sem leitað var til reiðubúnir að koma í viðtal 

og veita upplýsingar um þjónustu við unglinga. Alls voru tekin viðtöl við 10 

starfsmenn hjá sjö almenningsbókasöfnum. 

 

3.4 Þátttakendur 

Rætt var við 10 starfsmenn, allt saman konur, sem störfuðu á sjö almenningsbóka-

söfnum á höfuðborgarsvæðinu. Þessir starfsmenn urðu fyrir valinu því að þeir 

tengdust þjónustu við unglinga og því líklegt að þeir hefðu þekkingu og skoðun á 

málinu. Konurnar voru á aldrinum 27 ára til rúmlega sextugs. Ein var forstöðu-

maður, önnur staðgengill forstöðumanns en hinar átta unnu allar á barna- og/eða 

unglingadeild. Sjö af þeim voru bókasafns- og upplýsingafræðingar, ein var kenn-

ari og tvær voru bókmenntafræðingar. Flestar þeirra höfðu unnið lengi á bókasafni 

eða að meðaltali rúmlega 11 ár. Sú yngsta hafði aðeins unnið í sjö mánuði á bóka-

safninu en einn viðmælandi hafði unnið 18 ár á sínum vinnustað. 
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Viðmælendur voru eftirtaldir: 

  

Anna Sigurðardóttir, rúmlega fertug. Hún er bókasafns- og upplýsingafræðingur 

og er forstöðumaður á Bókasafni A, starfsaldur rúmlega 15 ár.  

 

Birna Sigurðardóttir, rúmlega sextug. Hún er bókasafns- og upplýsingafræðingur 

á barna- og unglingadeild á Bókasafni B, starfsaldur um 15 ár. 

 

Dagný Jónsdóttir, rúmlega fimmtug. Hún er bókasafns- og upplýsingafræðingur á  

barna- og unglingadeild á Bókasafni B, starfsaldur tæplega 10 ár. 

 

Erna Guðmundsdóttir, rúmlega sextug. Hún er kennari og starfar á barna- og ungl-

ingadeild á Bókasafni D, starfsaldur tæplega 15 ár.  

 

Fríða Gunnarsdóttir, rúmlega fertug. Hún er bókasafns- og upplýsingafræðingur 

og er staðgengill forstöðumanns á Bókasafni E, starfsaldur rúm 10 ár.  

 

Guðrún Þráinsdóttir, rúmlega þrítug. Hún er bókasafns- og upplýsingafræðingur á 

barnadeild á Bókasafni E, starfsaldur um 10 ár. 

 

Halla Kristinsdóttir, tæplega þrítug, Hún er bókmenntafræðingur á deild sem með-

al annars þjónustar unglinga á Bókasafni H, starfsaldur tæpt eitt ár. 

 

Ingileif Jónsdóttir, rúmlega sextug. Hún er bókasafns- og upplýsingafræðingur á 

barnadeild á Bókasafni H, starfsaldur tæplega 20 ár. 

 

Jóna Kristinsdóttir, rúmlega fimmtug. Hún er bókasafns- og upplýsingafræðingur 

á barna- og unglingadeild á Bókasafni I, starfsaldur um 15 ár.  

 

Kristín Guðmundsdóttir, tæplega fimmtug. Hún er bókmenntafræðingur á barna- 

og unglingadeild á Bókasafni J, starfsaldur um 5 ár. 
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3.5 Gagnasöfnun 

Rannsóknargögnum var safnað með viðtölum og einni þátttökuathugun á tímabil-

inu janúar 2008 til febrúar 2009. Viðtölin fóru öll fram á bókasöfnunum á vinnu-

tíma. Áður en viðtölin hófust var ítrekað við viðmælendur að viðtalið yrði hljóð-

ritað en notuð yrðu dulnefni í ritgerðinni sjálfri. Viðtölin voru opin að því leyti að 

ekki var stuðst við skrifaðar spurningar en rannsóknarspurningarnar voru hafðar 

til hliðsjónar. Áður en viðtalið hófst sýndu flestir viðmælendur safnið og þá 

aðstöðu sem þeir höfðu upp á að bjóða fyrir unglinga. Það gaf möguleika á nýjum 

spurningum þegar ljóst var hvernig aðstaðan var. Í viðtölunum var reynt að hafa 

sem flestar spurningarnar opnar. Þau gengu flest nokkuð vel og voru viðmælendur 

yfirleitt ófeimnir við að segja sína skoðanir og viðhorf til unglinga og þeirrar 

þjónustu sem þeir fengu á almenningsbókasöfnum. 

 

Þátttökuathugunin var gerð á einu bókasafnanna en í henni var ætlunin að kanna 

hvert væri hlutfall á milli kynja og á hvað aldri viðskiptavinir safnsins væru. Þátt-

tökuathugunin stóð frá klukkan 16.15 til 17.25 á þriðjudegi. Þessi tími varð fyrir 

valinu vegna þess að kennslu í grunnskólum var þá lokið og því meiri líkur á að 

unglingar kæmu. Fylgst var með viðskiptavinum við borð sem var nálægt inn-

ganginum og afgreiðsluborðinu og þóttist rannsakandi vera að skrifa uppskriftir 

upp úr Gestgjafanum. Skráðar voru lýsingar á viðskiptavinum safnsins sem og 

aldur og kyn. Einnig voru skráðar lýsingar á innra skipulagi og útliti safnsins. 

Reynt var að fylgjast með öllum sem komu inn en það var ekki alltaf auðvelt því 

að fólk hvarf á bak við hillur og fór innarlega í safnið.   

 

3.6 Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru öll tekin upp á segulband og síðar tölvuskráð orðrétt. Þegar gögnin 

voru afrituð var nöfnum starfsmanna breytt og þeim gefin gervinöfn. Bókasöfnin 

voru auðkennd með bókstaf, til dæmis bókasafn H. Að öðru leyti voru viðtölin 

afrituð orðrétt eftir viðmælanda. Athugasemdir rannsakanda voru yfirleitt skrif-

aðar um leið og gögnin voru afrituð. Í vettvangsnótum voru lýsingar á húsnæði og 

viðmælendum, fyrir aftan viðtölin voru hugleiðingar um viðtalið og upplifun á 

staðnum.  
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Segja má að greining gagna hafi byrjað þegar fyrsta viðtalið var afritað. Við 

greiningu var notuð aðferð grundaðrar kenningar. Samkvæmt henni er leitað að 

þemu í viðtölum með því að lesa þau yfir margsinnis og bera saman (Creswell, 

1994). Þegar gögnin voru kóðuð var notuð opin kóðun. Þegar í fyrstu viðtölunum 

kom fram ákveðin atriði og mynstur sem endurtóku sig í öllum viðtölunum. Í raun 

eru tvö meginþemu, það er þjónusta og hindranir, sem aftur skiptast í nokkur 

undirþemu. Að auki má nefna að unglingar hverfa frá söfnunum og kom það fram 

hjá öllum viðmælendum. Einnig kom fram að sumir starfsmenn voru með sektar-

kennd sem kom á óvart. 

 

3.7 Takmarkanir og vandamál 

Engin vandamál komu upp við undirbúning rannsóknar eða meðan hún stóð yfir. 

Allir sem haft var samband við voru mjög jákvæðir og samþykktu að taka þátt í 

rannsókninni. Í sumum tilfellum dróst að fá svör í tölvupósti eða þá að finna tíma 

til að tala saman en það kom ekki að sök því öllum viðtölum var lokið innan áætl-

aðs tímaramma. Viðtölin gengu misvel en þó komu fram í þeim öllum gagnlegar 

upplýsingar. Helstu takmarkanir á rannsókninni eru að hópurinn sem talað var við 

var ekki stór einungis 10 starfsmenn og að aðeins var gerð ein þátttökuathugun á 

bókasafni til að kanna fjölda viðskiptavina, kynjahlutfall, aldur og hlutfall ungl-

inga. Allir viðmælendur voru konur og það má velta því fyrir sér að ef hluti þeirra 

hefði verið karlmenn hvort að það hefði breytt einhverju um niðurstöður. Tilviljun 

ein réði því að einungis var talað við konur, því þær sáu um barna-/unglinga-

deildirnar á þeim söfnum sem haft var samband við. Rannsakandi hafði engin 

tengsl við almenningsbókasöfnin eða starfsmenn þeirra önnur en þau að vera 

viðskiptavinur. Þar sem hér var um eigindlega rannsókn að ræða er ekki hægt að 

alhæfa um niðurstöðurnar. 
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4. Unglingar og almenningsbókasöfn 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður úr viðtölum við 10 starfsmenn 

almenningsbókasafna á höfuðborgarsvæðinu og heimsóknum á söfnin þar sem 

aðstæður voru skoðaðar. Þessi kafli skiptist í fjóra hluta. Fyrst er kafli um þjón-

ustu sem unglingum er veitt, annar kafli fjallar um hindranir sem starfsmenn upp-

lifðu fyrir því að bæta þjónustu við unglinga, þriðji kafli um sektarkennd starfs-

manna og fjórði kafli er um viðhorf starfsmanna til unglinga og hugmyndir þeirra 

um ímynd almenningsbókasafna hjá unglingum. 

 

4.1 Þjónusta við unglinga 

Undir þjónustuna falla mörg atriði, til dæmis húsnæði, safnkostur og tölvur. 

Starfsmenn eru hluti af þjónustunni og má segja að þeir séu andlit safnanna. Það 

er erfitt að segja til um hvaða þáttur er mikilvægastur í þjónustu við unglinga.  

4.1.1 Húsnæði 

Eitt af því fyrsta sem þarf að huga að þegar opna á almenningsbókasafn er hús-

næði. Með orðinu húsnæði er ekki eingöngu átt við bygginguna sjálfa heldur alla 

umgjörðina á bókasafninu og hvernig safnið er skipulagt. Almenningsbókasöfn 

eru ekki alltaf staðsett í húsnæði sem er hannað og byggt sérstaklega fyrir starf-

semina. Sum safnanna sem voru heimsótt voru í húsnæði sem hafði verið hannað 

frá grunni með það í huga að þar yrði starfrækt almenningsbókasafn. Önnur voru í 

húsnæði sem hafði hýst annars konar starfsemi og þurfti því að aðlaga það að 

safninu. Inn í þetta spilar fjármagn því að það getur verið dýrt að teikna og byggja 

hús við hæfi. En þegar almenningsbókasöfn eru staðsett í eldra húsnæði getur 

viðhaldskostnaður aukist. Það er líka eðli bókasafna að stækka því að safnkostur-

inn eykst stöðugt, þó að starfsmenn reyna að grisja og taka frá það sem er slitið, 

ónýtt eða lítið notað. Eins má nefna að áður fyrr voru ekki tölvur, diskar eða 
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myndbönd til útleigu, en allt þetta þarf rými. Gera þarf ráð fyrir að safnkostur geti 

stækkað og þar af leiðandi getur húsnæðið orðið of lítið. 

4.1.1.1 Deildaskipting 

Söfnin sem voru heimsótt voru öll deildaskipt, þó ekki endilega á sama hátt. Þau 

voru öll með sérstaka deild fyrir börn, en af þeim sjö bókasöfnum sem heimsótt 

voru var aðeins eitt með sér unglingadeild, í hinum sex voru bækur fyrir unglinga 

með barnabókunum. Það fer eftir stærð húsnæðis hversu auðvelt það er að hafa 

sérdeild fyrir unglinga og sum almenningsbókasöfnin sem voru heimsótt eru í það 

litlu húsnæði að erfitt er að koma því fyrir. Reyndar er oft erfitt að segja til um 

hvar ein deild byrjar og sú næsta tekur við, sérstaklega þar sem húsnæði er ekki 

stórt. Það kom fram í viðtölunum að skipulagning á söfnunum er sífellt að breyt-

ast og starfsfólk er að færa til safnkost. Því gæti safn sem er ekki með sérstaka 

deild fyrir unglinga í dag verið komið þá aðstöðu eftir einhvern tíma. 

 

En það er spurning hvort að unglingarnir eigi heima með börnunum. Þegar Anna 

var spurð um það, svaraði hún: „Mér finnst persónulega að unglingarnir eigi ekki 

heima þar, þau þurfa eitthvað annað, eitthvað meira sitt.“ Og hún hélt áfram og 

sagði: „... þannig að eins og til dæmis með teiknimyndahornið við höfum það 

alveg sér ... [ættum að] setja kannski meira af stólum þar og leyfa þeim bara að 

hanga þar. Þau gera það soldið, sitja þar og eru að kíkja í blöð.“ Fríða á 

bókasafni H var á sömu skoðun: „Þau vilja ekki vera tengd við ... þennan yngri 

hóp. Nú eru þau að verða fullorðin og líta á sig sem svo. ... Þau eiga ekki samleið 

með litlu púkunum í hnokkahorninu og yngri bekkjum grunnskóla.“ Fríða bætti 

við: „Þeir vilja náttúrulega fá að vera svona soldið út af fyrir sig ... vilja fá næði 

og hérna, helst ekki vera í allra augsýn.“ Aðrir starfsmenn tóku einnig undir það 

að unglingarnir vildu fá sérrými. Þetta kemur einnig heim og saman við rannsókn 

Curry (2003) sem sýndi að unglingarnir vildu fá sérstaka unglingadeild. 

 

Unglingadeildin þarf á einhvern hátt að gefa unglingum til kynna að þessi staður 

sé ætlaður þeim og að þar geti þeir sest niður og látið fara vel um sig. Um þetta 

sagði Dagný:  
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Það þarf kannski líka bara að hafa stofnunina svona. ... Þannig 

væna að þau finni að þau eru velkomin. Ég held til dæmis að þessi 

hrúgöld sem eru í bókasafni G og hérna [bókasafn B] sé eitthvað 

sem segir, að þetta er eitthvað fyrir okkur [unglingana]. Því að 

fullorðna fólkið fer ekki í hrúgöld, með þessu er maður að gefa 

skilaboð [til] 20 ára og yngri. 

 

Á bókasafni H voru barna- og unglingabækur á sama stað. En safnið var með 

deild þar sem blandað var saman ýmsu efni, gömlu og nýju. Þar voru til dæmis 

þjóðsögur, fornbókmenntir, bækur á ensku, vísindaskáldsögur og teiknimyndasög-

ur. Þarna var efni sem gat höfðað jafnt til unglinga sem fullorðinna. Halla lýsti 

sinni hugmynd um þessa deild þannig að: „... mér finnst gott að hugsa til þess að 

þetta geti verið svona brú. ... Að þetta sé þá eitthvað sem að já, dragi þau út í 

safnið almennt. Þetta sé leið fyrir þau út úr barnadeildinni.“ Hugmyndin er sú að 

þetta sé ekki deild sem er eyrnamerkt sem unglingadeild, heldur að þarna geti þeir 

fundið efni við sitt hæfi. Þetta er góð hugmynd og skemmtilegt að hugsa hana sem 

brú á milli deilda. Halla hefur áhuga á að þjónusta unglingana sem best og ætlar 

að gera breytingar til að auka þjónustuna. Hún hélt áfram og sagði:  

 

Þau vilja ekki, þau spyrja ekki, ef þau finna ekki bók, þá sleppa þau 

bara við að taka hana. Þau gefa sig mjög lítið að okkur. Við erum 

að fara stað með breytingar hérna og ég er að fara færa vinnu-

aðstöðuna mína niður [í deildina]. ... Þannig að þar sé þá starfs-

maður sem er hægt að svífa á. 

 

Halla var hér að lýsa því sem á ensku er kallað roving og almenningsbókasöfn eru 

farin að nota þessa aðferð í meira mæli til þess að geta aðstoð þá viðskiptavini 

sem fara ekki að upplýsingaborðinu (Courtois og Liriano, 1999). 

 

Þegar unglingadeildin er hönnuð þurfa starfsmenn að velta því fyrir sér hvað geti 

hugsanlega höfðað til unglinganna. Fríða taldi sig hafa einhverja hugmynd um 

hvernig þeir vildu hafa unglingadeildina. Hún sagði: „Þau vilja hafa notalegheit 

... hafa bókasafnið dáldið kósý, svona heimilislegt, þannig að maður má ekki 

alveg missa sig í einhverju, ... að [unglingadeildin þurfi að] vera svona flott tíska 

og hönnun.“ Fríða hafði farið erlendis til að skoða almenningsbókasöfn og aflað 

sér upplýsinga um unglingadeildir. Hún lýsti einni deildinni þannig:  
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Ein var sett upp svona eins og strætóstoppistöð með hörðum járn-

bekkjum. Þau [starfsmenn safnsins] sögðu að það væri algert 

flopp. Þau [unglingarnir] vilja bara eitthvað mjúkt, sem þau geta 

hent sér í og jafnvel lagst út af og haft það þægilegt. ... Það dugar 

ekkert að vera hipp og kúl, það er ekki það sem þau vilja. 

 

Á bókasafninu E þar sem Fríða starfar stendur til að opna nýja unglingadeild og 

starfsmenn hyggjast fá aðstoð frá unglingum við hönnun og skipulagningu á 

deildinni. Þau ætla að stofna faghóp sem verður þeim til ráðleggingar. Fríða hélt 

áfram: „Þau nefnilega klikkuðu á því í Bretlandi. Þau settu upp þessa strætó-

stoppustöð án þess að spyrja kóng né prest, héldu að þetta væru það sem þau 

vildu.“ Samkvæmt þessu er mjög áríðandi að starfsmenn hafi samráð við unglinga 

áður en lagt er af stað í einhverjar breytingar. Framkvæmdir og breytingar geta 

verið kostnaðarsamar og því er betra ef hægt er að tryggja að þær skili árangri, í 

þessu tilfelli að deildin höfði til unglinga.  

4.1.1.2 Griðastaður 

Ef hönnun og skipulagning almenningsbókasafna og þar meðtalin unglingadeildin 

tekst vel eru meiri líkur á að unglingarnir komi á söfnin og finni eitthvað við sitt 

hæfi. Halla sagði í þessu sambandi: „Það er voða fallegt ... að líta á safnið sem 

svona griðastað þar sem maður getur átt svona stund með sjálfum sér.“ Erna tal-

aði einnig um almenningsbókasöfnin sem griðastað fyrir unglinga:  

 

Svo erum við alltaf ... með hérna undirmálsfólkið sem að kemur 

soldið til að ræða við okkur ... og finnst notalegt, situr bara og les, 

flettir blöðum. Og spjallar alltaf við okkur, við tökum alveg eftir 

því að það er verið að sækjast eftir félagsskap okkar. Það greini-

lega vantar eitthvað, vantar kannski félagana. Þá eru þau sem sitja 

uppi svona soldið einir og það er eins og þessir unglingar séu 

búnir að uppgötva að hér er ákveðinn griðastaður. Það er gott að 

vera hérna.   

 

Þegar Erna talaði um undirmálsfólk var greinilegt að það var ekki meint á nei-

kvæðan hátt heldur átti hún við þann hóp unglinga sem átti erfitt með að falla inn í 

hópinn. En þeir virtust hafa fundið sér samastað á safninu sem er frábært og gott 

ef unglingarnir finna að þar hafa þeir einhvern sem hlustar á þá. Þetta er einmitt 

það sem Farrelly (2007) benti á að starfsmenn almenningsbókasafna ættu að gefa 
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sér tíma til að hlusta á þá hvort sem það tengdist upplýsingaþjónustu eða einka-

málum þeirra. 

4.1.1.3 Tímaritahorn 

Öll söfnin voru með einhverja aðstöðu til þess að setjast niður og lesa. Þau voru 

með sófa, borð og stóla á nokkrum stöðum á söfnunum. Þá var einnig á öllum 

bókasöfnunum tímaritakrókur þar sem hægt var að setjast niður og lesa tímarit, 

dagblöð eða bækur. Í tímarithorninu voru hillur með tímaritum og dagblöðum. Þar 

gátu viðskiptavinir fengið sér frítt kaffi og setið í rólegheitum og lesið. Á einu 

safnanna var hægt að kaupa kók og prins póló. Sem nýtur væntanlega vinsælda 

hjá unglingunum en í rannsókn Bauer og Bishop (2002) kom einmitt fram að þeir 

vildu að hægt væri að fá veitingar á almenningsbókasöfnum. Þó að söfnin bjóði 

upp á kaffi er ekki líklegt að margir unglingar sæki í það, en þeir geta notað 

aðstöðuna til að setjast niður með lestrarefni. Anna lýsti þessu þannig: „... þau eru 

búin að uppgötva þetta svona sem hangoutplace hérna í tímaritahorninu, koma 

hérna og borða í hádeginu.“ 

4.1.1.4 Lesaðstaða 

Söfnin voru líka með lesaðstöðu þar sem hægt er að læra og á sumum þeirra voru 

sérstök borð og rými sem voru ætluð fyrir námsmenn. Halla lýsti aðstöðunni fyrir 

námsmenn: „Það eru sérstök námsborð sem hægt er að [læra við] ... þar sem eru 

ljós og innstungur. ... En þau fara frekar [í aðra deild] þar sem er ekki merkt 

svona sem námsaðstaða.“ Það er athyglisvert að þar sem er sérstök aðstaða fyrir 

námsmenn vilja þeir frekar vera á öðrum stað á safninu þar sem eru þægilegri 

stólar og sófar. Aðeins á einu safni var lesstofa í lokuðu rými en þar var 18 ára 

aldurstakmark og hún nýttist því ekki unglingum. Í grein Myers (1999) kom fram 

að unglingar vildu hafa aðstöðu þar sem þau gætu lært, þar þyrfti að vera rólegt og 

hljótt og nóg borðpláss til að geta skrifað og haft bækur. Þetta er einn þáttur sem 

væri forvitnilegt að kanna, það er hvers konar námsaðstöðu íslenskir unglingar 

vilja hafa aðgang að. 

4.1.1.5 Félags-/menningarmiðstöð 

Almenningsbókasöfn geta verið meira en útlánastofnun, þau má einnig nýta sem 

staði fyrir alls kyns uppákomur. Tvö af söfnunum höfðu aðgang að sal þar sem 
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hægt var að vera með einhverja viðburði til dæmis fyrirlestra eða sýningar. Erna 

lýsti því hvernig þau hafa notað salinn: „Við erum búin að vera í góðu sambandi 

hér við myndlistakennarana í báðum skólunum í eldri deildinni. Samtals eru bún-

ar að vera þrjár myndlistarsýningar á verkum nemenda, sem eru í myndlistarvali. 

... Við erum náttúrulega svo heppin að hafa þennan sal.“ Bókasafn H var einnig 

með sal til afnota. Halla segir um hann: „Við erum með sal hérna á neðstu hæð-

inni þar sem að við getum verið með uppákomur ... [hann] tekur 50 manns. Get-

um raðað upp eins og við viljum, verið með skjávarpa og hljóðkerfi.“ 

 

Skipulag og starfsemi almenningsbókasafna er stöðugt að breytast. Söfnin reyna 

að fylgjast með tíðarandanum og sinna þörfum viðskiptavina sinna. Birna hafði 

þetta að segja um breytingar á almenningsbókasöfnum:  

 

Núna bara á síðustu átta árum hafa bókasafnsmál breyst alveg 

rosalega. Þau eru ekki lengur bara litlar stofnanir ... svona staður 

sem að maður sækir sitt efni og fer út. Þú getur bara hangið hérna 

þarft ekkert að vera fá lánaðar bækur. Þú getur verið að læra 

hérna, þú getur verið að lesa hérna, þú getur hitt vinina hérna. ... 

Þetta [er] ekki endilega bara lestrarstofnun. Heldur einhver staður 

þar sem hægt er að vera. Svo getur maður hnotið um bóka eða 

tímarit. ... Já þetta hefur svona soldið breyst. ... Og öll þessu nýju 

bókasöfn eru byggð upp sem menningarmiðstöð. 

 

Í rannsókn Curry (2003) kom fram að unglingar vildu að á almenningsbókasöfn-

um væri að aðstaða þar sem hægt væri að læra eða lesa í ró og næði. En þeir vildu 

jafnframt að þar væri aðstaða sem hægt væri að sitja og spjalla saman. Samkvæmt 

Birnu eru almenningsbókasöfnin að þróast og reyna að uppfylla breyttar kröfur 

viðskiptavinanna. Söfnin sinna í ríkari mæli félagslegum þörfum viðskiptavin-

anna, þannig að almenningsbókasöfnin geti verið staður sem fólk hittist. Anna 

talaði um að safnið væri að hluta til notað sem félagsmiðstöð: „Það getur reyndar 

alveg orðið eins og brautarstöð hér, þetta er orðið svona eins og meetingplace 

hér í bænum. Þetta er náttúrulega mjög miðsvæðið og í eftirmiðdaginn eru nokkr-

ir barnavagnar hér inni, fullt af fólki og ... þetta er nú smá brautarstöð.“  

 

Kristín talaði einnig um almenningsbókasöfn sem félagsmiðstöð: 
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Það er einmitt það sem við höfum lagt áherslu á hér í safninu, að 

þetta á að vera þægilegur staður til að koma inn á og rabba, kíkja 

í nýjustu blöðin. Eiga smá notalega, rólega og stresslausa stund. ... 

að þau [unglingarnir] séu alltaf velkomin eftir skóla. ... Mörg 

koma bara til að setjast niður og skoða eru ekki endilega að fá 

lánaðar bækur. 

 

Kristín hélt áfram og talaði um að söfnin ættu vera staður þar sem hægt væri að 

slaka á en jafnframt til afþreyingar. Hún bætti við: „Útlánatölurnar segja ekki 

nema brot til um þá starfsemi sem hér fer fram. En fjármagn sem við fáum er 

miðað of mikið við þær tölur. Margir sækjast í spjall, það verður bara að fylgja 

með, hlutverk bókasafnsins er soldið svona eins og félagsmiðstöð.“ Ef fjármagn 

til almenningsbókasafna miðast mikið við útlánatölur er það hlutur sem þyrfti 

kannski að endurskoða. Eins og kom fram hjá Kristínu og reyndar fleirum að þá 

koma unglingar og aðrir viðskiptavinir ekki einungis til að fá lánaðar bækur eða 

annan safnkost heldur einnig til að fá félagsskap. 

 

Það var einnig greinilegt að öll bókasöfnin reyndu að gera safnið sem mest aðlað-

andi og hlýlegt fyrir viðskiptavinina meðal annars með því að hafa listaverk á 

veggjum og blóm. En það var þó helst í barnadeildinni sem litagleðin var látin 

ráða ríkjum. Enda er alltaf spurning hversu langt á að ganga í skreytingum frekar 

en að skapa gott andrúmsloft og leyfa bókunum og öðrum safnkosti að njóta sín. 

Mörg safnanna voru með taflborð, sem henta unglingum jafnt sem öðrum. Aðal-

atriðið eru þó að aðstaðan sé aðlaðandi og snyrtileg og það átti við um öll söfnin. 

4.1.2 Safnkostur 

Einn af þeim þáttum sem þarf að huga að þegar almenningsbókasöfn gera áætlanir 

um þjónustu fyrir unglinga er safnkostur. Safnkosturinn er miðpunktur safnanna 

og er væntanlega helsta ástæðan fyrir því að almenningur fer á söfnin. Með 

safnkosti er átt við allt það efni sem safnið er með og má þar nefna bækur, blöð, 

tímarit, mynddiska og tónlist.  

 

Eins og komið hefur fram var aðeins eitt safn með sérstaka unglingadeild, á hinum 

söfnunum voru unglingabækurnar innan um barnabækurnar. Starfsmenn reyndu 

þó að aðgreina unglingabækurnar frá barnabókunum. Á þremur söfnum settu 
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starfsmenn mislitar doppur á kilina til að aðgreina bækur fyrir börn og bækur fyrir 

unglinga. Fríða lýsti því þannig: „Það er þessar ljósbláu doppur sem að aðgreina 

þennan aldurshóp frá rauðu doppunum barnabókunum.“ Þessar doppur gera leit-

ina að unglingabókum mun auðveldari því að þegar unglingurinn gengur fram hjá 

hillunum sést greinilega hvaða bækur eru unglingabækur. Á öðru safni voru börn 

og unglingar saman í deild en þar höfðu starfsmenn sett unglingabækurnar í sér-

hillur. Starfsmenn töluðu sumir um að það væri kannski ekki hentugt að hafa 

bækurnar fyrir unglingana með barnabókunum. Halla orðaði þetta skemmtilega: 

„... þarft að vaða grislingana upp í hné til að komast í unglingabækurnar.“ 

4.1.2.1 Bækur 

Þegar rætt var við starfsmenn virtust þeir vita nokkuð vel hvað unglingarnir læsu 

og það voru ekki endilega bækur sem eru eyrnamerktar sem unglingabækur. 

Starfsmenn sögðu allir að þeir læsu mikið af bókum á ensku. Alls kyns lífs-

reynslusögur eru mjög vinsælar hjá þeim, þó að þær bækur flokkist í raun undir 

efni fyrir fullorðna. En þeir sækja mikið í þessar bækur og þær virðast vera sér-

staklega vinsælar hjá stelpunum. Birna lýsti því vel: „...svona lífsreynslusögur sem 

stelpurnar gleypa í sig. Umkomulausi drengurinn, Heppinn, Ég lifi, Brennd lif-

andi. ... Einhver gengur í gegnum mjög mikla, erfiðleika.“ Starfsmenn annarra 

almenningsbókasafna tóku undir þetta. Guðrún á bókasafni E sagði reyndar að það 

gengi svolítið í bylgjum hvað væri vinsælast hjá unglingunum. Hún sagði:  

 

Eins og á vissu tímabili að þá komu allir krakkar úr 10. bekk, 

liggur við og voru að taka Hann er kallaður þetta. Það var greini-

lega einhver umræða þeirra á meðal um þessa bók. Og bara allt í 

einu hurfu allar bækurnar, sem var búið að pakka niður í kassa. 

Þannig að það kemur alltaf öðru hvoru svona upp, eitthvað sér-

stakt sem að þau leita í. 

 

Það er merkilegt og af hinu góða ef umræða á milli unglinganna verður til þess að 

þau fara á almenningsbókasöfnin og fá lánaðar ákveðnar bækur. Reyndar kemur 

þetta heim og saman við rannsókn Bauer og Bishop (2002). Í þeirri rannsókn voru 

unglingar og bókasafns- og upplýsingafræðingar beðnir um að raða nokkrum 

atriðum eftir mikilvægi. Bókasafns- og upplýsingafræðingar settu í fyrsta sæti að 

unglingar kæmu á almenningsbókasöfn vegna þess að þeir hefðu fengið upplýs-
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ingar frá jafnöldrum sínum. Að vísu settu unglingar þá ástæðu í sjötta sæti. En það 

virðist samkvæmt því sem Guðrún sagði frá að þeir hafi komið á safnið eftir að 

hafa heyrt af bókinni frá öðrum unglingum.  

 

Jóna sagði að það kæmi alltaf reglulega eftirspurn eftir bókum í bókaflokknum 

Börn jarðarinnar: „Þessar þykku bækur eru alger gullnáma því ef þær [unglings-

stelpur] lesa þær þá halda þær áfram að lesa.“ Það hlýtur að teljast kostur ef 

bækur ná að kveikja áhuga unglinga til að halda áfram að lesa sér til skemmtunar. 

 

Aðrar bækur sem unglingar sækjast eftir eru fantasíu- og galdrabækur. Sumar af 

þeim bókum eru á ensku, en þeir virðast lesa mikið á ensku. Fríða sagði: „Nú er 

allir krakkar farnir að lesa ensku.“ Jóna hafði einnig tekið eftir aukinni sókn í 

bækur á ensku: „Léttlestrarbækur á ensku vekja mikla lukku, þau eru að nota þær 

sem þjálfun.“ Það var ein af þeim breytingum sem starfsmenn bentu á, að 

unglingarnir læsu mun meira af bókum á ensku en fyrir nokkrum árum. Þeir hafa 

áttað sig á þeirri þróun og reynt að koma á móts við þær óskir unglinga. Erna lýsti 

þessu: 

 

Við höfum keypt talsvert mikið inn af léttum bókum á ensku og 

dönsku og þar með unglingabókum. Og verið í góðu sambandi við 

enskukennarana [í hverfisskólanum]. Nú er að koma inn dálítil 

alda sambandi við dönskuna. Við gerðum stórt átak í haust og 

keyptum talsvert mikið magn af svona léttlestrarbókum á dönsku. 

Léttlestrar og ekki léttlestrar, skemmtilegum bókum. ... Þannig að 

við erum í góðu sambandi við kennarann þar [segir við hann]: 

„Nú vorum við að fá svona og svona mikið af dönskum bókum“. 

Og það er eins og það spyrjist strax út því þá koma krakkarnir. 

 

Erna hafði fundið góða og ódýra leið til að markaðssetja safnið, það var að senda 

tölvupóst til kennarans í hverfisskólanum og það virtist skila góðum árangri. Á 

bókasafni D þar sem Erna starfar hefur áhugi á enskum bókum ekki aðeins aukist 

heldur einnig áhugi á dönskum bókum. Það væri áhugavert að kanna það betur 

hvað veldur þeim áhuga, hvort að það er kennslan í skólanum eða hvort að danskir 

þættir í ríkissjónvarpinu hafi haft einhver áhrif. Almenningsbókasöfnin hafa tæki-

færi til að nýta sér þennan áhuga unglinga á enskum og dönskum bókum, ungl-
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ingarnir geta nálgast bækurnar á safninu en þurfa ekki að kaupa þær og þar með 

eru þeir komnir inn á safnið. Lestur á bókum á erlendum tungumálum getur komið 

unglingunum til góða í námi, því að það er ekki ólíklegt að lestrarhraði og skiln-

ingur aukist eftir því sem þeir lesa meira. Enda benti Jóna á að sumir unglingar 

nota ensku léttlestrarbækurnar til að æfa sig. 

 

Unglingar virðast síður sækja í skáldsögur sem eru skrifaðar sérstaklega fyrir þá 

og eiga að lýsa þeirra reynsluheim. Fríða sagði að það væri: „... minna um þessar 

bækur, sem við vorum að lesa, kannski Skotin í þessum.“ Það er samt erfitt að 

alhæfa um það nema kanna þann lestur sérstaklega. Í rannsókn Curry (2203) kom 

reyndar fram að sumir unglingar vildu frekar fá bækur sem fjölluðu um mál sem 

vörðuðu unglinga og þeirra líðan. 

 

Þegar Kristín var spurð um hvað unglingarnir læsu nefndi hún áhugavert atriði. 

Hún benti á að: „Það skiptir líka máli að stilla einhverju upp nálægt því svæði 

sem þau eru og þá eru meiri líkur á því að þau taki bækurnar.“ Hún nefndi dæmi: 

„Ef maður er duglegur að stilla upp fræðslubókum til dæmis um unglingsárin og 

setur þær á áberandi stað til dæmis nálægt teiknimyndasögunum, þá eru þau að 

taka þær. ... ef þau sjá bækurnar, þó þau séu ekki beint að spyrja um þær.“ Þetta 

er dæmi um hvernig starfsmaður getur komið á móts við unglingana. Unglingarnir 

leita kannski ekki til starfsmannsins um aðstoð til að finna bækur, en það er 

greinilegt að þeir fá þær að láni þegar bækurnar eru í augsýn. 

4.1.2.2 Teiknimyndasögur 

Það sem var þó langvinsælast og kom fram í öllum viðtölunum voru teiknimynda-

sögurnar. Um teiknimyndasögurnar sagði Fríða: „Unglingsstelpur þær ... gleypa 

þetta í sig [þessar] japönsku þú lest þær afturábak. ... Strákarnir [lesa] Hell ... 

Þetta nær þessum hópi.“ Birna sagði það sama um teiknimyndasögurnar: „Það er 

sem sagt teiknimyndasögudeildin sem er mjög vinsæl af unglingum.“ Erna hafði 

einnig orðið vör við vinsældir teiknimyndasaganna:  

 

Eitt af því sem að gerði það að við höfum fengið meira af 

unglingum upp á síðkastið er að við fórum að kaupa þessar bækur 
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frá Nexus, myndasögurnar. Unglingarnir sækja mjög mikið í þær. 

... Það eru alveg heilu seríurnar og þau taka bara 10 bækur í einu 

og koma svo eftir svona viku og skila þeim og taka annan eins 

skammt. 

 

Unglingarnir fengu ekki alltaf teiknimyndasögurnar lánaðar heim. Kristín sagði 

að: „Það er alltaf hópur, tökum eftir því, að í matarhléinu eru þau að koma og ná 

sér til dæmis í teiknimyndasögur og setjast niður og lesa.“ Kristín hafði líka orð á 

því að unglingarnir kæmu reglulega til að athuga hvort að það væru komnar nýjar 

teiknimyndasögur. Það er stutt á milli grunnskólans og bókasafnsins J þar sem 

Kristín starfar og það hlýtur að teljast ánægjulegt að unglingarnir geri sér ferð á 

safnið til að setjast niður og lesa í hádeginu. Dagný hafði sömu sögu að segja: 

„...[unglingarnir eru] að koma og skoða teiknimyndasögurnar. ... liggja í 

hrúgöldunum og lesa.“  

 

Teiknimyndasögurnar eru ekki eingöngu ætlaðar unglingum heldur einnig full-

orðnum. Bækurnar eru yfirleitt á ensku, sem dæmi má nefna japönsku teikni-

myndasögurnar sem kallast Manga en þær eru meðal þeirra vinsælustu af þessum 

bókum. Teiknimyndasögurnar voru alltaf hafðar í sér hillum sem voru ekki í 

barna- og unglingadeildinni heldur voru þær yfirleitt í nánd við safnefni fyrir 

fullorðna.  

4.1.2.3 Tímarit 

Söfnin voru líka langflest með úrval af tímaritum sem ætluð eru unglingum. Erna 

sagði: „Við höfum inni í þessari deild öll tímarit fyrir unglinga. Við erum með 

tímarit bæði á ensku og dönsku, Seventeen og Vi unge, Bliss, Motorcross og 

Skateboarding og ... Séð og heyrt.“ Jóna benti á að lestur á dönskum unglinga-

tímaritum gæti nýst unglingum í dönskunámi. Hún hafði sjálf bent unglingsstelp-

um sem hún þekkti vel til, að lesa tímaritin til þess að æfa sig í dönsku. Jóna sagði 

að: „... eftir að hafa lesið Vi unge hækkuðu þær allar um einn heilan í dönsku.“ 

Hún bætti við: „Dönsku unglingablöðin höfða meira til íslenskra unglinga heldur 

en þau ensku, því reynsluheimur danskra unglinga er líkara þeirra reynsluheimi.“ 

Það er með tímaritin á ensku og dönsku eins og með bækurnar að lesturinn getur 

aukið færni þeirra í tungumálinu. Unglingarnir sóttu mikið í tímaritin og settust 
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með þau þar sem þeir gátu látið fara vel um sig og helst úr augsýn starfsmanna ef 

það var hægt. 

 

Starfsmenn almenningsbókasafnanna þurfa að reyna að finna út hvaða efni það er 

sem unglingarnir vilja helst lesa. Þeir töluðu um að þeir spyrji suma unglingana 

hvað þeir væru að lesa og fylgjast með útlánatölum, en þar sést hvaða safnkostur 

hreyfist mest. Birna hafði fundið aðferð til að komast að því hvað unglingarnir 

væru að lesa: 

 

Maður spyr þá krakka sem koma hérna, hlustar og spyr þau ef mað-

ur þekkir þau. Og fylgist með hvað þau eru að lesa [og] hvað þau 

eru að spyrja um. ... Já svo höfum við bara farið hérna út í bókabúð 

og þau þar hafa svona fingur á púlsinum, þau vita náttúrulega hvað 

er að seljast. ... Það eru heilmikil ráð að sækja til þeirra í sambandi 

við bækur á ensku. Já það er rosalega gott að leita til þeirra. 

 

Það er góð hugmynd að leita ráða hjá starfsmönnum bókabúða því að þeir taka 

eftir því hvaða efni er vinsælast. En væntanlegra er það enn betri hugmynd að tala 

beint við unglingana. Almenningsbókasöfnin þurfa að hafa safnkost sem höfðar til 

sem flestra. Af viðtölum má ráða að starfsmenn reyndu eftir bestu getu að hafa 

efni sem höfðaði til unglinga. 

4.1.2.4 Tónlist og kvikmyndir 

Söfnin voru einnig með tónlistadiska, mynddiska og myndbönd þó að það væri 

ekki beint miðað við unglinga heldur reynt að höfða til sem flestra. Anna sagði: 

„Við erum með DVD en við höfum ekki byggt [safnið] upp með einhverju sem 

hentar þeim.“ Hún hélt áfram og sagði: „Við viljum ekki vera í samkeppni við 

videoleigurnar þannig að við leigjum það sem er gamalt eða kaupum gamalt inn, 

þannig að það er ekki spennandi [fyrir unglingana].“ Safnið þar sem hún starfaði 

voru einnig með tónlist. Anna sagði: „Við erum aðeins pínulítið í geisladiskum en 

ekki samt nógu öflug en við höfum samt keypt íslensku útgáfuna.“ Birna taldi að 

flestir unglingar væru að hala niður tónlist af Netinu. En hún benti á að: „Hérna 

er kannski tónlist ... heimstónlist og alla vega tónlist, hér er ekki bara vinsæl 

tónlist sem er hægt að kaupa í bókabúðum heldur er hérna, miklu meira en það. 

... Þannig að þau koma dáldið í svoleiðis leit.“ 
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4.1.3 Tölvur og búnaður 

Öll söfnin voru með tölvur sem viðskiptavinir þeirra geta notað og sumar þeirra 

voru tengdar við prentara. Nokkrar þeirra nýttust þó aðeins til að nota við leit að 

safnkosti í bókasafnsgrunninum Gegni. En svo voru aðrar sem hægt var að nota til 

að fara á Netið en það þurfti að borga ofurlitla upphæð til að komast í þær. Flestir 

starfsmenn töluðu um að tölvurnar væru ekki mikið notaðar af unglingum, þar 

sem þeir hefðu yfirleitt góðan aðgang að tölvum. Fríða orðaði þetta þannig: „... 

það er svo lítil aðsókn. En við erum með einhverjar tölvur niðri í barnadeild, þar 

sem eru uppsettir ákveðnir leikir. Maður sér varla unglinga í þessum tölvum eða 

krakka ... Ég held að það sé orðin svo almenn eign á heimilum.“ 

 

Á einu safninu var 15 ára aldurstakmark í tölvurnar. Ástæðan var sú að umgengn-

in hafði ekki verið nógu góð og var því var ákveðið að hafa aldurstakmark. Tvö 

bókasöfn til viðbótar voru einnig með aldurstakmark en það kom ekki fram í 

viðtölunum að það væri vegna slæmrar umgengni. Á öllum bókasöfnunum var 

þráðlaust net og gátu unglingar og aðrir viðskiptavinir safnsins þá komið með 

eigin tölvur. Halla sagði að eftir að þráðlausa netið kom hafi orðið breyting: „Það 

hefur minnkað eftirspurnin eftir þessum lánþegatölvum.“ Viðskiptavinum finnst 

kannski þægilegra að koma með sína eigin tölvur og tengjast Netinu án gjalds. Í 

rannsóknum Curry (2003) og Bauer og Bishop (2002) kom fram að unglingar 

vildu hafa aðgang að Netinu á almenningsbókasöfnum, en samkvæmt þeim starfs-

mönnum sem rætt var við var ekki mikil aðsókn unglinga í tölvurnar. En þeir hafa 

aðgang að þráðlausu neti og geta því komið með sínar eigin tölvur. Þó að ungl-

ingar sæki ekki mikið í tölvurnar er ágætt að þær séu fyrir hendi ef þeir þurfa á 

þeim að halda. Tölvurnar koma líka að góðum notum fyrir aðra viðskiptavini 

safnsins. Anna sagði að eftir að þau settu 15 ára aldurstakmark á tölvurnar að: „... 

þá kom fullorðna fólkið sem hafði haldið sig til hlés.“ 

 

Á bókasafni D var ákveðin tölvuþjónusta fyrir unglinga. Erna lýsti henni:  

 

Það sem við höfum gert fast fyrir unglingadeildina er að við 

bjóðum þeim að koma hér og vinna ritgerðirnar sínar. Þau hafa 

aðgang hér að ritvinnslutölvu og eiga að leita að heimildum í 
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þremur bókum. ... Það er bara samvinna, kennari segir: „Nú erum 

við að fara að skrifa um ...“ Þá tínum við til efni, höfum hjá okkur 

bækurnar í afgreiðslunni. Og svo þegar nemandi kemur og segir 

„Ég ætla að skrifa þessa ritgerð“, „Þá bara gjörðu svo vel þetta 

eru bækurnar“. Svo setjast þau við tölvurnar og skrifa og eru svo 

bara með minnislykil og fara svo með það heim. Hérna áður fyrr 

þegar það var ekki svona mikil tölvueign þá sátu þau hér og 

skrifuðu alveg ritgerðina. 

 

Starfsmenn töldu ástæðu þess að unglingar sæki ekki mikið í tölvur á almennings-

bókasöfnum að þeir hafa góðan aðgang að tölvum heima fyrir. Í þessu sambandi 

má benda á könnun Hagstofunnar (2008) Notkun heimila og einstaklinga á tölvum 

og interneti 2008. Þar kom meðal annars fram að 92% heimila voru með tölvu og 

88% gátu tengst Netinu. Í skýrslunni var einnig bent á að á heimilum með börn 

yngri en 16 ára var algengara að tölvur væru tengdar Netinu, í 98% tilvika hefðu 

þau tölvu og 96% þeirra tengdust Netinu. Þessar tölur benda til þess að unglingar 

hafi góðan aðgang að tölvum og þurfi því ekki að fara á almenningsbókasöfn til 

komast í þær. Einn starfsmaður velti því þó fyrir sér hvort að aðsókn í nettengdu 

tölvurnar myndi aukast hjá unglingum ef heimilin segðu upp Netinu til að spara 

vegna þess ástands sem nú væri í þjóðfélaginu. 

 

Tækninni fleygir áfram og sífellt kemur fram nýr búnaður sem getur gert hlutina 

auðveldari. Það á einnig við um almenningsbókasöfnin. Æ fleiri söfn eru farin að 

nota svokallaðar sjálfsafgreiðsluvélar sem viðskiptavinurinn notar þegar hann fær 

lánaðar bækur eða annan safnkost og eins þegar hann skilar þeim tilbaka. Dagný 

var spurð hvort að þessi búnaður gæti haft áhrif á það hvort unglingar kæmu 

frekar á safnið. Hún svaraði því þannig: „Já ég held fyrir suma ... þá sé þetta mjög 

gott. Ferð bara á safnið, nærð í það sem þú vilt og afgreiðir þig sjálfur, ég held 

að já fyrir suma er það jákvætt.“ Og hún bætti við: „Ég held að akkúrat þessi 

yngri kynslóð, henni finnist þetta þægilegra.“ Birna benti einnig á að: „Þetta er 

líka bara betri fyrir okkur [starfsmennina]. Þá þurfum ekki að taka hverja einustu 

bók og bara líkamlega er þetta mikill munur.“ Halla sagði reyndar: „Það er samt 

minna dóminerandi en ég hefði haldið. Ég hefði haldið að að aldursskiptingin á 

þeim sem nota vélina væri meira afgerandi.“ Sjálfsafgreiðsluvélarnar geta því 
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virkað hvetjandi fyrir suma unglinga því þeir geta komið á safnið og fengið 

lánaðan safnkost án þess að þurfa aðstoð. 

4.1.4 Dagskrá fyrir unglinga 

Flestir starfsmenn sögðu frá uppákomum þar sem bókasöfnin og grunnskólar unnu 

saman. Oftast var það upplestur höfunda úr bókum og unglingarnir gátu svo spurt 

höfundinn á eftir. Birna lýsti framkvæmdinni:  

 

Svo höfum við verið með unglingalestur fyrir jólin. Þá höfum við ... 

sent skólanum tölvupóst og boðið þeim að koma með 10. bekkinga 

hingað í heimsókn í safnið einhvern morguninn. Síðan [fáum] við 

rithöfundinn til að lesa upp úr nýjum bókum. Þetta hefur gengið 

bara mjög vel. Fengið eitthvað um 300 unglinga hingað. Það góða 

við þetta er að þau koma á skólatíma. Þannig að þau koma hingað 

og sitja hér bara pent og hlusta á einhvern lesa upp úr bók. ... Það 

er ekki verið að lesa upp úr barnabókum, það er verið að lesa upp 

úr fullorðinsbókum, bókum sem við höldum að höfði til þeirra. 

 

Meðal þeirra bóka sem hefur verið lesið upp úr er Postulín, Breiðavíkurdrengur 

og Blótgælur. Þessar uppákomur þóttu yfirleitt vel heppnaðar. Dagný lýsti upplif-

un unglinganna eftir einn upplesturinn: „Þetta sló í gegn, það var alveg ótrúlegt 

að fylgjast með þeim, „vá þetta var frábært“ þegar þau löbbuðu út, þeim fannst 

þetta gaman.“ Hún bætti við að þegar lesið var upp úr bókinni Postulín: „Það 

hefði mátt heyra saumnál detta.“ Dagný sagði frá því að það myndi ekki ganga að 

hafa dagskrá fyrir unglingana á kvöldin og þess vegna væru þessar uppákomur 

unnar í samvinnu við skólana. Dagný sagði að:  

 

Það myndi kosta alveg blóð, svita og tár að fá þennan fjölda að 

kvöldi til, til að hlusta á upplestur úr bókum. Þau myndu ekki láta 

sjá sig. Það myndi ekkert þýða að vera með svoleiðis fyrir 

unglinga. En þetta er náttúrulega bara rosa fínt á meðan kennarar 

vilja koma, það eru ekkert allir sem vilja koma á skólatíma. Það er 

bara mikið að gera í sumum skólum. 

 

Birna benti einnig á þegar um væri að ræða samstarf við skólana þyrfti ekki að 

eyða fjármagni í auglýsingakostnað, það þyrfti einungis að senda tölvupóst í þá. 

Bókasafnið B þar sem Birna starfar hefur einnig boðið upp á bókaspjall í sam-
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vinnu við skólana. Þá koma nemendur ásamt kennara og þau ræða saman um 

einhverja ákveðna bók sem höfðar til unglinga. 

 

Annað dæmi um samvinnu milli grunnskóla og almenningsbókasafna eru bóka-

kistur fyrir unglinga. Slík samvinna hefur verið í nokkur ár milli almenningsbóka-

safna og leikskóla, en bókakistur fyrir unglinga er nýjung. Erna sagði frá: 

 

... felst í því að unglingar fá sérstaka bókakistu að láni frá ...safni. 

Þar sem að í kistunni eru blöð og bækur sem að henta eða höfða til 

þessa nemanda. Bókakistan er fyllt fyrsta hvers mánaðar og svo 

kemur hún inn aftur eftir mánuð, þá er tekið upp úr henni og skipt. 

Þessi kista er staðsett á skólabókasafni og unglingarnir mega vera 

inni í frímínútum og fara þá gjarna á skólabókasafnið og dunda sér 

við að kíkja á það sem er í kistunni. Það er bara búið að ganga vel 

hjá þeim. Og það sem hefur aðeins undið upp á sig er, að það hafa 

verið að koma hópar með kistunni þegar þau skila og fá að velja 

sjálf ofan í. Og þá er tilganginum náð þá eru þau [söfnin]komin 

með unglinginn inn á safnið. 

 

Þessi hugmynd með bókakisturnar er góð. Safnið keypti kistu sem hafði yfir sér 

gamaldags yfirbragð og það má velta því fyrir sér hvort að útlitið skipti máli. 

Sumum unglingum gæti þótt skemmtilegra að hafa bækurnar í kistu frekar en til 

dæmis í plastkassa. Það er líka merkilegt að sjá að þetta hefur orðið til þess að 

unglingar fara með á safnið til að velja safnkost í kistuna. 

 

Á einu safninu senda starfsmenn tölvupóst til kennara í nálægum grunnskóla og 

láta þá vita þegar nýjar bækar koma á safnið. Það hefur borið góðan árangur og 

unglingarnir koma og ná í bækurnar. Eins hafa nemendur í efri bekkjum sumra 

grunnskóla skrifað ritgerðir og eru þá skyldugir til að fara á almenningsbókasöfn 

og sækja þar heimildir. Þetta leiðir til þess að þeir fara á safnið og sjá hvað þar er 

að finna og starfsmennirnir aðstoða nemendur við að finna heimildirnar. 

 

Unglingarnir eru eins komið hefur fram mjög hrifnir af teiknimyndasögum, Erna á 

bókasafni D nýtti sér þennan áhuga. Erna sagði frá:  
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[Fengum] Úlfhildi Dagsdóttur til að koma hérna í síðustu viku og 

ræða við 10. bekkinga um myndasögur. ... Hún skiptir þeim upp og 

var með japanskar, amerískar, evrópskar. Og hún kynnti fyrir þeim 

táknmál teiknimyndanna, strikin sem að merkja hraðann, þykktina 

á römmum utan um myndirnar og ... fór alveg niður í smáatriði í 

teiknimyndasögum. Það voru heilmikil fræði það var hérna ... Þetta 

átti að vera 40 mínútna fyrirlestur en það teygðist nú úr, þau 

spurðu. Þetta var virkilega gott erindi hjá henni. ... Við ætlum 

endilega að halda áfram á þessari braut. 

 

Erna sagði einnig frá samvinnu við Borgarleikhúsið: 

 

... skólastjóri [í grunnskóla] hafði samband við hana Rannveigu og 

vildi gjarna koma á bókmenntakynningu fyrir 10. bekk samsvar-

andi eins og Borgarleikhús og Borgarbókasafnið hafa haft fyrir 

fullorðna fyrir jólin á nýju bókunum. Og það var bara ekkert með 

það að þetta varð svona vinsælt að þau settu upp dagskrána 

þrisvar. Alltaf fleiri skólar sem vildu koma inn í þetta. ... Það var 

ákveðið að færa þetta inn í Borgarleikhús. Og fengu rithöfunda til 

að lesa og mættu 120 unglingar í hvert sinn. Og var sem sagt bara 

verið að lesa upp úr jólabókunum nákvæmlega eins og er verið að 

gera fyrir fullorðna. Enda er 10. bekkur alveg eins og fullorðið 

fólk, þau eru svo ágæt þessi. 

 

Í þessu tilviki var um að ræða samvinna milli þriggja aðila, skólans, safnsins og 

leikhúsins. Þetta er mjög gott framtak því að upplesturinn er í raun auglýsing bæði 

fyrir almenningsbókasafnið og leikhúsið. Þessi samvinna er góð leið til að kynna 

leikhúsið fyrir unglingum og um leið vekja áhuga þeirra á bókum. 

 

Erna sagði einnig frá keppni sem heitir Ljóð unga fólksins:  

 

Krakkarnir hafa þrjár vikur til að semja ljóð og skila inn á skóla-

söfnin eða almenningssöfnin. ... Það eru þrír verðlaunahafar í 

hverjum aldursflokki. Flokkarnir er 9 til 12 ára og 13 til 16 ára. 

Það eru valin þrjú verðlaunaljóð úr hvorum flokki. Og síðan er 

ljóðabók gefin út með úrvali ljóða. ... Þetta hefur alltaf verið ann-

að hvert ár. 

 

Ljóðakeppnin er skemmtileg hugmynd og útgáfan á ljóðunum gerir árangurinn 

enn sýnilegri. Að lokum má nefna Ljóðaslamm sem haldið var á Vetrarhátíð. 

Ljóðaslamm er keppni þar sem unglingar eiga flytja frumsamið ljóð og veitt eru 
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verðlaun fyrir þrjú bestu ljóðin. Þegar bestu ljóðin eru valin er tekið tillit til ljóðs-

ins sjálfs en ekki síður flutnings, flytjendur eiga að túlka ljóðið um leið og það er 

lesið upp. Birna sagði frá:  

 

Það er svo margt annað sem hægt er að gera á bókasöfnum. Þetta 

Ljóðaslamm sem var hérna núna á vetrarnótt eða safnanótt, það 

var náttúrulega rosalega flott. Skemmtilegt að sjá þessa krakka 

sem hafa ábyggilega aldrei komið hingað. Þannig týpur sem koma 

bara til að sækja John Steinbeck af því að það á að lesa hann í 

skólanum. Og á þann hátt þá gerir maður kannski safnið líka að 

einhverri stofnun sem er gaman að koma á. 

 

Eins og Birna benti réttilega á þá miða uppákomur og samvinna að því að gera 

almenningsbókasöfnin aðlaðandi fyrir unglinga, sýna þeim fram á að á safninu 

gætu þeir fundið áhugaverðar bækur eða tímarit. Þar sé safnkostur sem fjalli 

kannski um þeirra áhugamál eða þeir geti fengið svör við einhverjum spurningum. 

4.1.5 Starfsmenn 

Það er erfitt að segja til um hvaða þáttur er mikilvægastur þegar metin er þjónusta 

við unglinga á almenningsbókasöfnum en starfsmenn safnana eru að minnsta 

kosta mjög ofarlega á listanum. Bókasöfnin væru ekki rekin án starfsmanna og 

það skiptir einnig máli að þeir séu hæfir og hafi þá menntun sem þarf til að veita 

góða þjónustu og upplýsingar. Þeir starfsmenn sem var talað við voru langflestir 

bókasafns- og upplýsingafræðingar, þó var einn kennari og tveir voru bókmennta-

fræðingar. Tveir af starfsmönnum voru einnig með leikskólakennaramenntun. 

Starfsmennirnir höfðu unnið að meðaltali í rúmlega 11 ár á almenningsbókasafni, 

einn þó aðeins tæpt ár og annar hafði starfað í 18 ár. Samkvæmt þessu má sjá að 

allir starfsmenn höfðu menntun og reynslu sem nýttist vel til að þjónusta unglinga 

á almenningsbókasöfnum. Það kom einnig fram í viðtölunum að allir starfsmenn 

höfðu mikinn áhuga, vilja og metnað til að gera sitt besta.  

 

Einn viðmælanda sagði frá því að Borgarbókasafn Reykjavíkur er með nokkur 

teymi sem fjalla um ýmis mál sem varða söfnin, þar á meðal er hópur sem fjallar 

sérstaklega um börn og unglinga. Í þessum hópi eru starfsmenn frá hverju útibúi 

sem halda fundi og fara yfir þá þjónustu sem börn og unglingar fá á höfuðborgar-



60 

 

svæðinu. Það að Borgarbókasafnið hafi sérstakt teymi fyrir börn og unglinga sýnir 

að fyrir hendi er vilji og metnaður til að halda upp góðri þjónustu fyrir alla aldurs-

hópa. 

4.1.6 Upplýsingaþjónusta 

Unglingar koma á almenningsbókasöfn meðal annars til að leita sér upplýsinga og 

heimilda til dæmis fyrir skólaverkefni. Þeir geta þá nýtt sér upplýsingaþjónustu 

safnanna við þá leit. Í viðtölum kom fram að unglingar virðast fá sömu upplýs-

ingaþjónustu og aðrir hópar viðskiptavina. En starfsmenn töluðu margir um að 

þeir leituðu ekki alltaf til starfsmanna um aðstoð og nefndu einnig að unglingar 

leituðu í meira mæli eftir heimildum á Netinu. Halla lýsti þessu:  

 

... „er búinn að skrifa ritgerð upp úr Wikipediu en ég þarf þrjár 

heimildir geturðu ekki fundið fyrir mig heimildir sem að segja það 

sama og stendur í Wikipediugreininni”. ... Þau vita að þau mega 

ekki nefna hana sem heimild og koma til að fá heimildir þar sem 

stendur það sama og í Wikipedia. 

 

Unglingarnir kunna að bjarga sér og finna heimildir á Netinu en vita að Wikipedia 

telst ekki sem gild heimild og fara því á almenningsbókasöfnin til að fá heimildir. 

Þeir vita að þar geta þeir fengið heimildir sem teljast góðar og gildar. Sumir ungl-

ingar virðast vera feimnir eða ragir við að biðja um aðstoð. Guðrún sagði að: 

„Treysta sér líka illa mörg hver í þessa heimildaleit. Maður finnur að stundum 

senda þau bara mömmu eða koma með mömmu og það er alltaf mamman sem 

hefur orðið.“ Hún hélt áfram og sagði: „Mér finnst þau ekki vita, þau fá ekki nógu 

mikinn undirbúning. Það er eins og að sumir kennararnir hendi þeim bara út í 

djúpu laugina.“ Þetta gæti verið ein skýringin fyrir óöryggi unglingana við heim-

ildaleit að þeir fái ekki nægar upplýsingar um verkefnið, skilji ekki alveg hvað 

þeir eigi að gera og viti því ekki að hverju þeir eiga að leita. Og þá kemur það í 

hlut starfsmanna að spyrja unglingana réttu spurninganna og hlusta. Starfsmenn-

irnir og unglingurinn geta þá kannski í sameiningu leyst úr verkefninu, því Guð-

rún benti á að oft kæmi þeir með lista frá kennaranum.  
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Þegar spurt var hver gæti verið ástæðan fyrir því að unglingarnir biðji starfsmenn 

ekki um aðstoð sagði Fríða: „Spurning hvort þeir upplifa okkur bókasafnsfræðing-

ana sem eitthvað ógnvekjandi, veit það ekki, eða eru eitthvað feimin við þetta.“ 

Það er í raun nauðsynlegt að kanna af hverju unglingarnir biðja ekki um aðstoð 

við upplýsingaleit. Ef sú rannsókn skilaði afgerandi niðurstöðu þá gætu almenn-

ingsbókasöfnin brugðist við henni og reynt að haga sinni þjónustu á þann hátt að 

unglingar kæmu og leituðu eftir aðstoð. Það er reyndar víðar en á Íslandi sem að 

unglingar leita ekki aðstoðar starfsmanna almenningsbókasafnanna. Í grein 

Farrelly (2007) kom fram að unglingar í Bandaríkjunum nota upplýsingaþjónustu 

lítið og að beiðnin um upplýsingar eða heimildir sé oft óljós. 

 

Unglingar eru farnir að nota Netið í meira mæli en áður bæði til að eiga samskipti 

við aðra og einnig til að leita að heimildum og upplýsingum. Almenningsbókasöfn 

hafa reynt að mæta þessari þörf og í grein Sheets (2007) var sagt frá því hvernig 

almenningsbókasöfn í Bandaríkjunum hafa notað Facebook og Meebo í þjónustu 

við unglinga. Því voru heimasíður þeirra safna sem voru heimsótt skoðaðar og 

kannað hvort þar væri efni sem ætlað væri unglingum. Í stuttu máli er hægt að 

segja að aðeins eitt bókasafnanna var með efni á heimasíðunni sem var sérstaklega 

merkt unglingum. Þó voru tvö söfn með tengingu við Facebook. Öll söfnin voru 

með upplýsingar um viðkomandi safn og almennar upplýsingar sem nýtast öllum 

viðskiptavinum, til dæmis tengingu við Gegni og Bókmenntavefinn. Eitt safnið 

var reyndar með auglýsingu um Ljóðaslamm sem er eingöngu ætlað unglingum.  

 

Þegar spurt var um heimasíður sagði Kristín meðal annars að það væri framtíðin 

og bætti við: „Netið er sá miðill sem unglingar nota mikið, ein leiðin til að ná til 

þeirra er að hafa góða síðu með upplýsingum fyrir þau. Ef þú vilt koma þér á 

framfæri þá er það Netið. Bókasöfn þurfa einmitt að passa það vel að fylgjast með 

tímanum.“ 

 

Almenningsbókasafnið sem var með efni fyrir unglinga hafði greinilega lagt  

mikla vinnu í heimasíðuna. Á síðunni er efni fyrir börn, unglinga og fullorðna, 

tvær undirsíður voru sérmerktar unglingum. Ein undirsíðan hét Fyrir unglinga og 
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þar voru alls kyns upplýsingar sem tengdust safninu sjálfu, þar voru meðal annars 

upplýsingar um bækur. Þar var hægt að velja um sex bókaflokka, sem dæmi má 

nefna lífsreynslusögur eða ævintýri í gamla daga, undir þeim liðum var síðan stutt 

lýsing á nokkrum bókum. Á síðunni Fyrir unglinga mátti einnig finna upplýsingar 

sem nýtast við ritgerðarskrif, unglingunum var bent á bækur og heimasíður sem 

þeir geta haft til hliðsjónar þegar þeir skrifa ritgerð. Hin undirsíðan hét Unglingar 

og þar voru tenglar í alls kyns upplýsingar til dæmis tónlist, kvikmyndir, skólar, 

ferðalög og tíska. Þarna mátti því finna upplýsingar sem nýtast unglingum í sínu 

daglega lífi. Í rannsókn Agosto og Hughes-Hassel (2007) kom fram að unglingar 

leita ekki eingöngu að upplýsingum á almenningsbókasöfnum í tengslum við 

skólaverkefni heldur einnig að upplýsingum sem gagnast þeim í þeirra daglega 

lífi. Það má segja að ofangreint bókasafn hafi reynt að fullnægja þessari þörf alla 

vega hvað varðar að leita að upplýsingum á Netinu.   

4.1.7 Samantekt 

Það sem bar hæst eftir að hafa talað við starfsmennina var greinilegur vilji þeirra 

til að þjónusta unglinga og einnig löngun og metnaður til að reyna að gera enn 

betur. Starfsmenn virtust gera sér nokkuð góða grein fyrir því eftir hverju ungling-

arnir sækjast og þeir reyna jafnframt að komast að því, sumir með því að spyrja 

unglingana sjálfa. Öll söfnin voru með safnkost fyrir unglinga, það fór þó reyndar 

eftir húsnæði hversu margar hillur voru með efni fyrir þá. Aðeins eitt safnanna var 

með unglingadeildina sér, þó voru teiknimyndasögurnar sem unglingarnir lesa 

mikið alltaf á sérstökum stað. Unglingum býðst sama upplýsingaþjónusta og aðrir 

viðskiptavinir en virtust ekki nota hana mikið. Almenningsbókasöfnin á höfuð-

borgarsvæðinu virðast ekki vera með mikið af efni á Netinu fyrir unglinga ef frá 

er talið eitt safn. En eins og kom fram hjá viðmælendum sækja unglingar mikið 

upplýsingar á Netið og því kannski ástæða fyrir söfnin til að nota það til að miðla 

upplýsingum til þeirra. 
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4.2 Hindranir sem gætu staðið í vegi fyrir aukinni þjónustu 

Í þessum kafla er fjallað um þau atriði sem komu fram þegar starfsmenn voru 

spurðir hvaða gæti hindrað þá í að auka þjónustu við unglinga, bæta hana eða 

standa fyrir einhverjum uppákomum. 

4.2.1 Fjármagn 

Almenningsbókasöfn eru rekin fyrir opinbert fé og þess vegna mátti reikna með 

því að flest allir starfsmenn myndu nefna fjármagn. Það var þó ekki raunin, 

nokkrir nefndu fjármagn sem hindrun og að sumar uppákomur væru kostnaðar-

samar. En aðrir starfsmenn sögðu að það væri hægt að gera ýmislegt á almenn-

ingsbókasöfnum fyrir unglinga sem þyrfti ekki að kosta mikið. Erna nefndi að 

fjármagn gæti verið hindrun ef þau vildu auka þjónustuna: „Það er náttúrulega 

ýmislegt sem gæti stoppað það af því að þetta kostar auðvitað allt sitt. Að fá svona 

erindi ... það kostar nú sitt. En forstöðumaðurinn hefur alltaf verið svona liðleg 

og vill reyna að halda uppi ákveðnu menningarstarfi.“ Anna sagði: „... peningar 

að sumu leyti, annars þarf þetta ekki að vera svo dýrt.“ Þannig að samkvæmt 

þessum viðtölum virtist fjármagn ekki vera stærsta hindrunin. 

4.2.2 Húsnæði 

Það er eðli bókasafna að stækka, safnkosturinn eykst stöðugt og ef ekki er grisjað 

reglulega verður húsnæðið of lítið. Fríða sagði að húsnæðið væri aðalástæða þess 

að þau gætu ekki sinnt unglingum sem skyldi. Safnið þar sem hún vinnur er ekki í 

húsnæði sem er hannað fyrir bókasafn. Það stendur þó til bóta, því að það á að 

byggja við safnið og þá mun verða byggð sérstök deild fyrir unglinga. Þegar sú 

deild er komin getur safnið bætt þjónustuna heilmikið. Þegar Fríða talaði um 

hindranir sagði hún: „Eins og er, er það plássleysi, bara fyrst og fremst.“ En það 

er nokkuð algengt að bókasöfn séu staðsett í húsnæði sem var í upphafi ekki 

hannað fyrir slíka starfsemi. 

 

Á öðru safni er það húsnæðið sem er líka hindrun en þó á annan hátt. Safnið er í 

nýju húsnæði sem var hannað sérstaklega sem almenningsbókasafn. En þar er það 

ekki húsnæðið sem slíkt heldur staðsetningin. Safnið er þannig staðsett að það er 

erfitt að komast að því nema í bíl eða með strætó. Það getur því verið erfitt fyrir 
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unglingana að komast á staðinn. Halla lýsti staðsetningunni þannig: „Safnið er 

soldið [illa] staðsett upp á það að krakkarnir komi hérna að eigin frumkvæði. Þú 

veist þetta er ekki í leiðinni fyrir neinn svona að labba í skólann. Við erum eig-

inlega bara hérna í miðri umferðaræð. Þannig að þau koma lítið, bara svona að 

detta inn.“ Það er því ekki nóg að hugsa eingöngu um húsnæðið, heldur þarf líka 

að huga að því hvernig viðskiptavinir safnsins eiga að komast að safninu. 

4.2.3 Viðhorf og tími starfsfólks  

Starfsmenn nefndu líka að allir hefðu í raun nóg að gera í vinnunni og hefði 

kannski ekki tíma til að bæta við sig þeirri vinnu sem útheimti að auka eða bæta 

þjónustu við unglinga. Eða eins og Anna benti á: „Því það kostar náttúrulega 

bæði tíma og fyrirhöfn að byggja upp eitthvað sérstakt unglingastarf.“ Jóna 

nefndi einnig tíma sem hindrun: „... að maður hafi tíma sjálfur. Ætli tímaleysi sé 

ekki stærsta hindrunin.“ Eins var að söfnin voru kannski ekki alveg nógu vel 

mönnuð og vantaði fleira starfsfólk svo hægt væri að auka þjónustuna. Reyndar 

kom Erna með annað sjónarhorn: „Hver starfsmaður hér hefur svo sem alveg nóg 

á sinni könnu, það er ekki það. En ef maður vill fara út í eitthvað svona þá bara 

býr maður til tíma í það.“ Ernu fannst greinilega sjálfsagt að finna tíma til að 

bæta þjónustuna. Þetta getur að hluta til verið spurning um viðhorf starfsmanna. 

Um það sagði Anna: „Þetta er líka svolítil neikvæðni í starfsfólki, þetta er vesen, 

þessi hópur er miklu kröfuharðari, hvað á maður að segja, það kostar meiri stúss. 

... Það er svona hávaði í kringum þau, það er ekki þessi ró í kringum þau.“ 

4.2.4 Hugmyndir að bættri þjónustu 

Fjórir starfsmenn nefndu sérstaklega hugmyndaleysi sem hindrun, það að fá góðar 

hugmyndir sem myndu vekja áhuga hjá unglingunum. Erna sagði: „Það er erfið-

ara að finna eitthvað sem að myndi falla alveg í kramið.“ Þetta helst í hendur, 

unglingarnir koma ekki ef atburðurinn/uppákoman er þeim ekki að skapi. Það 

getur verið erfitt að finna réttu hugmyndina. Dagný tók undir það: „Ég held að 

það væri frekar hugmyndaauðginn. ... Að fá þessar hugmyndir, eins og með 

Ljóðaslammið.“ Birna kom þó með hugmynd sem gæti nýst starfsmönnum: „...við 

erum ekki með hérna það sem Danir kalla brugerad eða notendaráð. ... höfum nú 

ekki haft svoleiðis það er nú kannski hugmynd að hafa svona hugmyndabanka.“ 
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Anna hafði einnig tekið eftir því að það vantaði nýjar hugmyndir: „Þannig að við 

stefnum hérna í að vera svolítið hugmyndaríkari.“  

 

Birna benti á að söfnin gætu verið með kassa þar sem unglingar gætu skilað inn 

hugmyndum. En það væri einnig hægt að gera könnun meðal unglinga og fá hug-

myndir hjá þeim um hvað almenningsbókasöfnin ættu að bjóða upp á. 

4.2.5 Viðhorf unglinga til almenningsbókasafna 

Sumir starfsmenn nefndu að það væri erfitt að fá unglingana inn á safnið. Erna 

sagði: „Það er ekki auðvelt að ná þessum aldurshópi inn á safnið í eitthvað svona. 

Þeim finnst kannski ekki vera neitt flott við það. Ég veit það náttúrulega ekki, en 

það gæti verið hindrun. Það hefur verið erfitt að draga þau inn í svona eitthvað, á 

þessum aldri.“ Höllu fannst það reyndar eiga við fleiri: „Þannig að fá fólk út úr 

húsi þegar vinnudeginum lýkur, þegar það er sjónvarp og internet og allt hvað 

eina hjá því þá ... Það er bara mjög erfitt og ég held að það sé alveg það sama 

bæði með unglingana og hérna aðra hópa.“ Þegar Jóna var spurð hvaða hindranir 

væru helstar sagði hún: „Hindrunin liggur í því að fá krakkana inn, að komast að 

yfir þann barrier, að þeim finnist ekki púkalegt að fara á bókasafn. Það er stóra 

hindrunin.“ Samkvæmt sumum starfsmönnum er það því á vissan hátt hindrun 

hversu erfitt er að fá unglinga inn á söfnin. Þeir væru uppteknir og litu ekki á 

almenningsbókasöfn sem hluta af afþreyingu og eins gat verið erfitt fyrir starfs-

menn að finna upp á einhverju sem gat höfðað til unglinganna. 

 

Starfsmenn áttu mjög erfitt með að svara hvert þeir héldu að væri hlutfall unglinga 

af viðskiptavinum almenningsbókasafna. Þeir höfðu ekki neinar tölur um það, en 

þeir gátu að vísu séð útlánstölur fyrir safnkost sem er ætlaður börnum og ungling-

um. Birna giskaði á að hlutfall unglinga væri: „... svona 25% ... ég held það.“ 

Aðrir starfsmenn nefndu einnig það hlutfall, en það var ekki samkvæmt neinni 

könnun eða tölulegum upplýsingum heldur aðeins þeirra tilfinning. En það hlutfall 

sem var nefnt er sambærilegt við það sem kom fram í könnun National Center for 

Education Statistics (1995) þar sem unglingar voru um 25% viðskiptavina 

almenningsbókasafna í Bandaríkjunum. Það væri mjög áhugavert að kanna hlut-

fall unglinga á íslenskum almenningsbókasöfnum.  
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Dagný benti reyndar á að: „... ef þau koma séu þau ekki endilega að fá sér bækur 

til að lesa. Mér finnst það alla vega eins og á bókasafninu G. Þau koma þar bara 

og eru að spjalla, fletta blöðum. Fá sér kannski ekki svo mikið að láni og það telst 

náttúrulega hvergi.“ Það er rétt hjá Dagnýju að þeir unglingar sem koma einungis 

til að sitja og lesa koma ekki fram í útlánatölum, en þeir myndu teljast með í 

könnun sem telur alla unglinga sem koma inn á safnið. 

 

Í þátttökuathuguninni sem var gerð á einu safninu var kannað hlutfall kynja og 

aldur viðskiptavina. Samkvæmt talningu komu 33 viðskiptavinir á þeim 75 mínút-

um sem athugunin tók. Niðurstaðan var sú að konur á öllum aldri og börn voru í 

meirihluta, það komu aðeins tveir fullorðnir karlmenn og tveir unglingar. Þessi 

niðurstaða kom á óvart, þar sem búist var við því að kynjaskiptingin væri jafnari 

og það væru kannski heldur fleiri unglingar en var raunin. Unglingarnir voru tvær 

stelpur sem voru á aldrinum 15 ára til 18 ára. Tækifæri gafst til að fylgjast ágæt-

lega með þeirri yngri. Hún fékk aðstoð hjá starfsmanni og gekk síðan út með eina 

bók. Ekki er hægt að alhæfa út frá þessari könnun um hlutfall kynja eða aldurs-

skiptingu þar sem þetta var aðeins eitt skipti á einu almenningsbókasafni. En sagði 

þó til um hvernig aðsóknin var þennan tiltekna tíma þar sem aðeins komu tveir 

unglingar á safnið. 

4.2.6 Engar hindranir 

Það kom á óvart að þrír starfsmenn sögðu að það væru engar hindranir, þeir gætu í 

raun gert það sem þeim dytti í hug innan ákveðinna skynsemismarka. Það er 

hvetjandi fyrir starfsmenn þegar þeir finna að þeim er treyst og þeir fá tækifæri til 

að framkvæma hlutina. Birna lýsti þessu svona: „Ég held að ekkert gæti stoppað 

mann ef maður fengi einhverja hugmynd sem að væri þannig að það væri hægt að 

fylgja henni eftir.“ Halla sagði: „... við fáum mjög mikið frelsi.“ Ingileif upplifði 

einnig mikið frelsi:  

 

Ég hef nú tekið upp á ýmsu og aldrei verið stoppuð með neitt. Ég 

fæ að vaða áfram alveg eins og mig lystir. En það eru náttúrulega 

alltaf takmörk fyrir öllu. Það er bara svoleiðis. ... En hérna, það er 

ofsalega gaman að vinna við þær aðstöðu ... yfirmaðurinn jákvæð-

ur og vill [vel] ... það er mín reynsla. 
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Ingileif sagði reyndar í gríntóni að hún fengi að vaða áfram, en hún fékk stuðning 

frá yfirmanni sínum og nokkuð frjálsar hendur.  

 

Ef starfsmenn upplifa að þeir hafi frelsi til að gera nýja hluti getur það virkað sem 

hvati til að gera betur og finna nýja fleti á þjónustu fyrir unglinga. Hér er kannski 

komið annað dæmi um hugarfar starfsmanna, þeir fá hugmyndir og reyna að finna 

leiðir til þess að framkvæma þær. 

4.2.7 Samantekt 

Það virtist ekki vera ein ákveðin hindrun sem gæti komið í veg fyrir að starfsmenn 

gætu aukið eða breytt þjónustu við unglinga. Starfsmenn nefndu þó oftast húsnæði 

eða þá að fá hugmynd að bættri þjónustu, en það var þó samtvinnað við fjármagn 

og viðhorf starfsmanna. Jones (2007) hefur þá skoðun að almenningsbókasöfn 

hafi nóg af fjármagni, starfsfólki og rými til að þjónusta unglinga. Ef starfsmenn 

telji að það sé skortur á framantöldu sé það vegna þess að þeir nýti það í annað. 

Það er kannski fullmikil einföldun að segja að söfnin hafi nóg af fjármagni, 

starfsfólki og rými en það er alltaf spurning um forgangsröðun. Þegar þetta er 

skrifað er hins vegar erfitt að taka undir það að almenningsbókasöfnin hafi nægt 

fjármagn. 

 

4.3 Sektarkennd starfsmanna 

Það sem kom mest á óvart þegar rætt var við starfsmennina að af 10 þeirra voru 

þrír með sektarkennd og erfitt að skilja af hverju, því að flestir virtust vera að 

leggja sig fram og reyna að þjónusta unglinga sem best þeir gátu. Það er erfitt að 

átta sig á því hvað það er sem veldur sektarkenndinni en það væri áhugavert að 

skoða þetta nánar. Erna sem hefur unnið á sama safni í tæplega 15 ár sagði: „... 

núna undanfarið að þá erum við bara búnar að ganga um með samviskubit.“ 

Safnið þeirra var aðlaðandi og hlýlegt og starfsfólkið vingjarnlegt. Safnið var ekki 

með sér unglingadeild en var þó með skot þar sem þeir gátu sest í sófa og lesið. 

Einnig voru hillur með teiknimyndasögum og þar við hliðina voru borð og stólar.  

 

Anna sagði: „Ég skammast mín pínulítið fyrir að hafa ekki sinnt þessu [ungling-

unum] nógu vel.“ Það sama átti við safnið þar sem hún starfaði að þar var ekki sér 
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unglingadeild, en þar voru teiknimyndasögur og tímarit sem unglingarnir sóttu 

mikið í. Á safninu voru borð og stólar á nokkrum stöðum og meðal annars 

innarlega í safninu þar sem hægt var að vera í ró og næði. Anna hefur hugsanlega 

fundið þörfina fyrir að unglingarnir hafi sitt eigið horn sem er eingöngu ætlað 

þeim. 

 

Fríða sagði einnig þegar að hún var að tala um aðstöðuna fyrir unglingana: „En 

við erum með bullandi samviskubit yfir að geta ekki gert betra fyrir þau.“ Það 

kom greinilega fram í viðtalinu við hana að hún hafði miklar skoðanir og löngun 

til að bæta þjónustu við unglingana. Það stendur líka til að gera breytingar á safn-

inu þar sem hún vinnur og kom upp sér unglingadeild. 

4.3.1 Samantekt 

Það er ekki gott ef starfsmenn eru með sektarkennd yfir því að sinna unglingum 

ekki nógu vel. En þetta segir þó líklega að starfsmenn vilja bæta þjónustuna og 

reyna gera unglingum til hæfis. Mestu skiptir að þeir haldi áfram að finna nýjar 

leiðir til að þjónusta unglinga og unglingarnir finni að starfsmenn eru að reyna að 

gera sitt besta. 

 

4.4 Unglingar og starfsmenn, viðhorf og ímynd 

Þegar rætt var við starfsmennina koma fram í viðtölunum hvaða viðhorf þeir 

höfðu til unglinga. Ekki var spurt um það sérstaklega heldur kom þetta fram þegar 

þeir svöruðu öðrum spurningum. Sumir töluðu um að unglingar væru erfiður hóp-

ur í þeim skilningi að það væri ekki alltaf auðvelt að gera þeim til hæfis. Þeir 

þurfa sitt rými, vilja helst vera í friði og helst ekki í augsýn starfsmanna. En um 

leið sögðu þeir að unglingar væru ágætis fólk og góður hópur. Þeir nefndu einnig 

að unglingar töluðu ekki mikið við starfsmenn. Anna sagði: „Þetta er erfiður hóp-

ur að mörgu leyti, það eru læti og þau samrýmast að mörgu leyti illa, ... þau fara í 

taugarnar á fullorðnum og svo framvegis. En auðvitað viljum við þau, að sjálf-

sögðu, inn [á söfnin].“ Anna hélt áfram og bætti þá við: „Þetta er yndislegur hóp-

ur en það eru þessir þrír einstaklingar sem koma og eru [erfiðir]. ... En við erum 

alltaf voða glöð yfir þeim sem koma.“ 
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Birna gaf dæmi um samskipti starfsmanna og unglinga:  

 

Það voru tveir sem voru alltaf hérna í upphafi og þeim var 

ábyggilega hent út tvisvar, létu eins og bestíur. Þeir sáu að það var 

ágætt að vera hérna og til þess að þeir fengu að vera hérna þyrftu 

þeir bara að temja sér ákveðna hegðun. ... Þeir áttu bara heima 

hérna í einhver ár, ofboðslega ljúfir krakkar. Þeir voru eins og 

hugur manns eftir þetta. 

 

Þetta dæmi sýnir vel hvernig unglingar og starfsmenn almenningsbókasafns geta 

komist að samkomulagi. Ánægjulegt er að unglingarnir voru tilbúnir til að haga 

sér eftir settum reglum og starfsmennirnir voru reiðubúnir að gefa þeim færi á að 

koma aftur. Það kom einnig fram í viðtölunum að það væri helst að þegar ungling-

arnir kæmu margir saman á safnið að það heyrðist óþarflega hátt í þeim. Ef þeir 

komu einir voru þeir ekki til vandræða. 

 

Ingileif lýsti samskiptum sínum við unglinga:  

 

Ég hef nú reyndar fylgst með krökkum hérna sem hafa orðið svona 

vinir og spjallfélagar. Það er svo gaman að tala við þau um það 

sem þau eru að lesa. Það eru krakkar sem að ég hitti stundum núna 

niðri á 2. hæð þar sem skáldsögurnar eru. Og það er bara 

afskaplega ánægjulegt. ... Það er náttúrulega yndislegt að hitta enn 

þá krakka sem eru orðnir unglingar og byrjuðu hérna hjá mér í 

sögustund fyrir mörgum mörgum árum. 

 

Jónu fannst að viðhorf til unglinga hefði breyst: „Unglingar voru óvinsælir, þeir 

voru með hávaða og læti, en í dag er það bara allt í lagi þó að það heyrist í þeim. 

Það hefur gjörbreyst í gamla daga vorum við á suss-stiginu en það hefur breyst. Á 

síðustu átta árum hefur sussið dáið út.“  

 

Kristín talaði einnig um það að hafa hljóð á bókasöfnum: „... höfum ekki haft þá 

stefnu að hafa algera grafarþögn og of strangar reglur því að það gerir ekkert 

annað en að svæla alla í burtu. Við erum ekkert í því að sussa um leið og einhver 

opnar munninn. Það er eðlilegt að eitthvað heyrist.“ Hún bætti við: „... en við höf-

um verið ótrúlega heppin [með unglinga] þau eru yndisleg og við viljum að 

sjálfsögðu fá þau.“ 
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4.4.1 Hópurinn sem hverfur 

Allir starfsmenn töluðu um að unglingarnir hyrfu þegar þeir kæmu í efri bekk í 

grunnskóla. Anna sagði: „Það er svo skrítið að í gegnum tíðina þá höfum við á 

almenningsbókasöfnum alltaf verið að tala um að þetta sé hópurinn sem hverfur 

og að við þurfum að gera svo miklu miklu meira fyrir þau.“ Erna hafði sömu sögu 

að segja: „Já það er alveg með ólíkindum. ... Það eru alltaf nokkrir svona lestrar-

hestar sem halda tryggð við safnið í gegnum unglingsárin. Langflestir detta út 

bara svona á tímabili, koma svo þegar þau eru komin í framhaldsskóla.“ Starfs-

menn voru ekki með neina skýringu á því af hverju unglingar kæmu lítið á 

almenningsbókasöfn. Jóna sagði: „... gengur illa að fá þau inn á safnið. Veit ekki 

af hverju, það er þessi eilífa mystería sem við í barnastarfinu erum búin að tala 

um í mörg ár. Hvernig fáum við unglingana inn?“ Jóna bætti því við að: „... það 

hætta svo margir að lesa á unglingsaldri, lesturinn dettur niður. ... Þú þarft að fá 

kveikjuna, þú þarft að fá eitthvað eftir barnabækurnar sem heldur þér við lestur-

inn. Þetta hefur alltaf verið svona.“ 

 

Minnkandi lestur gæti verið skýring á því að unglingarnir fara ekki á söfnin, því 

að þeir þurfa þá ekki að fá lánaðar bækur. En þá vaknar upp önnur spurning, af 

hverju minnkar lesturinn á unglingsaldri? Í rannsókn Abbas, Bishop, D„Elia og 

Kimball (2008) kom fram að 47,1% færu ekki bókasafnið því að þeir hefðu ekki 

áhuga á lestri. Það er ekki gott að segja til um hlutfallið hjá íslensku unglingunum, 

en hlutfallið hjá bandarísku unglingunum hlýtur að teljast hátt. 

 

Starfsmenn nefndu ýmsar ástæður fyrir því að unglingar hættu að koma á safnið  

svo sem langur skóladagur, íþróttaiðkun og tölvur. Talað var við forstöðumann 

eins almenningsbókasafnsins sem hafði unnið á bókasafni í 30 ár. Hún sagði að 

þetta hefði verið svona áður en tölvurnar komu og þegar aðeins var ein sjónvarps-

stöð og einungis dagskrá á kvöldin. Það kom á óvart að unglingarnir hyrfu af 

söfnunum og það virtist nánast vera lögmál að þeim fækkaði. 

4.4.2 Ímynd unglinga á almenningsbókasöfnum 

Í viðtölunum kom einnig fram upplifun starfsmanna á viðhorfi unglinga til starfs-

mannanna og til almenningsbókasafna. Anna sagði: „Þeim er ekkert alltof vel við 
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að hafa of mikil samskipti við okkur, við erum bara gamlar kellingar, rukkum inn 

sektir og erum með leiðindi. Við vitum þetta alveg [en] við reynum náttúrulega að 

vera almennilegar.“ Hún hélt áfram og sagði: „Ég held að ef við ætluðum að ná 

þeim almennilega ... þyrftum við að gera eitthvað mjög drastískt því við verðum 

að örugglega alltaf pínu hallærisleg í þeirra augum.“ Halla talaði líka um að það 

væri erfitt að ná til þeirra: „... þau eru erfið með það á þessum aldri, þau tala svo 

lítið við okkur.“  

 

Birna sagði að besta auglýsingin fyrir almenningsbókasöfn væri: „... bara hérna á 

staðnum.“ Það er að unglingar upplifðu jákvætt viðhorf frá starfsmönnum og 

finndu að þeir væru velkomnir. Ef unglingarnir upplifa að andrúmsloftið á 

almenningsbókasöfnum sé þeim vinveitt gæti það kannski breytt viðhorfi þeirra til 

starfsmanna og safnanna. Dagný nefndi að unglingar gætu verið fyrirferðamiklir 

og því þyrfti stundum að biðja þá um að stilla sig. Hún bætti við: „En þú verður 

náttúrulega að haga þér þannig að aðrir geti þolað návist þína. Það er ekki hægt 

að haga sér hvernig sem er.“ En unglingarnir væru ekki alltaf sáttir þegar þeir 

væru beðnir um að haga sér betur. Og þá finnist þeim starfsmenn eflaust frekar 

leiðinlegir og óvingjarnlegir í sinn garð.  

 

Starfsmenn nefndu einnig að unglingum þætti ekki beint spennandi að fara á 

almenningsbókasöfn. Jóna sagði: „Þau koma aldrei sjálfviljug, það er það ósmart-

asta sem til er, sama hversu góð dagskráin er, þá koma þau ekki sjálfviljug á 

bókasafnið. En þegar þau hafa komið með bekknum sínum á skólatíma þá hafa 

þau verið lukkuleg. ... Það er eitthvað ósmart við bókasöfnin.“ Erna velti fyrir sér 

af hverju þau kæmu sjaldan: „Það er ekki auðvelt að ná þessum aldurshópi inn á 

safnið. Þeim finnst kannski ekki vera neitt flott við það.“ 

 

Þar að auki kom fram að margir unglingar væru uppteknir eftir skóla, úrvalið af 

afþreyingu væru mjög mikið og þar við bættist tölvur og Netið. Það væri mjög 

fróðlegt að kanna viðhorf unglinga til starfsmanna almenningsbókasafna og 

safnanna sjálfra. Starfsmenn gætu nýtt sér þær niðurstöður en þær myndu um leið 

gagnast unglingum með bættri þjónustu. 
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4.4.3 Samantekt 

Óhætt er að fullyrða út frá viðtölunum að viðhorf starfsmanna var almennt jákvætt 

gagnvart unglingum og starfsmenn vildu fá þá inn á safnið og helst fleiri. Starfs-

menn litu ekki á unglinga sem vandamál, þó að það væri stundum erfitt að finna 

eitthvað sem þeim líkaði eða höfðaði til þeirra og að það gæti heyrst hátt í þeim. 

Starfsmenn vildu auka þjónustu við unglinga og reyna að gera almenningsbóka-

söfnin að eftirsóttum stað í augum unglinga. Áhugavert að væri kanna hvers 

vegna unglingar draga úr heimsóknum á söfnin. Samkvæmt viðtölum við starfs-

menn virðast sumir unglingar vera feimnir eða tregir til að tala við starfsmenn 

almenningsbókasafna og bókasöfn í margra augum ekki mjög áhugaverður staður. 
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5. Samantekt og umræður 

Markmið rannsóknarinnar sem hér hefur verið fjallað um var að kanna í fyrsta lagi 

þá þjónustu sem unglingum er boðið upp á almenningsbókasöfnum á höfuðborg-

arsvæðinu og í öðru lagi hvað gæti hindrað bætta eða aukna þjónustu. Rannsóknin 

var eigindleg þar sem tekin voru opin viðtöl við 10 starfsmenn á almenningsbóka-

söfnum á höfuðborgarsvæðinu. Í þessum kafla verða teknar saman helstu niður-

stöður sem fengust úr viðtölum við starfsmenn og þær settar í samhengi við fyrri 

rannsóknir. 

 

5.1 Hvaða þjónustu veita almenningsbókasöfnin á 

höfuðborgarsvæðinu unglingum? 

Nokkrir þættir falla undir þjónustuna, þar á meðal húsnæði. Í þessari rannsókn var 

farið á sjö söfn og aðstæður skoðaðar. Af þessum sjö voru þrjú í húsnæði sem var 

hannað fyrir almenningsbókasafn hin fjögur voru húsnæði sem hafði upphaflega 

hýst aðra starfssemi. Öll söfnin voru deildaskipt, efni fyrir fullorðna var sér og 

efni fyrir börn var í barnadeildinni, aðeins eitt safn var með sérstaka unglinga-

deild. Þó var annað safn með deild þar sem var efni sem gat höfðað jafnt til ungl-

inga og fullorðinna en hún var ekki merkt sem unglingadeild. Á hinum söfnunum 

var efni fyrir unglinga í barnadeildinni. Flestir starfsmenn töldu að efni fyrir ungl-

inga ætti ekki heima með barnabókunum og þeir urðu þess varir að unglingarnir 

sátu ekki í barnadeildinni og lásu. Samkvæmt rannsókn Curry (2003), Bauer og 

Bishop (2002) og Myers (1999) tóku unglingar það sérstaklega fram að á almenn-

ingsbókasöfnum þyrfti að vera deild fyrir unglinga. Ekki er ólíklegt að það eigi 

við íslenska unglinga enda töluðu starfsmenn um að unglingarnir vildu helst sitja 

þar sem þeir væru ekki í augsýn starfsmanna. Í leiðbeiningum frá YALSA og 

RUSA (Guidelines for library services to teens) er tekið fram að safnkostur fyrir 

unglinga eigi ekki að vera í barnadeildinni heldur í sérstakri deild fyrir unglinga 

(The Young Adult Library Services Association, 2008).  
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Öll söfnin voru með tímaritahorn þar sem hægt var að setjast niður og lesa og flest 

þeirra buðu einnig upp á frítt kaffi. Þau voru einnig öll með borð og stóla eða sófa 

á fleiri en einum stað og sú aðstaða nýtist öllum viðskiptavinum. Á einu safni var 

hægt að kaupa kók og prins póló. Í rannsókn Bauer og Bishop (2002) kom fram að 

unglingar vildu að hægt væri að kaupa veitingar á söfnunum. Það er spurning 

hvort að fleiri almenningsbókasöfn ættu að bjóða til sölu veitingar sem hugnast 

unglingum. Þó að þar sé boðið upp á kaffi er ekki víst að margir þeirra nýti sér 

það.  

 

Þegar kom að safnkosti virtust söfnin bjóða upp fjölbreytt úrval og flestir ungl-

ingar ættu að finna efni við sitt hæfi. Starfsmenn reyndu að komast að því hvað 

unglingar vilja helst lesa til dæmis með því að spyrja þá sjálfa. Í rannsókn Curry 

(2003) bentu unglingar á að þeir vildu fá bækur sem fjölluðu um málefni sem 

höfðaði sérstaklega til þeirra. Helmrich (2004) nefndi í sinni grein að starfsmenn 

ættu að reyna kynnast unglingum. Segja má að íslenskir starfsmenn fari eftir 

þessari hugmynd með því að spyrja unglingana hvar áhugi þeirra liggur hvað 

varðar bækur og tímarit. En þeir skoðuðu einnig útlánatölur og á einu safninu fóru 

starfsmenn í ákveðna bókabúð og fengu þar upplýsingar. Á öðru safni stilltu 

starfsmenn upp bókum sem þeir töldu að unglingar vildu lesa en væru ekki beint 

að biðja um og voru þær bækur yfirleitt teknar að láni af þeim. Þetta voru til 

dæmis alls kyns fræðibækur eða bækur sem vörðuðu unglinga. Það efni sem var 

vinsælast voru teiknimyndasögurnar og öll söfnin reyndu að hafa sem mest úrval 

af þeim. Í yfirlýsingu UNESCO (e.d.) um almenningsbókasöfn er meðal annars 

fjallað um að allir aldurshópar eigi að finna efni á almenningsbókasöfnum sem 

hentar þeim. Óhætt er að fullyrða að reynt hafi verið að uppfylla þetta á þeim 

söfnum sem voru skoðuð. Unglingar gátu valið um efni sem mætti kalla léttmeti 

eða afþreyingarbókmenntir en gátu einnig fengið að láni fræðibækur eða fagur-

bókmenntir og allt þar á milli. Þá voru á söfnunum tímarit sem eru eingöngu ætluð 

unglingum og þar að auki voru bækur á ensku sem þeir virðast lesa mikið og á 

nokkrum söfnum voru einnig bækur á dönsku.  
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Í leiðbeiningum frá YALSA og RUSA er bent á að unglingar eigi að hafa aðgang 

að safnkosti sem nýtist þeim í skólaverkefni og til afþreyingar (The Young Adult 

Library Services Association, 2008). Hulda Björk Þórðardóttir (1996) nefnir 

einnig í sinni grein að almenningsbókasöfnin þurfi að hafa unglinga í huga þegar 

þau eru kaupa inn bækur. Og ekki eingöngu bækur sem hafa menntunargildi 

heldur einnig lesefni sem fjallar um áhugamál unglinga. Að lokum má nefna að á 

heimasíðu Borgarbókasafns Reykjavíkur þar sem meðal annars er fjallað um 

markmið safnsins kemur fram að safnið eigi að bjóða upp á safnkost sem höfði til 

unglinga (Borgarbókasafn Reykjavíkur, 2009). Þau söfn sem voru heimsótt virtust 

hafa framgreind atriði að leiðarljósi, það er að uppfylla þarfir unglinga um 

safnkost við hæfi. 

 

Öll söfnin voru með þráðlaust net en einnig tölvur sem viðskiptavinir geta notað. 

Sum þeirra voru með aldurstakmark í tölvurnar og hjá öðrum þurfti að borga lága 

upphæð til að komast í nettengdar tölvur. Starfsmenn voru þó allir sammála um að 

unglingar notuðu tölvur á bókasöfnum lítið. Þeir töldu að unglingarnir hefðu það 

góðan aðgang að tölvum og neti að þeir þyrftu ekki að koma á almenningsbóka-

söfn til að nýta sér tölvur. Enda kemur það heim og saman við könnun Hagstof-

unnar (2008) þar sem kemur fram að heimili með börn yngri en 16 ára voru í 98% 

tilvika með tölvu og 96% þeirra tengdust Netinu. Í grein Helmrich (2004) er nefnt 

að almenningsbókasöfn þurfi að fylgjast vel með tækninýjungum og nýta þær í 

þágu unglinga. Í rannsóknum Curry (2003) og Bauer og Bishop (2002) kom fram 

að unglingar vildu hafa aðgang að Netinu á almenningsbókasöfnum. Þau söfn sem 

heimsótt voru fullnægja þessari kröfu, þó að unglingarnir noti tölvurnar lítið þá 

geta þeir komið með eigin fartölvur á söfnin og tengst Netinu.  

 

Sjálfsafgreiðsluvélar er einn liðurinn í þjónustunni, nokkrir starfsmenn nefndu að 

þær hentuðu eflaust mörgum unglingum því að þá gætu þeir afgreitt sig algerlega 

sjálfir á söfnunum.  

 

Flest söfnin voru með einhverja dagskrá sem var sérsniðin fyrir unglinga, en hún 

var nánast í öllum tilfellum í samvinnu við skólana. Starfsmenn töluðu um að það 
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væri erfitt að fá unglinga á skipulagða dagskrá utan skólatíma, en þegar þeir 

kæmu með skólafélögum og kennara á skólatíma virtust þeir yfirleitt vera ánægðir 

með það sem þeim var boðið uppá. Í leiðbeiningum YALSA og RUSA er fjallað 

um að bókasöfnin eigi að bjóða upp á sérstaka dagskrá fyrir unglinga (The Young 

Adult Library Services Association, 2008) um þetta er einnig fjallað á heimasíðu 

Borgarbókasafnsins (Borgarbókasafn Reykjavíkur, 2009). Þar að auki kemur fram 

í leiðbeiningum YALSA og RUSA að söfnin eigi að hafa samstarf við utanað-

komandi aðila til dæmis skóla (The Young Adult Library Services Association, 

2008).  

 

Sjö starfsmenn voru bókasafns- og upplýsingafræðingar, tveir bókmenntafræðing-

ar og einn var kennari. Þeir voru með að meðaltali rúmlega 11 ára starfsreynslu, 

þeir voru því allir með menntun í grunninn og reynslu sem nýttist vel til að þjón-

usta unglinga. Enginn af þeim starfsmönnum sem rætt var við var með framhalds-

menntun sem miðaði að því að veita unglingum sérstaka þjónustu. Curry (2003) 

og Sherif (1993) bentu á nauðsyn þess að á söfnunum ynnu starfsmenn sem væri 

ætlað að þjónusta unglinga og hefðu til þess viðeigandi menntun. Það sem skiptir 

þó miklu máli og kom fram í viðtölunum er að allir höfðu metnað og löngun til að 

veita unglingum góða þjónustu.  

 

Í leiðbeiningum YALSA og RUSA segir að unglingum eigi að bjóðast sama upp-

lýsingaþjónusta og öðrum hópum viðskiptavina og söfnin sem voru heimsótt upp-

fylltu þetta skilyrði (The Young Adult Library Services Association, 2008). Ungl-

ingum var boðið upp á sömu upplýsingaþjónustu, en það kom fram hjá starfs-

mönnum að þeir nýttu hana ekki mikið. Starfsmenn gátu ekki svarað því af hverju 

það stafaði, en giskuðu á að unglingarnir væru kannski feimnir, óöruggir eða vildu 

bara ekki tala við starfsmenn. Í sumum tilfellum komu unglingar með mæðrum 

sínum sem töluðu við starfsmennina og fengu lánaðar þær heimildir sem þurfti 

fyrir verkefnin. Þetta er í samræmi við niðurstöður Farrelly (2007) um að ungl-

ingar í Bandaríkjunum noti lítið upplýsingaþjónustuna. Áhugavert væri að kanna 

meðal unglinga af hverju þeir nota upplýsingaþjónustuna ekki meira og hvað 

mætti gera til þess að þeir nýti sér hana. 
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Einungis eitt bókasafnanna var með efni á heimasíðunni sem var sérstaklega ætlað 

unglingum. Í greinum Sheets (2007) og Helmrich (2004) er talað um að almenn-

ingsbókasöfn þurfi að nýta sér nýja tækni til að nálgast unglinga. Þetta kemur 

einnig fram í leiðbeiningum YALSA og RUSA (The Young Adult Library Ser-

vices Association, 2008). Almenningsbókasöfnin gætu athugað betur þá kosti sem 

Netið hefur upp á að bjóða og reynt að nýta það til að ná til fleiri unglinga. 

 

Í reynslulíkani Agosto og Hughes-Hassel (2007) eru settar fram upplýsingaþarfir 

unglinga í borgarsamfélagi. Almenningsbókasöfn geta stuðst við þetta líkan þegar 

þau eru að byggja upp safnkost og upplýsingaþjónustu fyrir unglinga. Þá eru 

væntanlega meiri líkur á að unglingar sem koma á söfnin í upplýsingaleit finni 

það efni sem þá vantar. Í líkaninu má finna atriði eins og dægurmenningu og tísku 

undir liðnum félagsþroski. Bókasöfnin sem voru skoðuð voru með safnkost sem 

gæti fallið undir þessi atriði. Þau voru með tímarit sem voru sérstaklega ætluð 

unglingum og í þeim voru greinar um allt mögulegt sem gæti höfðað til þeirra þar 

með talin tíska og unglingamenning. Söfnin voru einnig með bækur sem fjölluðu 

um þroska unglinga og þær gætu fallið undir liðina líkamsþroski og kynþroski. 

Einn starfsmaður nefndi það sérstaklega að unglingar fengju að láni bækur um 

þroska unglinga ef þeim væri stillt upp á áberandi stað. 

 

5.2 Hvaða gæti hindrað að almenningsbókasöfnin bæti eða auki 

þjónustu við unglinga? 

Starfsmenn nefndu ekkert eitt sem hindraði breytta eða bætta þjónustu við 

unglinga, en þó var oftast nefnt húsnæði og hugmyndaleysi. En það var að hluta til 

samtvinnað við tíma starfsmanna og fjármagn. 

 

Fram kom í viðtölum að safnkostur safnanna stækkar stöðugt þó að starfsmenn 

reyni að grisja og taka til hliðar bækur sem eru lítið notaðar. Húsnæði getur því 

orðið of lítið eftir einhvern tíma. Aðeins eitt safn var með sérstaka unglingadeild 

en það safn var einnig með stærsta rýmið. Hin söfnin voru mun minni og því 

erfiðara að útbúa sér deild fyrir unglinga þar sem þau gátu setið. Annað sem kom 
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fram var staðsetning bókasafna. Eitt safnanna var frekar illa staðsett og börn og 

unglingar komu þangað lítið ein.  

 

Þegar lagt var af stað með rannsóknina var reiknað með því að fjármagn yrði 

oftast nefnt sem hindrun. Það var ekki raunin. Starfsmenn sögðu að hægt væri að 

gera ýmislegt sem þyrfti ekki að vera svo dýrt, þó að vissulega fylgdi sumum 

atburðum kostnaður. Í leiðbeiningum YALSA og RUSA segir í fyrstu grein að 

þegar bókasöfn geri fjárhagsáætlanir og aðrar áætlanir um starfsemi þá eigi að 

gera ráð fyrir bókasafnsþjónustu fyrir unglinga (The Young Adult Library Ser-

vices Association, 2008). Flest viðtölin voru tekin á síðasta ári, einungis tvö voru 

tekin í ár. Í viðtölunum sem tekin voru 2008 töldu starfsmenn fjármagn ekki vera 

hindrun, þó að ýmsum atburðum fylgdi kostnaður. Í viðtölunum sem voru tekin í 

ár fannst starfsmönnum erfiðara að átta sig á fjármálunum því þeir vissu ekki 

hvernig þau mál myndu fara. Miðað við hvernig ástandið í þjóðfélaginu er núna er 

ekki ólíklegt að eitthvað dragist saman hjá almenningsbókasöfnunum og þau hafi 

úr minna að moða en áður. En tíminn leiðir það í ljós. 

 

Starfsmenn nefndu einnig að fjöldi starfsmanna og tími gæti verið hindrun, því að 

hver og einn hefði nóg á sinni könnu og það gæti verið tímafrekt að koma á fót 

nýrri þjónustu. En þó voru aðrir sem nefndu að starfsmenn fyndu sér tíma til að 

sinna þessum þætti. Jones (2007) segir að starfsmenn almenningsbókasafna hafi í 

gegnum árin komið fram með sömu afsökun að það vanti fjármagn, rými, starfs-

menn og tíma til þess að auka þjónustu við unglinga. Hann hefur þá skoðun að 

söfnin hafi nóg af framantöldu en séu ekki að nýta það í þágu í unglinga. Það er 

líklega fullmikil einföldun að fullyrða að bókasöfnin hafi allt sem þarf til þess að 

geta þjónað unglingum en að einhverju leyti gæti þetta verið spurning um for-

gangsröðun. Söfnin eyða mögulega meira í þann hóp sem er fjölmennastur og í þá 

þjónustu sem hefur mestu eftirspurnina. 

 

Hugmyndaleysi var jafnframt nefnt sem hindrun. Það verður að teljast hugrekki 

hjá starfsmönnum að játa það að þá vanti stundum góðar hugmyndir til að gera 

safnið heillandi í augum unglinga. Einn starfsmaður benti reyndar á að safnið gæti 
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sett upp hugmyndabanka þar sem unglingar gætu sett fram tillögur og komið á 

framfæri óskum um hvernig þjónustu þeir vilji fá. Einnig mætti gera könnun á 

meðal unglinga. Webber-Bey (2008) benti á þá hugmynd að bókasöfn stæðu fyrir 

tónleikum fyrir unglingana og fái hljómsveitir úr því hverfi sem söfnin eru að 

þjónusta. Dean og Tattershall (2008) lýstu því hvernig Lexington Public Library í 

Bandaríkjunum virkjaði unglinga til að skrifa handrit að leikriti sem þau settu upp. 

Starfsmenn almenningsbókasafna á Íslandi gætu kannski haft þessar hugmyndir til 

hliðsjónar. 

 

Einnig var talað um að það væri erfitt að fá unglinga inn á atburði sem væru utan 

skólatíma og að það drægi líka úr ferðum þeirra á almenningsbókasöfn þegar þeir 

eru komnir á efsta stig í grunnskóla. Starfsmenn vissu ekki ástæðuna fyrir því en 

nefndu að unglingar væru margir hverjir mjög uppteknir eftir skóla og að sumum 

fyndist bókasöfn ekki mjög spennandi staður.  

 

Að lokum má nefna að nokkrir starfsmenn nefndu að hindranir væru engar, sem 

verður að teljast mjög ánægjulegt. Þeir sögðust fá stuðning frá yfirmönnum sínum 

og gætu framkvæmd nánast allar sínar hugmyndir, svo framarlega að þær væru 

framkvæmanlegar. 

 

Það sem kom mest á óvart var að þrír starfsmenn sögðust hafa sektarkennd. Í 

öllum viðtölum kom greinilega fram að starfsmenn voru að reyna að gera sitt best 

til að þjónusta unglinga. En þetta bendir kannski til þess að þeir vilji gera betur og 

finnst að það eigi að leggja áherslu á þjónustu við unglinga sem hlýtur að teljast af 

hinu góða.  

 

Það er óhætt að fullyrða að viðhorf  til unglinga hafi verið mjög jákvætt. Starfs-

menn sögðu að það gæti heyrst í þeim og þeir verið fyrirferðamiklir en upp til 

hópa væru þeir góður hópur og væru alltaf velkomnir á söfnin. Jones (2007) fjallar 

um það í sinni grein að starfsmenn eigi ekki að líta á unglinga sem hávaðaseggi og 

ef þeim sé sýnd virðing þá svari þeir í sömu mynt. Starfsmenn virtust vera 

meðvitaðir um þessa þætti.  
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Í viðtölunum kom fram upplifun starfsmanna á því hvaða ímynd unglingar hafa á 

almenningsbókasöfnum. Þeir sögðu að mörgum unglingum fyndist söfnin ekki 

mjög heillandi og vildu lítið tala við starfsmenn þegar þeir kæmu. Í rannsókn 

Myers (1999) kom fram að unglingum fannst almenningsbókasöfn ekki aðlaðandi, 

starfsfólk væri ekki vingjarnlegt í garð þeirra og ekki hjálplegt. Svipað viðhorf 

kom fram í rannsókn Curry (2003). Það er ekki hægt að segja til um hvort að 

íslenskir unglingar séu sama sinnis, en það væri ástæða að kanna það betur. 
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Lokaorð 

Í þessari MLIS-ritgerð hefur verið fjallað um unglinga og þá þjónustu sem 

almenningsbókasöfnin á höfuðborgarsvæðinu veita þeim. Reynt var að fá svör við 

rannsóknarspurningunum um þjónustuna og hindranir. 

 

Niðurstaða rannsóknarinnar er að starfsmenn almenningsbókasafnanna sem talað 

var við leitast við að bjóða unglingum góða þjónustu. Alltaf má þó bæta hana eða 

koma með nýjar áherslur. En það sem skiptir þó mestu máli er hversu meðvitaðir 

starfsmenn eru um að gera vel við unglinga og að vilja gera enn betur. Það sem 

helst virðist mega bæta úr er húsnæði þannig að hægt sé að bjóða upp á sérstaka 

unglingadeild. En söfnin gætu einnig bætt við upplýsingaþjónustuna með því að 

nýta betur kosti rafrænnar upplýsingaþjónustu og setja upp öflugar heimasíður þar 

sem unglingar geta fundið upplýsingar sem henta þörfum þeirra. 

 

Það sem kom mest á óvart var að þrír starfsmenn sögðust vera með sektarkennd, 

en það er aðdáunarvert hversu óragir þeir voru að játa það. Annað sem kom fram í 

viðtölunum var að unglingar draga úr heimsóknum sínum þegar þeir eru komnir á 

efsta stig í grunnskóla. Þeir starfsmenn sem rætt var við tóku allir undir þetta og 

sögðu jafnframt að þannig hefði þetta alltaf verið.  

 

Við vinnslu þessarar ritgerðar komu upp ýmsar spurningar sem væri vert að fá 

svör við. Flestar snúa þær að því að spyrja unglingana sjálfa, framkvæma rann-

sókn þar sem væri meðal annars kannað hvaða þjónustu þeir vilja hafa á almenn-

ingsbókasöfnum. Einnig væri fróðlegt að kanna viðhorf þeirra til starfsmanna og 

almenningsbókasafna, hvaða safnkost þeir vildu helst, hvernig aðstaðan ætti að 

vera og af hverju þeir nýta lítið upplýsingaþjónustu. 
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Það hefur ekki verið mikið skrifað eða rannsakað um unglinga og þá þjónustu sem 

þeir fá á almenningsbókasöfnum hér á landi en það væri ánægjulegt að sjá fleiri 

rannsóknir. Þessi rannsóknin er takmörkuð að því leyti að það var einungis rætt 

við 10 starfsmenn á sjö almenningsbókasöfnum sem er rúmlega helmingur safn-

anna á höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknin gefur þó ákveðna mynd, sem ef til vill er 

hægt að heimfæra að einhverju leyti yfir á fleiri söfn. Hún hefur vonandi sýnt fram 

á nauðsyn þess að unglingar fái þjónustu við hæfi á almenningsbókasöfnum og 

þörfina á því að um þetta málefni sé fjallað. 
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