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Útdráttur 

Ritgerðin greinir frá eigindlegri rannsókn sem gerð var á lesendaráðgjöf fyrir börn og 

unglinga á almenningsbókasöfnum. Tekin voru sjö viðtöl við starfsmenn 

almenningsbókasafna auk tveggja viðtala við lesendur sem eru einnig viðskiptavinir 

bókasafna. Tilgangurinn var meðal annars að skoða hvaða merkingu starfsmenn leggja í 

hugtakið lesendaráðgjöf, hvort lesendaráðgjöf fyrir börn og unglinga sé sinnt á 

almenningsbókasöfnum og þá hvernig, hvaða kosti starfsmenn telja að virk lesendaráðgjöf 

hafi í för með sér og hvernig hægt er að sýna fram á þau sóknarfæri sem eru til staðar á 

þessu sviði til að auka ánægjulestur barna 

Í ljós kom að allir starfsmennirnir nota lesendaráðgjöf í starfi sínu, þeir voru þó ekki allir 

að gera sér grein fyrir að sú vinna flokkaðist sem lesendaráðgjöf. Almennt var talið að 

lesendaráðgjöf nýttist mjög vel til að auka lestraráhuga barna, en hún var ekki nýtt sem 

skyldi þegar kom að unglingunum. Helstu ástæður þess voru hve fáir unglingar koma inn á 

bókasöfnin. Það starf sem starfsmennirnir vinna til að fá börn inn á bókasöfnin er mjög 

fjölbreytt og flest það sem þeir taka sér fyrir hendur er gert til að auka áhuga barna og 

unglinga á bókum og lestri.  
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Formáli 

Verk þetta, Að leiða saman barn og bók: lesendaráðgjöf fyrir börn og unglinga á 

almenningsbókasöfnum, er lagt fram sem lokaverkefni til MA-gráðu í bókasafns- og 

upplýsingafræði við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands og er metið til 40 eininga. 

Þetta er eigindlega rannsókn á lesendaráðgjöf fyrir börn og unglinga sem hófst á 

haustmisseri 2013 og lauk sumarið 2015. Leiðbeinandi minn var Dr. Ágústa Pálsdóttir. Ég vil 

þakka henni kærlega fyrir að hvetja mig áfram og fyrir góða og uppbyggilega leiðsögn.  

Fjölskylda mín og vinir eiga þakkir skyldar fyrir ótrúlega þolinmæði og endalausan 

stuðning á meðan skrifunum stóð. 

Sérstakar þakkir fá viðmælendur mínir í rannsókninni fyrir þátttökuna og traustið sem þeir 

sýndu mér. 
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1 Inngangur 

Ritgerð þessi fjallar um eigindlega rannsókn á lesendaráðgjöf fyrir börn og unglinga í 

almenningsbókasöfnum. Tekin voru níu viðtöl, sjö við starfsmenn barnadeilda 

almenningsbókasafna og tvö við lesendur. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvaða 

þýðingu starfsmenn almenningsbókasafna telja lesendaráðgjöf hafa fyrir börn og unglinga, 

hvort lesendaráðgjöf fyrir börn og unglinga sé sinnt á almenningsbókasöfnum og þá hvernig 

auk þess að sýna fram á þau sóknarfæri sem eru til staðar á þessu sviði til að auka 

ánægjulestur barna og unglinga. 

Lesskilningi íslenskra barna og unglinga hefur hrakað mikið síðustu ár eins og niðurstöður 

PISA rannsóknarinnar gefa til kynna (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2013). Það er því ljóst að breytinga er þörf og að vinna þarf markvisst að því að 

efla lesskilning meðal íslenskra barna og unglina. 

Ég hef alla tíð lesið mjög mikið og verið virkur notandi bókasafna frá barnæsku. Ég tel því 

að bókasöfn landsins séu vannýtt auðlind þegar kemur að yndislestri barna og unglinga og að 

mínu mati ættu bókasöfnin að vera stór hluti af lestraruppeldi barna. Þar tel ég að 

lesendaráðgjöf sé sú þjónusta sem leggja ætti mesta áherslu á, hún getur verið er gífurlega 

fjölbreytt og hentað jafnt þeim sem lesa mikið, þeim sem lesa lítið auk fólks með 

lestrarörðugleika.  

Ritgerðin skiptist í sjö kafla og sá fyrsti er inngangur. Annar kaflinn fjallar um lestur 

íslenskra barna og þar er farið yfir rannsóknir á lestri og lestrarvenjum íslenskra barna. Þriðji 

kaflinn fjallar um lesendur og upplýsingar þar sem meðal annars er tekið fyrir upplýsingalæsi 

og upplýsingahegðun og hvernig þessi hugtök tengjast lestri barna og unglinga. Fjórði kaflinn 

fjallar um lesendaráðgjöf og er þar farið yfir þróun lesendaráðgjafar, hlutverk starfsmanna og 

þjónustu við börn og unglinga.  

Aðferðafræði er fimmti kaflinn þar er fjallað um markmið og rannsóknarspurningar, 

rannsóknaraðferð, hvert fræðilegt sjónarhorn rannsóknarinnar er og hvernig unnið var úr 

gögnum. Framkvæmd rannsóknarinnar er lýst og þar á meðal hvernig þátttakendur voru 

valdi og hvernig gagnasöfnun og úrvinnsla fór fram. Að lokum er fjallað um bakgrunn 

rannsakanda og siðferðisleg álitamál. 
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Sjötti kaflinn fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar. Sá kafli skiptist í tvo yfirkafla, sá fyrri 

ber yfirskriftina lestrarhestar og þar er fjallað um niðurstöður viðtala sem tekin voru við 

lesendur. Sá kafli skiptist í þrjá undirkafla lestraruppeldi, bókaval lestrarhesta og tilgangur 

bóklesturs. Seinni yfirkaflinn fjallar um lesendaráðgjöf fyrir börn og unglinga og byggir á 

viðtölum við starfsmenn almenningsbókasafna, sá skiptist í fjóra undirkafla lesendaráðgjöf, 

að kynna börn fyrir bókum, samstarf bókasafna, skóla og annarra stofnanna og að halda 

bókum að unglingum. 

Sjöundi og síðasti kaflinn er umræður, þar eru niðurstöður rannsóknarinnar tengdar við 

það fræðilega efni sem fjallað var um í upphafi og rannsóknarspurningum er svarað 

 

 

 

 



10 

2 Lestur íslenskra barna 

„Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa 

heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við 

því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á.“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 19). 

Ljóst er að bókasöfn hafa skyldum að gegna þegar kemur að lestri og læsi þjóðarinnar. Í 

bókasafnalögum 150/2012 kemur fram að markmið bókasafna er að efla íslenska tungu, 

ánægjulestur og upplýsingalæsi. Til að starfsmenn bókasafna geti uppfyllt þessar skyldur 

þurfa þeir að þekkja markhópinn, sem í þessu tilfelli eru börn og unglingar. 

Læsi og lesskilningur íslenskra barna og unglinga hafa verið rannsökuð nokkuð síðustu ár. 

Tvær stærstu rannsóknirnar á þessu sviði eru PISA-rannsóknin og rannsóknin Ungt fólk. PISA-

rannsóknin beinist að 15 ára nemendum (Námsmatsstofnun, e.d.) en Ungt fólk tekur fyrir 

börn og unglinga frá 5. - 10. bekkjar (Rannsóknir og greining, e.d.). Þessar rannsóknir eiga 

það sameiginlegt að leggja spurningalista fyrir alla nemendur landsins, niðurstöður þeirra 

beggja ættu því að gefa góða mynd af stöðu lestrar og lesskilnings hér á landi. 

Rannsóknin Ungt fólk einblínir ekki eingöngu á lestur barna heldur tekur meðal annars líka 

fyrir tómstundastarf. Þar eru nemendur spurðir hvort þeir fari einhvern tíma á bókasöfn. Í 

rannsókninni er ekki gerður greinamunur á almennings- og skólabókasöfnum. Samkvæmt 

niðurstöðunum fara nemendur 9. og 10. bekkjar (sjá töflu 1) ekki oft á bókasöfn. Á árinu 

2012 stigu 60,5% unglinga nær aldrei inn á bókasöfn en einungis 4,3% fóru þangað einu sinni 

í viku eða oftar. Þeim unglingum sem fara aldrei á bókasöfn fjölgaði mikið frá árinu 2000 til 

ársins 2006, en þá voru það tæp 47% sem aldrei heimsóttu bókasöfn en á árinu 2006 voru 

það tæp 60% sem er mjög mikil fjölgun á einungis sex árum. Staðan helst svo næstum 

óbreytt til ársins 2012 en þá er hlutfallið komið upp í 60,5% (Álfgeir Logi Kristjánsson, Jón 

Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Hrefna Pálsdóttir, 2012). 
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Tafla 1: Hlutfall nemenda í 9. og 10. bekk eftir því hversu oft þau fara á bókasafn 

Hve oft ferð þú á bókasafn? 2000 2003 2006 2009 2012 

Nær aldrei 46,9% 34,8% 59,7% 61,7% 60,5% 

Nokkrum sinnum á ári/ í mánuði 46,1% 56,1% 35,0% 33,6% 35,2% 

1 sinni í viku eða oftar 7,0% 9,1% 5,3% 4,7% 4,3% 

 

Svipaða sögu er að segja af yngri börnunum, því rétt um 30% barna í 5. til 7. bekk fara á 

bókasafnið einu sinni í mánuði eða oftar (sjá töflu 2) (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2013). 

Tafla 2: Hversu oft ferð þú á bókasafn? Hlutfall nemenda í 5., 6. og 7. bekk sem segjast stunda slíkt 

Hversu oft ferð þú á bókasafn: 1-3 í mánuði eða oftar. 

2013 

5. bekkur 31,4%  

6. bekkur 31,5% 

7. bekkur 27,0% 

Það er því ljóst að mikið og þarft verk er fyrir höndum þegar kemur að því að fá börn og 

unglinga inn á bókasöfnin. Það fyrsta sem skoðað verður hér í þeim efnum er lestur, læsi og 

lesskilningur íslenskra barna og unglinga. 

2.1 PISA-rannsóknin 

PISA (e. Programme for International Student Assessment) er rannsókn sem framkvæmd er á 

þriggja ára fresti á vegum OECD (Efnahags- og framfarastofnunarinnar). Rannsóknin beinist 

að 15 ára gömlum nemendum og tóku 510.000 nemendur þátt í henni 2012 

(Námsmatsstofnun, e.d.). 

Samkvæmt vef námsmatsstofnunnar er PISA rannsókn sem „metur hversu vel nemendur 

við lok grunnskóla hafa tileinkað sér þá þekkingu og hæfni sem þeir þurfa á að halda í 

nútímasamfélagi“ (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013, 

bls. 9). Rannsóknin var fyrst framkvæmd árið 2000 og tóku þá 43 lönd þátt, en nú í fimmtu 

innlögn rannsóknarinnar tóku 65 lönd og landsvæði þátt, er því hægt að bera saman 

lesskilning, stærðfræðilæsi og læsi á náttúrufræði íslenskra nemenda við jafnaldra þeirra í 
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Asíu, Afríku, Evrópu og Suður-Ameríku (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2013). 

Niðurstöður PISA-rannsóknarinnar er sú að síðastliðinn áratug virðist læsi íslenskra 

nemenda á þessum þremur sviðum hafa farið aftur sem nemur hálfu skólaári (Almar M. 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013). Frá 2009-2012 er nánast sama 

neikvæða þróunin á Íslandi á öllum þremur sviðum læsis, „frá 2000 til 2003 fyrir lesskilning, 

2003 til 2006 fyrir bæði lesskilning og stærðfræðilæsi og nú 2009-2012 er þessi neikvæða 

þróun jafnvel enn meira áberandi“ (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2013, bls. 21). 

Staða lesskilnings hjá 15 ára unglingum á Norðurlöndum er einna verst hjá íslenskum og 

sænskum nemendum og undir meðallagi hjá báðum þjóðum (sjá mynd 1). Hin Norðurlöndin 

eru við eða yfir meðaltalinu (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 

2013). 

 

Mynd 1: Lesskilningur nemenda á Norðurlöndum árin 2002-2012 

Niðurstöður PISA rannsóknarinnar (sjá mynd 1) sýna að staðan á Íslandi er ekki einstök, 

mörg önnur Evrópulönd virðast standa í sömu sporum og sum, eins og til dæmis Svíþjóð, 

virðast vera í enn verri sporum en við Íslendingar og ljóst að vandi þeirra er mun stærri en 

hér á landi. Niðurstöðurnar sýna að íslenskir unglingar eru ánægðir og sjálfsöruggir, sem er 

gott, en nægir ekki þar sem framtíð þeirra veltur á því að lesa sér til gagns, skilja vel tölur og 
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talnasamhengi og þar að auki að skilja hin náttúrulegu öfl sem þau hrærast í (Almar M. 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013). 

Beinum nú sjónum okkar að Íslandi (sjá mynd 2). Niðurstöður PISA-rannsóknarinnar sýna 

að heldur dregur í sundur á milli Reykjavíkur og annarra sveitarfélaga í nágrenninu. Þróunin í 

Reykjavík, á Suðurnesjum og á Vestfjörðum nemur hálfu skólaári, það er við útskrift úr 10. 

bekk 2013 er lesskilningur grunnskólanemenda á við það sem hann var um miðjan 10. 

bekkjar hjá nemendum sem útskrifuðust árið 2000. Þó það sé ekki marktæk breyting á 

meðallesskilningi á Vesturlandi og á Suðurlandi er þróunin svipuð og í 

nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur, staðan árið 2012 er lakari en áður. Lang neikvæðasta 

þróunin á sér stað á Austur- og Norðurlandi, en breytingin þar á lesskilningi síðasta áratuginn 

nemur einu til einu og hálfu skólaári. Útskriftarnemendur ársins 2012 eru með sambærilegan 

lesskilning og nemendur þar höfðu í 9. bekk árið 2000 (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013). 

 

Mynd 2: Lesskilningur eftir landshlutum árin 2000 til 2012 

Því er ljóst að á Íslandi eru mörg verk að vinna. Sérstaklega þarf að skilja og skýra hinn 

stóra mun sem orðinn er á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Þegar tekin eru burt á 

tölfræðilegan hátt áhrif efnahags- og þjóðfélagsstöðu, breytir það ekki muninum á Reykjavík 

og landsbyggðinni. Því eru það aðrir þættir sem stjórna þessum mikla mun (Almar M. 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013). 
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2.1.1 Kynjamunur í lestri 

Íslenskum drengjum sem ekki geta lesið sér til gagns hefur fjölgað mjög mikið. Hið sama á við 

um Finnland og Svíþjóð en þar hefur hlutfallið tvöfaldast. Í Svíþjóð og á Íslandi getur þriðji 

hver drengur ekki lesið sér til gagns sem er miklu hærra hlutfall en á hinum 

Norðurlöndunum. Í Danmörku minnkar hlutfall drengja með mjög slakan lesskilning lítillega 

en í Noregi stendur það í stað. Svipuð þróun á sér stað hjá stúlkum en í mun minna mæli, en 

12% íslenskra stúlkna geta ekki lesið sér til gagns og hefur það hlutfall aukist um 4% frá árinu 

2000 (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013). 

Lise Eliot (2009) segir í bók sinni Pink brain, blue brain: How small differences grow into 

troublesome gaps - and what we can do about it að það, að minna fólk á staðalímyndir geri 

það að verkum að fólk leggi sig ekki eins mikið fram. Hún rannsakaði meðal annars kynjamun 

í stærðfræði þar sem skoðaðir voru tveir kynjablandaðir hópar, öðrum hópnum var sagt að 

enginn kynjamunur væri mælanlegur í þessari tegund prófa en hinum hópnum var sagt að 

konum gengi yfirleitt verr. Eins og sést á mynd 3 þá lögðu konurnar, sem minntar voru á 

neikvæðar staðalímyndir, sig ekki fram við að leysa erfið dæmi og gáfust mun fyrr upp, en 

karlarnir aftur á móti lögðu enn harðar að sér og fengu mun betri niðurstöður (sjá mynd 3). 

 

Mynd 3: Niðurstöður úr stærðfræðiprófi 

Fyrri súluritið (mynd 3) sýnir niðurstöður hópsins sem fékk þau skilaboð að enginn 

kynjamunur hefði fundist í þessari tegund prófa og eins og sést þá voru bæði konur (grá súla) 

og karlar (svört súla) með mjög svipaðar niðurstöður. Seinni súluritið sýnir hópinn sem fékk 

þau skilaboð að venjulega hallaði á konur í þessu prófi. Áhugavert er að skoða hvað konurnar 
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lögðu mun minna á sig en samanburðarhópurinn, auk þess sem karlarnir lögðu mun harðar 

að sér (Eliot, 2009).  

Lise Eliot (2009) rannsakaði með þessari aðferð marga fjölbreytta hópa og voru 

niðurstöðurnar alltaf þær sömu. Staðalímyndir hafa áhrif á alla bæði til hins verra og til hins 

betra. Það er því áhugavert að velta fyrir sér hvaða áhrif neikvæðar staðalímyndir geta haft á 

lestur ungra drengja. 

2.2 Rannsóknin Ungt fólk 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur látið vinna fyrir sig rannsókn á nemendum 

grunn- og framhaldsskóla landsins frá árinu 1992. Þessi rannsókn er kölluð Ungt fólk og hefur 

rannsóknarmiðstöðin Rannsókn og greining hjá Háskólanum í Reykjavík séð um framkvæmd 

hennar frá árinu 1999 (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2013). Hóparnir sem eru rannsakaðir eru þrír: 

5., 6. og 7. bekkur; 8., 9. og 10. bekkur og framhaldsskólanemar. Rannsóknin fer þannig fram 

að spurningalisti er sendur á alla skóla á Íslandi og hann er lagður fyrir alla þá nemendur sem 

mættir eru þann daginn. Svarhlutfallið fyrir árið 2013 var því um 90% á landsvísu (Hrefna 

Pálsdóttir o.fl., 2013). Rannsóknirnar PISA og Ungt fólk eiga það því sameiginlegt að rannsaka 

allt þýðið en ekki bara valda hluta þess. 

Í spurningalistum fyrir 5. til 7. bekkinga frá árinu 2007 er spurt sérstaklega um lestur. Þar 

voru börnin spurð hvað þau lesi bækur, aðrar en skólabækur, í marga klukkutíma á dag. 

Niðurstöðunum er skipt eftir aldri og kyni. Árið 2007 er spurningin tvíþætt, fyrst er spurt um 

lestur bóka síðan um lestur myndasagna (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2009). Árið 2013 hafði 

liðunum fjölgað enn frekar og þar er einnig spurt um lestur á netinu, lestur dagblaða og 

lestur tímarita (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2013). 

Ef við berum saman niðurstöður Rannsóknar og greiningar frá árunum 2009, 2011 og 

2013 (sjá töflu 3), sést að frá árinu 2009-2013 fjölgar þeim nemendum í 5. og 6. bekk sem 

lesa engar bækur og þeim fjölgar einnig sem lesa mikið. Þróunin er á annan veg hjá 

nemendum 7. bekkjar en þar fækkar þeim sem lesa ekkert og fjölgar þeim sem lesa mest. 

(Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2009; Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon 

og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2011; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2013). 
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Tafla 3: Hversu margar klst. á dag lestu venjulega bækur, aðrar en skólabækur? 

Bekkur Svarmöguleikar 2007 2009 2011 2013 

5. bekkur Enga 18,9% 17,3% 20,9% 21,1% 

  1/2-1 klst. 67,0% 67,0% 67,4% 63,6% 

  2-3 klst.  11,5% 12,1% 9,0% 12,0% 

  4 klst. eða meira 2,6% 3,7% 2,6% 3,3% 

6. bekkur Enga 19,4% 17,6% 19,8% 20,0% 

  1/2-1 klst. 66,6% 67,4% 68,6% 65,8% 

  2-3 klst.  11,8% 12,5% 9,7% 11,5% 

  4 klst. eða meira 2,3% 2,5% 1,9% 2,7% 

7. bekkur Enga 25,4% 24,0% 24,6% 22,8% 

  1/2-1 klst. 62,9% 63,8% 63,7% 64,8% 

  2-3 klst.  10,5% 10,4% 9,7% 10,3% 

  4 klst. eða meira 1,3

% 

1,8

% 

1,9% 2,1

% 

 

Þegar tafla 3 er skoðuð er áhugavert að bera saman svör nemenda 5. bekkjar fyrstu þrjú 

árin við svör 7. bekkjar seinni þrjú árin, þar sem þeir nemendur sem voru í 5. bekk árið 2007 

eru að mestu leyti þeir sömu og eru í 7. bekk árið 2009, 5. bekkingar ársins 2009 eru 7. 

bekkingar árið 2011 og svo framvegis. Þegar taflan er skoðuð með það í huga, sést að 

þróunin er neikvæð, það er að á þessum tveimur árum minnkar lestur nemendanna til muna, 

tæp 19% 5. bekkinga árið 2007 lesa engar bækur í frístundum en þegar þessi sömu börn eru 

komin í 7. bekk árið 2009 hefur þeim fjölgað í 24% og þeir sem lesa í meira en 4 klst. á dag 

fækkar úr 2,6% árið 2007 niður í 1.8% árið 2009 (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2009; Hrefna 

Pálsdóttir o.fl., 2011; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2013). 

Mynd 4 sýnir að þeir unglingar sem lesa bækur í meira en 4 klukkustundir á viku árið 2012 

eru ekki nema 16%, en þeim hefur þó fjölgað um 4% frá árinu 2000, en á móti kemur að 

lestur á öðrum miðlum hefur minnkað og þá mest lestur dagblaða en hann var 9% árið 2000 

en var einungis 2% árið 2012 (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2012). 
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Mynd 4: Hversu margar klst. á dag lestu venjulega bækur, aðrar en skólabækur 

Þessar niðurstöður sýna það að umræðan bæði varðandi minnkandi lestur barna og 

unglinga og að unglingar lesi minna en börn á við rök að styðjast. Það má samt ekki gleyma 

því að þó unglingar lesi minna á pappír er ekki þar með sagt að þeir lesi ekkert, en rúmlega 

83% unglinga í efstu bekkjum grunnskóla (sjá töflu 4) lesa á Internetinu í meira en 30 mínútur 

á dag (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2012).  

 

Tafla 4: Hlutfall nemenda í 9. og 10. bekk eftir því hversu mörgum klst. þau eyða á viku í að lesa á 

netinu 

 lesa blöð á 
netinu 

lesa annað 
efni á netinu 

 

Enga klst. 53,3% 16,8%  

 1/2-1 klst. 31,2% 31,2% 

2-3 klst. 9,8% 23,1% 

4 klst. eða meira 5,7% 28,9% 

 

Þeir hópar sem sjá um innkaup bóka á almenningsbókasöfnum þurfa því að passa að gera 

ráð fyrir þeim ört stækkandi hópi unglinga sem lesa mestmegnis á stafrænu formi.  

 

 

2.3 Rannsóknir á lestrarvenjum og viðhorfum barna til lesturs 

Á árunum 2009-2011 var framkvæmd rannsókn á lestrarvenjum og viðhorfum barna til 

lesturs.1 Rannsóknaraðilar voru Háskólinn á Akureyri, University of the West of England 

Bristol, Universidad de Murcia og Gazi Universitesi Ancara. Markmið rannsóknarinnar var að 
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afla upplýsinga um lestrarvenjur 8-11 ára barna, að afla upplýsinga um notkun 

barnabókmennta í skólastarfi og að útbúa leiðbeiningar til kennara um notkun 

barnabókmennta. Lagðir voru spurningalistar fyrir um 3.000 börn, þar af 820 frá Akureyri og 

Húsavík, auk þess sem tekin voru viðtöl við um 100 börn og um 50 kennara, þar af 24 börn og 

12 kennara frá Akureyri (Guðmundur Engilbertsson, 2011). 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru þær að marktæk fylgni er á milli bókakosts á 

heimili og áhuga og viðhorfa barna til lesturs og var þetta sú bakgrunnsbreyta sem hafði 

mest áhrif á svörun barnanna. Einungis þriðjungur íslenskra barna sagðist elska að lesa á 

móti 80% tyrkneskra barna. Þessi stóri munur kann að skýrast af orðalagi spurningarinnar, 

það er hægt að geta sér til að orðið að elska hafi aðra merkingu hér á landi en annarsstaðar. 

Það hefði líklega verið nær lagi að orða svarmöguleikann á annan veg til dæmis líkar mjög vel 

við. Yfir 70% barnanna sögðust hafa yndi af námi þar sem barnabókmenntir eru nýttar sem 

efniviður, en kennararnir virtust ekki allir gera sér grein fyrir þessu því undir 60% íslenskra 

kennara sögðu að barnabækur væru fastur hluti í kennslu á meðan 90-96% ensku og 

spænsku kennaranna notaði þær mikið. Íslensk börn virðast einnig skrifa sjaldnar um það 

sem þau lesa í skólanum, um helmingur íslensku barnanna miðað við um 80-90% barna í 

öðrum löndum (Kristín Aðalsteinsdóttir, e.d.). 

Þær niðurstöður sem koma einna minnst á óvart í þessari rannsókn eru svipaðar því sem 

komu fram bæði í PISA-rannsókninni og í Ungu fólki, það er að áhugi barna á lestri minnkar 

með aldrinum, 65% sjö ára barna elskar að lesa, en við ellefu ára aldurinn er hlutfallið komið 

niður í 44%, hlutfall þeirra sem líkar ekki að lesa er stöðugara eða á milli 6-9% (Kristín 

Aðalsteinsdóttir, e.d.). 

Í rannsókninni var spurt ítarlega um bækur og val á bókum. Börnin virðast vera mjög 

sjálfstæð í vali á bókum og velja þau eftir áhuga á efninu, því hvort viðkomandi hafi lesið 

bækur eftir sama höfund áður og líkað vel, hvort um bókarflokk er að ræða sem viðkomandi 

þekki og líkar, hvort bókarkápur og lýsingar auk mynda heilla, hvort aðrir lesi eða mæli með 

bókunum. Mörg þeirra velja að lesa aftur bækur sem þau hafa áður lesið og þá til að 

endurnýja kynni sín við sögupersónur auk þess sem þau sjá oft nýja fleti eða uppgötva 

eitthvað sem fór framhjá þeim áður. Það sem börnin sögðu að heillaði þau við lesefnið var að 

það yrði að vekja upp tilfinningar hvort sem það er ánægja, kátína, hlátur eða spenna. Börnin 

sögðu einnig að það sem heillaði væri að sögupersónurnar væru eins og vinir og að þau 

mættu gjarnar vera töfra- eða ævintýraverur, geimverur eða vélmenni, en annars drengir og 
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stúlkur á svipuðum aldri og af sama kyni og þau. Áhugavert er að um 90% íslensku barnanna í 

rannsókninni sögðust reglulega fá lánaðar bækur á bókasafninu, þó stúlkurnar mun oftar en 

drengirnir (Kristín Aðalsteinsdóttir, e.d.). 

Nokkrar MLIS rannsóknir hafa verið unnar við Háskóla Íslands síðustu ár er varða 

lestrarvenjur og viðhorf til lesturs barna og unglinga. Niðurstöður rannsóknar Heiðu 

Rúnarsdóttur (2011) benda til þess að stúlkur sæki meira í að lesa bækur á meðan drengir 

læsu frekar íþróttablöð og fræðslurit. Einnig telja þeir kennarar sem talað var við í 

rannsókninni að nemendur væru ekki að ná að þróa lestur sinn, því höfðu þeir orðið varir við 

stöðnun í lestri á miðstigi grunnskóla. Þær ástæður sem nefndar voru fyrir þessu voru bæði 

takmarkað úrval lesefnis fyrir unglinga auk ómarkvissrar lestrarkennslu á mið- og 

unglingastigi grunnskóla. Hélène Gervais (2010) rannsakaði yndislestur og hvata til lestrar hjá 

börnum og unglingum. Niðurstöður hennar eru í samræmi við niðurstöður Háskólans á 

Akureyri, fram kemur að stærstu áhrifavaldarnir þegar kemur að lestri barna og unglinga eru 

foreldrar þeirra, eldri systkini og vinir. Þegar kom að áhrifum bóka á unga lesendur voru 

niðurstöður Hélène áhugaverðar. Nokkrir viðmælenda sögðu að sumar bækur sem þau 

höfðu lesið hefðu breytt áliti þeirra á yndislestri og það hvernig og hvað þau lásu, til dæmis 

hafi bók af annarri tegund en þau hafi áður lesið hjálpað þeim að sjá heiminn í öðru ljósi. 

Sumir nefndu að þegar þau lögðu í að lesa bók sem var þykkari en venjulega að sjálfstraust 

þeirra hafi aukist við að klára. 

2.4 Tengsl lestrar barna og bókakosts heimilis 

Brynhildur Þórarinsdóttir (2009) rannsakaði lestrarvenjur 7-11 ára bókaorma sem sóttu 

sumarnámskeið fyrir áhugasama unga lesendur við Amtsbókasafnið á Akureyri. Talað var við 

12 börn sem flest voru á aldrinum 9-10 ára og mestmegnis stúlkur. Þó hópurinn hafi ekki 

verið þverskurður af nemendum bæjarins þá koma niðurstöðurnar til góða við að kortleggja 

þá bakgrunnsþætti sem gera börn að virkum lesendum. Þau börn, sem rætt var við, voru 

sammála um að góð barnabók væri spennandi og fyndin. Nefndu þau lesefni allt frá Andrés 

blöðum til Ævintýrabókanna. Þegar þau voru spurð hvort til væru sérstakar stelpu- eða 

strákabækur voru þau frekar á því að það væru til bækur fyrir stelpur heldur en stráka. 

Börnin sögðu að það væri mikilvægt að bæði kynin læsu úr báðum flokkum. Þau sögðu einnig 

að þau ræddu talsvert um bækur við vini sína og mömmur. Hugmyndir að lesefni kæmu oft 

frá þessum hóp auk starfsmanna skólabókasafna. Áhugavert var að þrátt fyrir að börnin 
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sögðust ræða um bækur við vini sína höfðu þau ekki skýra mynd af lestrarvenjum þeirra. 

Börnin áttu erfitt með að meta hvort þau læsu meira eða minna en vinir og félagar, auk þess 

sem þau höfðu lítið velt fyrir sér viðhorfum annarra til lestrar. Hins vegar voru þau tilbúin að 

koma með uppástungur og tillögur um það hvernig væri hægt að fá krakka til að lesa meira. 

Dæmin sem þau gáfu voru til dæmis að segja hvort öðru frá skemmtilegum bókum, láta aðra 

vita að bók sé ekki of erfið og að börn geti alveg lesið hana, auk þess sem þau vildu að önnur 

börn væru hreinlega bara spurð af hverju þau vildu ekki lesa meira. Börnin vildu að allir, sem 

þau þekktu, ættu að hvetja önnur börn til að lesa meira, þar sem það væri ekki eins manns 

verk. Jafnframt sögðu þau að það þyrfti líka að hvetja fullorðna fólkið til að lesa (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, 2009). 

Þegar bornar eru saman íslenskar og danskar rannsóknir um lestrarvenjur barna sést að 

íslenskir lestrarhestar eiga það sameiginlegt með þeim dönsku að hafa mikinn áhuga á lestri 

og að hafa fengið lestrarhvetjandi uppeldi auk þess sem þau sækja mikið í bókasöfnin. 

Íslensku krakkarnir virðast, hinsvegar, ekki hafa eins sterka sjálfsmynd sem lesendur og hafa 

minna velt fyrir sér viðhorfi jafningjasamfélagsins til lestrar (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009). 

Bæði á Íslandi og í Danmörku eru það mæðurnar sem gjarnan hvetja krakkana til lestrar 

en lestrarhvatning virðist oftast koma frá konum. Til dæmis eru starfsmenn skólabókasafna 

oftar konur auk þess sem börnin nefndu vinkonur og frænkur sem þá aðila sem hvöttu þau til 

lesturs. Þessi svör endurspegla þann mikla mun sem kemur fram í spurningakönnunum á 

lestrarvenjum kynjanna. Lestur virðist vera viðurkenndara áhugamál hjá stelpum en strákum 

auk þess sem kvenfólk virðist halda utan um lestur barnanna (Brynhildur Þórarinsdóttir, 

2009). Niðurstöður rannsóknar Kristínu Benedikz frá árinu 2005 ýta undir þetta. Þar kom 

fram að menntun móður hefur einna mest áhrif þegar kemur að tíðni lesturs fyrir barnið á 

heimilinu. Ef móðir hefur háskólamenntun er lesið meira fyrir börnin auk þess sem notkun 

barnabókadeilda almenningsbókasafna er meiri. 

Ágústa Pálsdóttir (1998) rannsakaði lestur í íslenskum fjölskyldum og sýna niðurstöður 

hennar að venjur foreldra í tengslum við lestur skipta mun meira máli en lestraráhugi þeirra. 

Jafnframt leika lestrarhefðir innan fjölskyldunnar stórt hlutverk. Við rannsóknina tók Ágústa 

viðtöl við meðlimi 12 fjölskyldna, börn á aldrinum 10 til 12 ára, báða foreldra og ömmur og 

afa, urðu viðtölin því 74 talsins. Við rannsóknina kom einnig í ljós að því sterkari sem 

lestrarhefðin er innan fjölskyldunnar, því meiri líkur eru á að börnin hafi áhuga á lestri. Auk 

þess kom fram að hjá fjölskyldum þeirra barna sem höfðu lítinn áhuga á lestri var algengt að 
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lestur foreldranna væri „falinn“ það er lesturinn fór oftast fram uppi í rúmi eftir að börnin 

fóru í háttinn, þau urðu því aldrei vitni að lestrinum. Þau börn sem lásu mikið áttu það oftast 

sameiginlegt að foreldrar þeirra fóru oft með þau á bókasafnið í leit að lesefni, en þau börn 

sem höfðu minni áhuga á lestri fóru mun sjaldnar á bókasafnið með sínum fjölskyldum 

(Ágústa Pálsdóttir, 1998). Einnig hefur verið rannsökuð tengsl gjafabóka og lesturs barna og 

unglinga. Tekin voru stutt viðtöl við 708 börn á aldrinum 12-16 ára þar sem þau voru spurð 

meðal annars um jólabækur og gefendur þeirra, lestur og eftirlætisbækur. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru meðal annars að marktæk tengsl eru á milli þess að fá bók í jólagjöf og 

þess að lesa (Sigrún Klara Hannesdóttir, 1998).  

Því er það ljóst að gott aðgengi barna að lestrarefni, hvort sem það er inn á heimilinu, í 

gegnum bókasöfn eða bók í jólapakka, auk foreldra sem eru duglegir að lesa fyrir framan 

börn sín ýtir undir áhuga barna á lestri.  
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3 Lesendur og upplýsingar 

Upplýsingalæsi er veigamikill þáttur í menntun bókasafns- og upplýsingafræðinga, þeir verða 

að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að notendur bókasafna verði sem best læsir á hvers 

konar upplýsingar. (Ásdís H. Hafstað, Bára Stefánsdóttir, Nanna Lind, Þórdís T. Þórarinsdóttir, 

Þórunn Snorradóttir, 2012-b) 

Samkvæmt rannsókn Háskólans á Akureyri á lestrarvenjum og viðhorfum barna til lesturs, 

nota íslenskir kennarar oftar bækur til að ræða málefni sem tengjast lífi barnanna en 

kennarar frá Spáni, Tyrklandi og Englandi (Kristín Aðalsteinsdóttir, e.d.). Það er því mikilvægt 

að börn á öllum aldri skilji mikilvægi þess að vera læs á allar þær tegundir upplýsinga sem 

þau rekast á við lestur. 

3.1 Upplýsingalæsi 

Tölvur og stafræn samskipti teljast víða vera orðin ómissandi þáttur í daglegu lífi okkar, hvort 

sem það er í skóla, vinnu eða heima. Þessi tölvuvæðing hefur gert það að verkum að það 

hafa orðið til heiti á borð við stafrænt læsi, miðlamennt og miðlalæsi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Samkvæmt rannsókninni Ungt fólk, sem talað var um hér 

á undan, lesa um 83% íslenskra unglinga í 9. og 10. bekk grunnskóla á Internetinu í meira en 

30 mínútur á dag (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2012). Því þurfa börn og unglingar sem alast 

upp í dag að vera vel upplýsingalæs til að geta unnið úr og skilið þær upplýsingar sem þau 

lesa, bæði á Internetinu og í prentmiðlum. 

Upplýsingalæsi er því og verður alltaf mjög mikilvægt. Katrín Jakobsdóttir fyrrverandi 

menntamálaráðherra sagði á landsfundi Upplýsingar árið 2010, að til að fólk geti tekið fullan 

þátt í samfélaginu sé nauðsynlegt að mennta- og fræðslukerfi landsins verði áfram tilbúið til 

að veita nauðsynlega þjónustu til að borgararnir geti tekist á við þær skyldur sem felast í því 

að vera þegn í velferðar- og réttarríki á 21. öld (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2010). 

Hugtakið upplýsingalæsi er almennt talið hafa komið fyrst fram í Bandaríkjunum árið 1974 

í skýrslu sem Paul Zurkowski tók saman fyrir Þjóðarnefnd um bókasöfn og upplýsingafræði. 

Þar talar Zurkowski um nauðsyn þess að fólk sé upplýsingalæst ef það eigi að komast af og 

vera samkeppnishæft í upplýsingasamfélagi nútímans (Þórdís T. Þórðardóttir, 2008). 
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Árið 2003 var Prag yfirlýsingin undirrituð. Þar voru settar fram tillögur að grundvallar-

viðmiðum varðandi upplýsingalæsi. Í yfirlýsingunni er upplýsingalæsi skilgreint sem þekking á 

eigin upplýsingaþörfum og hæfileikanum til að staðsetja, meta, skipuleggja og nota á 

skilvirkan hátt upplýsingar til að geta verið virkur þátttakandi í upplýsingasamfélaginu. Þar er 

einnig talað um mikilvægi aðgengis að upplýsingum sem ásamt upplýsingalæsi eru 

nauðsynleg til að efla umburðarlyndi og gagnkvæman skilning í fjölmenningarlegu og 

fjöltyngdu samfélagi (UNESCO, 2003). 

Árið 2005 var önnur yfirlýsing undirrituð um þessi mál en það var Alexandríuyfirlýsingin 

um upplýsingalæsi og símenntun. Sú yfirlýsing var undirrituð þann 9. nóvember 2005 í 

Bibliotheca Alexandria í Egyptalandi. Samkvæmt henni gerir upplýsingalæsi fólki á öllum aldri 

mögulegt að „meta, nota og vinna úr upplýsingum á gagnlegan hátt til að ná fram 

persónulegum og félagslegum markmiðum, og einnig á sviði atvinnu og menntunar“. Einnig 

kemur þar fram að upplýsingalæsi er lykillinn að öflugu aðgengi að upplýsingum. Þegar 

aðgengi og skilningur á upplýsingum er til staðar er hægt að nýta sér innihald þeirra til að 

efla efnahagsþróun, menntun og heilbrigðisþjónustu auk annarra þátta sem snerta 

nútímaþjóðfélag (International Federation of Library Associations and Institutions [IFLA], 

2005). Fleiri yfirlýsingar hafa verið undirritaðar varðandi mikilvægi upplýsingalæsis eins og til 

dæmis Moskvu yfirlýsingin sem gerð var 28. júní 2012, sú yfirlýsing er mjög ítarleg auk þess 

sem þar er lögð mikil áhersla á siðfræði og mannréttindi (IFLA, 2012). 

Í huga bókasafns- og upplýsingafræðinga er mikilvægi upplýsingalæsis því ljóst. Unnið er 

að því hörðum höndum að gera ríkisstjórnum grein fyrir þessu mikilvægi. Það er tekið á 

þessu í Alexandríu yfirlýsingunni en þar eru ríkisstjórnir og milliríkjastofnanir hvattar til að 

framfylgja stefnumálum og vinna að verkefnum sem hvetja til upplýsingalæsis. Auk þess að 

styðja við þróun faglegrar færni í notkun á meginreglum og starfsvenjum á sviði 

upplýsingalæsis og símenntunar þeirra sem starfa á sviðum fræðslu- og menntamála, á 

bókasöfnum, i upplýsingageiranum og á skjalasöfnum. Einnig að óska eftir viðurkenningu á 

að upplýsingalæsi sé undirstöðu atriði í þróun almennra hæfniskrafa (IFLA, 2005). 

Hugtakið upplýsingalæsi hefur því miður ekki enn ratað inn í íslenska orðabók. Áhugavert 

er að hugtakið kemur ekki fram í lögum, öðrum en Bókasafnalögum nr. 150/2012 og þá í 

fyrsta skipti. Bókasafnslögin 150/2012 bættu úr þessu og í þriðja kafla, sjöttu greinar þeirra 

er talað um að sameiginlegt markmið bókasafna sé að veita aðgang að safnefni og 

upplýsingum á mismunandi formi auk þess sem þau skulu efla menningar- og 
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vísindastarfsemi, menntun, símenntun, atvinnulíf, íslenska tungu, ánægjulestur og 

upplýsingalæsi. Jafnframt kemur fram í sjöundu grein sömu laga að skólabókasöfn séu 

upplýsingamiðstöðvar fyrir nemendur og kennara og í starfsemi skólabókasafna skuli meðal 

annars leggja áherslu á að þjálfa nemendur og starfsmenn skóla í upplýsingalæsi. 

Í Prag yfirlýsingunni kemur fram að stjórnvöld ættu að þróa vandaðar 

þvergreinanámsskrár til að efla upplýsingalæsi á landsvísu auk þess sem upplýsingalæsi ætti 

að vera órofa hluti af menntun allra (UNESCO, 2003). Það er því áhugavert að skoða hvernig 

þessum málum er háttað í aðalnámsskrá grunnskóla hér á landi. Þar er lögð áhersla á kennslu 

í upplýsingalæsi, meðal annars kemur fram að grunnþættir kennslunnar snúi að læsi á 

samfélag, menningu, umhverfi og náttúru auk þess sem þessir grunnþættir snúist einnig um 

framtíðarsýn, getu og vilja til að taka virkan þátt í og hafa áhrif á samfélagið, breyta því og 

þróa það (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 16). Einnig er talað um að hæfni 

nemandans til að skilja veruleikann felist meðal annars í upplýsingalæsi, gagnrýnni hugsun, 

kortalæsi, miðlalæsi, heimildarrýni, sögulæsi, kynjafræði, menningarlæsi, merkingarleit og 

fjármálalæsi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 197). Þetta er nokkuð 

ítarlegur rammi um kennslu í upplýsingalæsi. Vonandi er að kennslan verði jafn ítarleg og 

aðalnámsskrá gefur til kynna. 

Ef skoðaðar eru heimasíður nokkurra almenningsbókasafna á höfuðborgarsvæðinu er ekki 

að sjá að þar sé lögð nein áhersla á upplýsingalæsi. Upplýsing – félag bókasafns- og 

upplýsingafræða - opnaði hins vegar árið 2004 kennsluvef í upplýsingalæsi á vef sínum. 

Vefurinn var unninn fyrir samstarfshóp bókasafnsfræðinga í framhaldsskólum með styrk frá 

menntamálaráðuneyti og sótti fyrirmynd sína í sænskan kennsluvef (Ásdís H. Hafstað o.fl., 

2012-b). Tengill inn á þessan kennsluvef er aðgengilegur á síðum fjölmargra framhaldsskóla 

auk Námsgagnastofnunnar og Ísmenntar. 

Upplýsingalæsi og miðlalæsi er mjög mikilvægt í nútímasamfélagi þar sem íslensk börn 

hafa vel flest góðan aðgang að Internetinu. Á vef Hagstofunnar er hægt að sjá að á árinu 

2014 voru 99,8% heimila, með barn undir 16 ára, með aðgang bæði að tölvum og Interneti 

(Hagstofa Íslands, e.d.-b). Til að börn séu sem öruggust á netvafri sínu þurfa þau að geta 

metið, notað og unnið úr því gríðarlega magni upplýsinga sem eru þeim aðgengileg. Það er 

hlutverk bókasafna, skóla auk virkar þátttöku foreldra að kenna börnum og unglingum bæði 

upplýsingalæsi og miðlalæsi til að þau verði virkir samfélagsþegnar í framtíðinni. 
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3.2 Upplýsingahegðun 

Hér verður talað um nokkrar þeirra rannsókna og líkana sem tengjast lestri og 

upplýsingahegðun. Upplýsingahegðun er skilgreind af Tom Wilson (2000) sem öll hegðun 

fólks gagnvart upplýsingalindum, þar með talið bæði upplýsingaleit af ásetningi og það að 

rekast á upplýsingar auk notkunar á þeim. Upplýsingahegðun felur því í sér að tala við 

einhvern í eigin persónu, eða það að sjá auglýsingar í sjónvarpinu, jafnvel þó það standi ekki 

til að nota þær upplýsingar sem fram koma í þeim. Það er hægt að færa rök fyrir því að mörg 

af þeim líkönum og módelum sem notuð eru í tengslum við upplýsingahegðun eigi við þegar 

verið er að leita eftir „góðri“ bók til að lesa. Hér á eftir eru því tekin fyrir þau helstu líkön og 

kenningar sem hægt er að tengja við lesendur og lesendaráðgjöf. 

3.2.1 Upplýsingahegðun í daglegu lífi 

Líkan Pamelu J. McKenzie (2003) um upplýsingahegðun í daglegu lífi (e. Everyday-life 

information seeking) var sett fram eftir að hún komst að því að önnur líkön, sem gerð höfðu 

verið um efnið, voru of afmörkuð og tóku ekki á því að rekast á upplýsingar í daglegu lífi. Í 

líkani McKenzie (mynd 1) er því sérstaklega horft til þess þegar fólk rekst á upplýsingar án 

þess að vera að leita að þeim eða fær upplýsingar frá þriðja aðila. 

 

Mynd 5: Líkan um upplýsingahegðun í daglegu lífi 
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Í fyrsta dálknum á mynd 5 eru fjórar leiðir sem gera fólki kleift að nálgast upplýsingar. Þær 

eru leit af ásetningi, skimun af ásetningi, óbein vöktun og í gegnum aðra (e. by proxy). Næstu 

tveir dálkar lýsa því hvað felst í þessum leiðum, það er tengsl við upplýsingalindina og 

samskipti (McKenzie, 2003). Þetta líkan er líka hægt að yfirfæra á lesendur í leit að lesefni. 

Fyrsta leiðin er að leita með ásetningi í upplýsingalind við hæfi, þar eru notaðar fyrirfram 

ákveðnar spurningar og notuð er virk leitaráætlun. Til dæmis þegar lesandi leitar að lesefni í 

Bókatíðindum, en það er bæklingur sem Félag íslenskra bókaútgefenda gefur út í nóvember 

ár hvert og inniheldur flestar þær bækur sem gefnar hafa verið út á því ári (Félag íslenskra 

bókaútgefenda, e.d.). Önnur leiðin er skimun af ásetningi og þá eru skilgreindir líklegir staðir 

til að nálgast upplýsingarnar, eins og til dæmis bókasöfn eða bókabúðir. Skimað er í gegnum 

staðina og grípur fólk tækifærið og spyr spurninga og/eða fylgist með samræðum og 

spurningum þeirra sem þar eru. Óbein vöktun er þriðja leiðin, í henni getur falist það að 

rekast á upplýsingalind (bók) á óvæntum stað. Í því felst að nýjar upplýsingar koma fram í 

samræðum við aðra eða jafnvel að sjá upplýsingar á ólíklegum stöðum eins og í sjónvarpi eða 

tímaritum. Fjórða leiðin til að afla upplýsinga (um bækur) í daglegu lífi er í gegnum aðra. Í því 

felst að fólk í kringum viðkomandi veit að hann er í upplýsingaleit og veitir honum 

upplýsingar eða vísar honum áfram (McKenzie, 2003).  

3.2.2 Berjatínslulíkanið (e. Berrypicking) 

Fyrir árið 1989 voru flest líkön tengd upplýsingaleit á Internetinu línuleg ferli sem áttu sér 

litla stoð í raunveruleikanum, þangað til Marcia Bates kom fram með Berjatínslulíkanið 

(mynd 6). Þó að líkanið hafi verið sett fram árið 1989 á það jafn vel við í dag og það gerði þá.  

Bates líkir upplýsingaleit á Internetinu við það að tína ber. Hvert ber sem viðkomandi 

finnur leiðir hann að því næsta og þannig vinnur hann sig í gegnum berjalyngið, þetta er mjög 

svipað því að leita að upplýsingum á Internetinu. Fyrstu upplýsingarnar sem einstaklingur 

finnur á netinu, gefa honum nýjar hugmyndir og nýjar leiðir til að bæta ekki bara efnisorðin 

heldur spurninguna sjálfa (Bates, 2005). 
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Mynd 6: Berjatínslulíkanið 

„Q-query variation“ er útfærsla þess leitarorðs sem lagt er af stað með og „T-

thought“ tákna þær hugsanir notandans sem fara í gegnum hugann við leitina. Upprunalega 

spurningin (Q1) gerir það að verkum að það finnast upplýsingar. Þær upplýsingar breyta 

spurningunni og/eða leitarorðinu, svona gengur þetta koll af kolli þar til lokaniðurstöðu (exit) 

er náð (Bates, 2005). 

Þetta líkan á ekki bara við um almenna upplýsingaleit heldur einnig það þegar verið er að 

velja bækur til lestrar á hinum ýmsu síðum og gagnagrunnum. Hver bók sem er skoðuð gefur 

hugmyndir að nýjum titlum, nýjum höfundum eða jafnvel nýrri tegund bóka. 

3.3 Hvað gerir lesendur að lestrarhestum? 

Catherine Sheldrick Ross (1999) komst að því í rannsókn sinni á lestrarhestum (e. heavy 

readers) að fólk notar fyrri reynslu sína af bókum og lestri til að túlka vísbendingar sem það 

fær úr umhverfinu þegar það er að leita sér að bókum til ánægjulestrar. Bókasafnskerfin 

virtust ekki henta lesendum í leit að bókum til ánægjulestrar. Þau voru of flókin og ekki hægt 
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að nota þau til að leita eftir innihaldi bókar í þeim. Lesendurnir aðlöguðu þær aðferðir sem 

þeir notuðu á hverjum degi við upplýsingaleit til að búa til sínar eigin og finna bækur við 

hæfi. Lesendur notuðu sína eigin vitneskju um höfunda, titla, bókategundir (e. genre), auk 

minninga um það hvað gagnrýnendur, vinir og fjölskylda hafa sagt. Einnig skoðuðu þeir 

bókakápuna sjálfa, lásu aftan á hana og stundum lásu þeir nokkrar línur innan úr bókinni til 

að meta gæði hennar (Ross, 1999).  

Niðurstöður rannsóknar Ross voru mjög áhugaverðar, þar kom fram að lestur á bók sem 

ekki hentar í það skiptið eða er illa skrifuð hefur slæm áhrif á þá ánægju sem lesandinn fær 

út úr lestrinum. Það er að lestur sem veldur vonbrigðum drepur áhugann á lestri í dágóðan 

tíma eftir að honum líkur. Skap lesenda hefur einnig mikil áhrif á það hvaða bók verður fyrir 

valinu. Þegar lesendur eru undir álagi eða mikið um að vera hjá þeim verða oft fyrir valinu 

stuttar bækur eða auðlesnar og marglesnar bækur sem eru í uppáhaldi. Þegar lesendur vilja 

finna fyrir öryggi eða vera hughreystir þá velja þeir helst áður lesnar bækur eða nýjar bækur 

eftir höfunda sem þeir þekkja. Lesendum fannst bókasafnið vera staður sem ýtti undir og 

studdi lesendur sem vildu prófa bækur eftir nýja eða óþekkta höfunda og öðruvísi tegundir 

bóka en áður höfðu verið lesnar (Ross, 1999).  

Jessica Moyer (2007) tók rannsókn Ross skrefinu lengra og skoðaði hvort og þá hvað væri 

hægt að læra af því að lesa sér til ánægju. Þar kemur fram að 81% þeirra sem tóku þátt 

fannst þau læra mikið af skáldsagnalestri. Þau atriði sem flestir voru sammála um voru að 

þau höfðu lært eitthvað um fólk og sambönd, saga annarra landa og menning þeirra auk 

sögulegra tímabila. Þeim fannst lesturinn gera þau fróðari og hafa gert þau að betri 

manneskjum auk þess sem þeim fannst auðveldara að setja sig í spor annarra. 

Niðurstöður rannsóknar Háskólans á Akureyri gefa til kynna að niðurstöður Ross megi 

einnig færa yfir á börn sem lesendur. Þar kemur fram að ungir lesendur vilja einnig lesa 

bækur sem fær þau til að líða vel, þau sögðust læra mikið af lestrinum varðandi tilfinningar 

og annað fólk. Börnunum fannst gaman að lesa aftur bækur sem þau þekktu og vildu helst fá 

ráðgjöf um lesefni frá vinum, fjölskyldu og einhverjum sem var búinn að lesa bækurnar 

(Kristín Aðalsteinsdóttir, e.d.). Þessi atriði þarf starfsmaður í lesendaráðgjöf að hafa í huga 

þegar hann aðstoðar lesendur við val á bókum, hvort sem um er að ræða börn, unglinga eða 

fullorðna.  
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3.4 Unglingar og bókasöfn 

Elaine Meyers (1999) gerði rannsókn í Bandaríkjunum á unglingum og komu þeirra á 

almenningsbókasöfn. Tíu almenningsbókasöfn á víð og dreif um Bandaríkin tóku þátt í þeim 

tilgangi að fá fleiri unglinga inn á bókasöfnin. Notaðar voru fjölmargar aðferðir til að tala við 

unglingana, allt frá því að halda fund inn í fundarherbergi safnsins, yfir í að fara útá götu og 

tala við ungmennin þar. Almennt voru unglingarnir ánægðir með að vera spurðir álits og svör 

þeirra voru blátt áfram og voru þeir óhræddir við að segja skoðun sína. Helstu niðurstöður 

þessarar rannsóknar var að aðalástæða þess að unglingar sækja í svo litlu mæli inn á 

bókasöfnin er að þau eru ekki nógu svöl (e.cool), og eina fólkið sem fer þar inn eru „nördar“ 

og „lúðar“. Samkvæmt unglingunum voru starfsmenn bókasafna hvorki hjálpsamir né 

vingjarnlegir og sjaldnast tilbúnir að hjálpa þeim. Unglingar vildu sitt eigið rými þar sem þau 

væru velkomin og þar sem þyrfti ekki alltaf að vera þögn og þau vildu losna við hamlandi 

reglur og gjöld.  

Denise Agosto og Sandra Hughes-Hassell (2005) rannsökuðu einnig álit unglinga á 

bókasöfnum og komust þær að svipuðum niðurstöðum og Meyers gerði hér á undan. Þær 

töluðu við 27 unglinga á aldrinum 14-17 ára, sem allir voru búsettir í Philadelphiu í 

Bandaríkjunum. Notaðar voru fimm aðferðir við að safna gögnum en það voru: Kannanir, 

skriflegar athafnaskrár, hljóðdagbækur, ljósmyndaðar skoðunarferðir og hópviðtöl.  

Unglingarnir voru almennt með neikvæða ímynd af bókasöfnum og bókasafnsfræðingum. 

Í öllum þeim fjórum hópum sem talað var við voru unglingarnir sammála um að starfsmenn 

bæði skóla- og almenningsbókasafna væri almennt ókurteisir, þeir sögðu að það væru meiri 

líkur á að þeir myndu leita á bókasöfnin ef starfsmennirnir kæmu fram við þá af virðingu. 

Unga fólkið ræddi einnig safnkostinn og fannst þeim að það vantaði fleiri bækur sem fjalla 

um fjölbreyttari menningarheima (e. multicultural books) og að það væri vandamál á þeirra 

safni að starfsmenn höfðu aldrei heyrt talað um þær bækur sem unglingana langaði helst að 

lesa (Agosto og Hughes-Hassell,2005). 

Í rannsókn Hélène Gervais (2010) koma fram svipaðar niðurstöður hjá íslenskum 

unglingum. Starfsmenn bókasafna höfðu margir hverjir á sér slæmt orðspor hjá unga fólkinu. 

Þeim fannst starfsmennirnir ekki vera hjálpsamir og ekki auðvelt að tala við þá, hvorki 

starfsmenn almennings- né skólabókasafna. Flestir viðmælendur hennar sögðust eingöngu 

tala við starfsmann ef þeim vantaði leiðbeiningar en ekki til að ræða lestur. Þegar talið barst 

að bókakosti almenningsbókasafna voru misjafnar skoðanir á gæði og fjölda unglingabóka. 
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Einum viðmælanda fannst bókakosturinn gamall og þegar hann eltist hætti hann að finna 

bækur við hæfi, á meðan annar viðmælandi sagði að safnið ætti flott myndasögusafn sem 

hann sótti í. 

Jóhanna V. Gísladóttir (2009) rannsakaði þjónustu almenningsbókasafna á 

höfuðborgarsvæðinu við unglinga. Þar kom fram að sú aðferð sem íslenskir starfsmenn 

bókasafna nota helst til að bæta við unglingabækur safnsins væri að spyrja unglingana sjálfa 

og skoða útlánatölur. Einnig fór eitt bókasafnið í vinsæla bókabúð og fékk upplýsingar. Á 

öðru safni stilltu starfsmenn upp þeim bókum sem þeir töldu að unglingar vildu lesa, en 

þorðu ekki að spyrja um og voru þær bækur oftast fengnar í láni af unglingum. Þegar kom að 

plássi fyrir unglingadeildir kom fram í rannsókn Jóhönnu (2009) að á flestum bókasöfnunum 

væri ekki nóg pláss fyrir unglingana og aðeins eitt af söfnunum var með sér unglingadeild. 

Það virðist henta unglingunum mjög illa þar sem starfsmennirnir voru sammála um það að 

unglingarnir vilja helst sitja þar sem þeir eru ekki í augsýn starfsmanna.  

Það virðist því vera helst framkoma starfsmanna og skortur á þeirra eigin rými sem 

hindrar unglinga í að nýta sér almenningsbókasöfnin (Agosto og Hughes-Hassell,2005; 

Meyers, 1999). Það er því við hæfi að skoða unglingabókakost bókasafna á Íslandi en nýjustu 

upplýsingar, þegar þetta er ritað eru frá árinu 2012. Samkvæmt Landskerfi bókasafna voru, 

5.989 titlar af efni fyrir unglinga (bækur, tónlist og myndefni) á bókasöfnum landsins þann 

31. desember 2012, heildarfjöldi titla voru 467.600, hlutfall efnis fyrir unglinga er því ekki 

nema 1,28%. Ef kennsluefni er tekið með nær hlutfallið upp í 10% (Hildur Gunnlaugsdóttir og 

Sigrún Hauksdóttir, 2013). Þó að unglingar leiti mikið í efni fyrir bæði börn og fullorðna þá er 

þetta hlutfall titla sérmerkt unglingum alltof lágt, 1,28% af efninu fyrir 6,8% landsmanna 

(Hagstofa Íslands, e.d.-a). Þetta er engan veginn nógu gott. Niðurstöður sýna að það þarf að 

auka við bókakost fyrir unglinga, ef þeir finna lítið efni við sitt hæfi er hætt við að þeir sjái 

litla ástæðu til að nýta sér þjónustu bókasafna. 

Ástæður þess að unglingar nýta sér ekki þjónustu bókasafna eru margvíslegar en ein 

möguleg ástæða gæti verið bókasafnskvíði. Constance Mellon setti fram árið 1986 kenningu 

um bókasafnskvíða. Nemendur með bókasafnskvíða fyllast vanmáttarkennd þegar þau þurfa 

að leita aðstoðar á bókasafni við upphaf upplýsingaleitar, þar sem þeim finnst þau ekki skilja 

bókasafnskerfið og þeim finnst þeirra leitarhæfni vera mun lakari en samnemenda sinna. 

Nemar með bókasafnskvíða telja sig ekki vita hvernig á að haga leit né hvernig eigi að byrja 

leit og töldu sig ófær um að finna þær upplýsingar sem þeim vantaði á bókasafninu. Auk þess 
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eiga þau erfitt með að biðja um aðstoð starfsmanna þar sem þeir eru hræddir um að sýna 

veikleika sína. Þó svo að upplýsingar um bókasafnskvíða væru ekki nýjar af nálinni þá voru 

starmenn ómeðvitaðir um þetta vandamál. Það var ekki fyrr en bókasafnskvíði fékk nafn og 

var líkt við prófkvíða sem hann var tekin alvarlega (Mellon, 1986). 

Þó svo að hugtakið bókasafnskvíði sé talið barn síns tíma þegar kemur að upplýsingaleit á 

bókasafninu, þar sem að nemendur í dag geta fundið flestar sínar upplýsingar á Internetinu, 

þá er hægt að yfirfæra þennan kvíða á jafnt innflytjendur, háskólanema og alla þá sem eiga 

það til að týnast í heimi framandi upplýsinga auk ungra lesenda sem þurfa að leita á 

bókasafnið eftir bókum til ánægjulestrar.  
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4 Lesendaráðgjöf 

Lesendaráðgjöf felur í sér margar tegundir ánægjulesturs og leiðir til samskipta, auk þess sem 

starfsmenn fá tækifæri til að vinna með fjölbreyttum hópi viðskiptavina af öllum gerðum og 

á öllum aldri, bæði innan og utan bókasafnsins (Moyer og Stover, 2010). 

Samkvæmt Bókasafnalögum nr. 150 frá 28. desember 2012 er sameiginlegt markmið 

bókasafna að veita aðgang að fjölbreyttu safnefni og upplýsingum á mismunandi formi. Þau 

eiga einnig að „efla menningar- og vísindastarfsemi, menntun, símenntun, atvinnulíf, íslenska 

tungu, ánægjulestur og upplýsingalæsi.“ Þegar kemur að hlutverki starfsmanna, sem 

þjónusta börn og unglinga, er margt sem hafa þarf í huga. Í siðareglum Upplýsingar - Félags 

bókasafns- og upplýsingafræða kemur fram að félagsmenn eigi að greiða fyrir því að allir geti 

aflað sér þekkingar og upplýsinga án tillits til forms þeirra gagna sem um ræðir. Einnig eiga 

félagsmenn að brúa bil á milli notanda og þekkingar með því að safna, varðveita, skipuleggja 

og miðla gögnum á faglegan og markvissan hátt. Þeir eiga að þjóna jafnt einstaklingum og 

samfélagi með því stuðla að notkun upplýsinga, hvetja til bóklestar og vekja athygli á þeim 

auði sem felst í menningu þjóðarinnar. Auk þess ber þeim einnig að rækja starf sitt af 

vandvirkni og trúmennsku og sýna notanda virðingu án tillits til aldurs, kyns, kynþáttar, 

stjórnmálaskoðana, trúar, þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu (Upplýsing, e.d.).  

Ein af aðferðunum sem starfsmenn bókasafna geta notað til að vinna að þessum 

markmiðum er lesendaráðgjöf, en íslenska hugtakið lesendaráðgjöf er þýðing Orðabanka 

íslenskrar málstöðvar á enska heitinu Reader‘s advisory service (Guðrún Karlsdóttir, 2003). 

Einfaldasta skýringin á hugtakinu lesendaráðgjöf er að leiða saman bók og lesanda með 

öllum mögulegum leiðum, hvort sem það er með umsjón bókaklúbba og leshringja, flokkun 

og hilluröðun eða gerð bókalista. Samkvæmt The Readers‘ Advisory Handbook er 

lesendaráðgjöf sú þjónusta bókasafna sem vex hve hraðast (Moyer og Stover, 2010).  
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4.1 Þróun lesendaráðgjafar 

Samuel S. Green var einn af þeim fyrstu til að skrifa um sérstaka þjónustu við lesendur og 

aðra notendur bókasafna í grein sinni Personal relations between librarians and readers sem 

kom út árið 1876. Þar kemur fram að fyrst af öllu þurfi bókasafnið og starfsmenn þess að 

vinna sér inn virðingu og traust lesenda. Í öðru lagi á starfsmaður að finna út hvaða bækur 

lesendur vilja og hvaða efni fræðimenn leita eftir, bæta við safnkostinn og kynna hann fyrir 

notendum á einfaldan hátt. Í þriðja lagi segir Sam Green að besta leiðin til að gera bókasafn 

vinsælt er að ganga um safnið og reyna að aðstoða viðskiptavini eftir bestu getu, ef 

þjónustan er til fyrirmyndar þá líður ekki á löngu þar til hið góða orðspor safnsins er umtalað 

í samfélaginu. Í fjórða lagi segir hann að safnkosturinn eigi að endurspegla þarfir allra í 

samfélaginu (Green, 1876). 

Fyrsta sérstaka deildin þar sem boðið var uppá lesendaráðgjöf opnaði árið 1923 í 

almenningsbókasafni í Chicago en áður hafði sérstakur gestgjafi (e. library hostess) starfað 

hjá almenningsbókasafninu í St. Louis í Bandaríkjunum frá árinu 1885. Gullaldarár 

lesendaráðgjafar voru á milli 1920 og 1939 en eftir 1940 minnkaði umfang þjónustunnar og 

var að mestu horfin uppúr 1950. Það var ekki fyrr en í lok síðustu aldar sem lesendaráðgjöf 

fékk aftur aukið vægi (Bunge og Bopp, 2001). 

Upphaflega fólst lesendaráðgjöf í viðtali við notandann til að skilja betur hvernig bækur 

hann þyrfti og óskaði eftir, í framhaldinu var svo oft búinn til formlegur leslisti með þeim 

bókum sem ættu að henta þessum tiltekna notanda. Í dag er lesendaráðgjöf mun víðtækari 

en hún var á upphafsárunum. Lesendaráðgjafar aðstoða bæði lesendur við að læra á 

bókasafnið og kerfi þess til að auðvelda þeim að finna sjálfir það sem þeir vilja lesa. Jafnframt 

láta þeir lesendur vita ef nýjar bækur á þeirra áhugasviði berast á safnið (Bunge og Bopp, 

2001). 

Nútíma lesendaráðgjöf er hægt að skipta í fjóra flokka: Bein, óbein og formleg 

lesendaráðgjöf (Chelton 2006), auk lesendaráðgjafar í gegnum þriðja aðila (Booth, 2010). Í 

beinni lesendaráðgjöf felst meðal annars upplýsingaviðtöl og persónuleg aðstoð við að leiða 

saman lesanda og bækur. Dæmi um þetta er til dæmis að spyrja viðskiptavini sem eru að 

skila bókum hvaða bók úr bunkanum höfðaði mest til hans og hver ekki. Þannig er 

auðveldara að gera sér frekar grein fyrir því hvað skiptir þennan viðskiptavin máli þegar 

kemur að bókavali (Chelton, 2006). 
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Óbein lesendaráðgjöf er til dæmis þegar bókum er stillt upp í útstillingar á bókasöfnum, 

þá til dæmis útstillingar á borð, í hillur og á hilluendum og í glugga. Það er líka talin óbein 

lesendaráðgjöf þegar bókum er raðað upp eftir tegund (Chelton, 2006). Það að raða 

skáldsögum bókasafna eftir tegund gerir það að verkum að lesendur eiga auðveldara með að 

finna bækur við hæfi og eru almennt ánægðari eftir heimsóknina á bókasafnið (Moyer, 

2005). Saarti (1997) komst að svipuðum niðurstöðum í sinni rannsókn sem fór fram í 

Finnlandi. Í þrjú ár fylgdist hann með tveimur bókasöfnum sem höfðu raðað öllum sínum 

skáldsögum eftir tegund, auk þess sem skáldsögurnar voru lyklaðar og skráðar sérstaklega 

eftir efni. Þessi breyting hafði þau áhrif að viðskiptavinir voru ánægðari þar sem þeir áttu 

auðveldara með að finna bækur við hæfi og þurftu minni aðstoð frá starfsmönnum. Þessi 

sértæka skráning auðveldaði einnig vinnu starfsmannanna, þeir áttu auðveldara með að 

koma til móts við viðskiptavini og þjónustan gekk mun hraðar fyrir sig. 

Þriðji flokkurinn er formleg lesendaráðgjöf, en í henni felst það að viðskiptavinir fylla til 

dæmis út sérhannað eyðublað, annaðhvort á bókasafninu eða rafrænt. Starfsmaður í 

lesendaráðgjöf fer svo yfir blaðið og sendir eða afhendir viðskiptavini lista yfir bækur sem 

gætu komið til greina (Chelton, 2006). 

Lesendaráðgjöf í gegnum þriðja aðila er mjög algeng þegar kemur að börnum og 

unglingum. Það eru þá oftast foreldrar sem koma á bókasafnið að leita að lesefni fyrir börn 

sín. Þessi tegund lesendaráðgjafar er oft erfiðari en hinar, þar sem starfsmaður þarf að 

komast að því í gegnum foreldrið hvers konar bækur barnið les og hvaða bækur það hefur 

lesið hingað til. En lesendaráðgjöf í gegnum þriðja aðila er komin til að vera. Starfsmenn 

bókasafna verða því að gera sitt besta til að finna bók sem bæði foreldri og barni líkar. 

Þannig koma þeir þeim skilaboðum til barnsins að bókasafnið sé staður fyrir þau líka (Booth, 

2010). 

4.2 Hlutverk starfsmanna 

Ann Bouricius (2000) talar um mikilvægi þess að starfmenn sem sinna lesendaráðgjöf noti öll 

tækifæri sem gefast til að bæta við vitneskju sína varðandi bækur, höfunda og innihald bóka. 

Hún tekur fram að ef einhver spyr um bók eftir tiltekin höfund er gott að ræða við hann á 

leiðinni að bókinni hvað það er við þennan höfund sem honum líkar og leggja upplýsingarnar 

á minnið (eða skrifa hjá sér ef það hentar betur). Ef starfsmaður kannast við bókina sem 

talað er um þá er gott að benda viðskiptavininum á svipað efni. Ef starfsmaður þekkir aftur á 
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móti ekki bókina er gott að leggja upplýsingarnar sem viðskiptavinurinn hefur um bókina á 

minnið þar sem mögulega væri hægt að nota þær í næsta ráðgjafarviðtali. Nora Armstrong 

(2001) telur að ef starfsmenn skrái hjá sér í stílabók stutta umfjöllum um þær bækur sem 

þeir lesa, þá geta þær upplýsingar komið sér vel fyrir viðskiptavini. Þar þyrfti að koma fram 

titill bókar, höfundur og útgáfuár auk stutts útdráttar og það hvort viðkomandi líkaði bókin 

eða ekki og af hverju.  

Baker (1996) bendir á að þegar viðskiptavinir skanna (e. browsing) hillur bókasafna í leit 

að bók finna þeir ekki alltaf það sem þeir eru að leita að og eru oft óánægðir með þær bækur 

sem þeir finna. Ánægja viðskiptavina er mjög mikilvæg fyrir framtíð bókasafna. 

Viðskiptavinir, sem finna sjaldan bók við hæfi, gefast oft upp og leita annað eftir lesefni. Þeir 

velja þá oft staði þar sem auðveldara er að finna bækur með því að skanna hillur. Baker 

bendir einnig á að það eru þessir viðskiptavinir sem biðja sjaldan eða aldrei um aðstoð hjá 

starfsmönnum. Starfsmenn þurfa því að leggja sig fram við að búa til bæklinga og nota önnur 

tæki óbeinnar lesendaráðgjafar til að auðvelda þessum hópi viðskiptavina leitina (Baker, 

1996). Þetta á sérstaklega vel við þjónustu við börn og unglinga sem eru oft á tíðum treg við 

að leita sér aðstoðar. Starfsmenn barna- og unglingadeilda þurfa því að vera virkir í því að 

finna og koma á framfæri efni, sem tekur á algengustu vandamálum og erfiðleikum barna og 

unglinga. Á þessum tímum mikilla tæknibreytinga verða lesendaráðgjafar einnig að aðstoða 

bæði börn og unglinga að þróa með sér leiðir til að finna, meta og nota bæði prent- og 

rafræna miðla (Bunge og Bopp, 2001). 

4.3 Þjónusta við börn 

„Bóklestur er yndisleg, hættulaus og tiltölulega ódýr leið til að efla andann, fá útrás fyrir 

tilfinningar og stytta sér stundir. Lestur veitir ánægju, huggun, uppörvun, skilning, útrás og 

stundum hugljómun“ (Guðlaug Richter, 2002). 

Sögustundir í bókasöfnum hafa verið hluti af barnastarfi í fjöldamörg ár og það að hlusta á 

sögu er stór hluti af þroska barna. Þó að börn séu byrjuð að lesa sjálf, hafa þau samt gott og 

gaman af því að heyra sögu (Ray, 1979) auk þess sem þeim finnast sögustundir róandi 

(Kristín Aðalsteinsdóttir, e.d.). Langflest íslensk almenningsbókasöfn bjóða upp á sögustundir 

fyrir leikskólabörn og börn í yngstu bekkjum grunnskóla. Samkvæmt Ray (1979) eru 

sögustundir mikilvægur hluti í þroska barna, sögustundirnar ýta undir þörf barna til að læra 

að lesa, þær hjálpa til við að auka málþroska auk þess að víkka sjóndeildarhring þeirra.  
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Í rannsókn Elísabetar S. Valdimarsdóttur (2014) á samvinnu almenningsbókasafna og 

leikskóla kom fram að sögustundir bókasafna væri sá þáttur sem leikskólarnir nýttu sem 

mest. Því heimsóknir barna á bókasöfn er mjög mikilvægar til að hjálpa til við að vekja upp 

lesáhuga hjá börnum. Einn viðmælandi Elísabetar nefnir að í upphafi hafi frumkvæðið að 

sögustundinni verið hjá leikskólanum, en í dag eru það almenningsbókasöfnin sem sjá alfarið 

um að auglýsa og kynna þær.  

Huck, Helper og Hickman (1997) halda því fram að ef bókasafnsfræðingar og kennarar 

ætla að ýta undir lestur barna verða þeir bæði að vera vel að sér í barnabókmenntum og 

skilja börn. Börnin sem rætt var við í rannsókn Háskólans á Akureyri (sjá kafla 2.2) voru á 

sama máli en þau sögðust vilja lesa bækur sem aðrir voru búnir að lesa og gátu mælt með 

(Kristín Aðalsteinsdóttir, e.d.). Moyer (2010) segir að besta leiðin til að kynnast bókakosti sé 

að nota aðferð sem hún kallar „að lesa bók á 10 mínútum“(e. Read a book in ten minutes). Í 

þeirri aðferð felst að byrja á að skoða kápuna, þar sem öllum litum, myndum og letri er ætlað 

að koma skilaboðum til lesandans, næst eru káputextar lesnir og svo er flett upp á blaðsíðu 

af handahófi og hún skoðuð. Að lokum á að lesa fyrsta kaflann, nokkrar blaðsíður úr miðju og 

enda á síðasta kaflanum. Þær upplýsingar sem fást með þessari aðferð er svo hægt að nota 

til að mæla með bókinni fyrir unga lesendur. Ungir lesendur vilja einnig tækifæri til að deila 

með öðrum þeirra reynslu af lestri samkvæmt Shearer (1996), það að fá að deila með öðrum 

virðist vera jafn mikilvægt börnum og að fá tillögur að lesefni. Shearer bendir á að lesendur 

meti það mikils að fá að deila með starfsmönnum bókasafna upplifun þeirra af þeirri bók sem 

þeir voru að lesa. 

Það er einnig mjög mikilvægt að hafa fjölbreyttan bókakost en samkvæmt Shearer (2001) 

eru skáldsögur og afþreyingarefni jafn mikilvæg fyrir fólk og staðreyndir og þekking. Hann 

telur að börn og unglingar sem eru að ná áttum séu mun líklegri til að finna sig í skáldsögu 

eða ævisögu frekar en í skólabók, rannsóknarskýrslu eða á vefsíðu. Fólk finnur fyrirmyndir í 

bókum og minnist þeirra alla ævi. Saricks (2001) segir að rétta sagan á réttum tíma geti 

hjálpað ungu fólki að takast á við vandamál á heimili og í skóla auk þess sem rétt bók eða 

myndefni geti aðstoðað þau við að takast á við hin ýmsu vandamál sem koma upp í lífi þeirra. 

Börn þurfa að fá að vita að aðrir hafi komist heil í gegnum skilnað foreldra, dauða einhvers 

nákomins og einelti svo einhver dæmi séu tekin, það að fá að lesa bækur um önnur börn í 

þeirra sporum hjálpar þeim að komast í gegnum þau vandamál sem þau gætu staðið frammi 

fyrir (Connor, 1990).  
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Það þarf einnig að hafa í huga að lesendur lesa ekki einungis skáldsögur. Lestur tímarita, 

myndasagna, vefsíðna og þess háttar hefur verið gert hærra undir höfði síðustu misseri. Þó 

svo að lestur vefsíðna og tímarita, byggi ekki upp lesskilning á sama hátt og lestur bóka liggur 

enginn vafi á því að lestrarhæfnin batnar við allan lestur (Blau, 2008).  

Connor (1990) telur einnig að starfsmenn bókasafna geti sýnt væntumþykju sína gagnvart 

börnunum með því að gefa sér tíma til að tala og hlusta á það sem börnin hafa að segja. 

Starfsmenn eiga ekki að taka að sér hlutverk foreldra eða kennara og geta ekki uppfyllt allar 

þarfir barnanna en í starfi þeirra felst að deila með þeim upplýsingum um bækur og er það 

þáttur í því að veita faglega þjónustu og hjálpa þeim að byggja upp jákvætt hugarfar gagnvart 

bókum og bókasöfnum.  

Hluti af barnastarfi flestra bókasafna er sumarlestur. Sumarlestur hefur það markmið að 

viðhalda og auka lestrarfæri barna (Bókasafn Seltjarnarness, e.d.). Mjög mismunandi er hvort 

börnin fái verðlaun fyrir flestar lesnar blaðsíður, þátttökuverðlaun, eða setja miða í lukkupott 

fyrir hverja lesna bók (Bókasafn Hafnarfjarðar, 2015; Bókasafn Seltjarnarness, e.d.; Bókasafn 

Garðabæjar, e.d.), en þau bókasöfn sem gefa verðlaun fyrir lesnar blaðsíður fer ört fækkandi. 

Sumir telja að lestrarhvetjandi verkefni sem verðlauna lesnar blaðsíður ýti undir 

keppnisskapið í börnunum og að það sé ekki alltaf til góða. Þessi aðferð hentar til dæmis 

mjög illa þeim börnum sem eru með lestrarörðugleika auk þeirra sem lesa hægt og hætta er 

á að þessi börn mæti síður í sumarlestur (Connor, 1990). Bókasafn Hafnarfjarðar er eitt 

þeirra bókasafna sem verðlaunar eingöngu fyrir þátttöku, á heimasíðu þeirra stendur að 

börnin megi „lesa bækur, myndasögur, tímarit, hljóðbækur o.fl.“ (Bókasafn Hafnarfjarðar, 

2015). Connor (1990) telur einnig að of mikil áhersla sé lögð á hve mikið er lesið en ekki nógu 

mikil áhersla lögð á hvað er lesið. Hún vill að frekar en að starfsmenn bókasafna telji 

blaðsíður að þeir eyði tímanum í að ræða við börnin um innihald bókanna sem lesnar voru og 

auka þannig lesskilning barnanna. 

Þegar kemur að lesendaráðgjöf fyrir börn segir Blau (2008) að hún sé mjög ólík þeirri 

ráðgjöf sem veitt er fullorðnum auk þess að vera örlítið flóknari. Þegar leitað er að bók fyrir 

barn þarf ekki bara að hafa í huga hvernig bókum þau hafa áhuga á heldur líka lestrarhæfni 

þeirra. Hún telur einnig að ekki eigi að einblina á lestrargetu barnsins og hvað þá að áætla 

hana út frá aldri þess. Hún telur algengt að lesendaráðgjafar ákveði að þær bækur sem 

merktar eru sérstöku aldursskeiði sem dæmi 10-12 ára henti öllum börnum á þeim aldri. 

Hæfileikinn til að lesa texta og áhugi fyrir hinum lesna texta sé tvennt ólíkt. 
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Aðferð Blau (2008) til að reyna að greina lestrarhæfni barns er í fyrsta lagi að spyrja barnið 

hvaða bækur það hefur lesið og hvaða bók því fannst skemmtileg. Sum börn nefna bækur 

sem þau lásu fyrir löngu síðan og gætu því lesið flóknari bækur á meðan önnur börn nefna 

bækur sem hafa verið lesnar fyrir það en eru of flóknar fyrir þau sjálf til aflestrar. Í þeim 

tilfellum nær hún í bók sem hún heldur að sé við hæfi og sýnir barninu síðu úr bókinni og 

metur út frá bæði orðum og viðbrögðum barnsins hvort bókin er of létt, hæfileg eða of erfið. 

Stundum spyr hún hvort barnið sé að leita að stuttri sögu eða bókum með myndum, þar sem 

það gefur oft góða hugmynd um lestrarhæfni barnsins. Þegar börn vilja taka bók sem er 

vinsæl en augljóslega of erfið, þá passar hún að börnin fái aðrar auðlesnari bækur með 

svipuðu innihaldi með sér heim líka eða bendir þeim á að fá með sér sömu bókina á 

hljóðbók. Það að sýna barninu að það eru margar mögulegar bækur sem það getur lesið sýnir 

þeim að bókasafnsfræðingurinn vill að þau finni eitthvað að lesa. 

4.4 Þjónusta við unglinga 

Jessica Moyer (e.d.) hefur skrifað leiðbeiningar fyrir lesendaráðgjöf við unglinga þar sem hún 

listar hvað skal gera og hvað ekki. Þar segir hún að þeir starfsmenn sem sjái um 

lesendaráðgjöf fyrir unglinga verði að passa uppá að eiga vinsælt efni og fá ný eintök í staðin 

fyrir mjög slitnar, vinsælar bækur. Fjölbreytni í bókakosti er einnig mjög mikilvæg en passa 

þarf að til sé úrval af fræðiritum og skáldsögum, myndasögum, tímaritum og hljóðbókum 

fyrir unglinga og ungt fólk. Það er einnig mikilvægt að starfsmenn leggi sig fram og lesi 

unglingabækur og þá jafnt fræðibækur, skáldsögur, myndasögur, manga (japanskar 

myndasögur), tímarit og hlusti á hljóðbækur þó það sé ekki nema í tíu mínútur og skrifi svo 

hjá sér í minnisbók hvaða bækur hafa verið „lesnar“. Þannig hefur starfsmaðurinn góða 

yfirsýn yfir bókakostinn í unglingadeildinni og á því auðveldara með að stinga upp á titlum. 

Auk þess sem það er mikilvægt að vera hreinskilinn þegar viðskiptavinur spyr hvort 

starfsmanni hafi líkað tiltekin bók. Það sem Moyer (e.d.) telur mikilvægt að sé ekki gert í 

samskiptum við unglinga í lesendaráðgjöf er til dæmis að benda í sífellu á gamlar bækur sem 

okkur þóttu góðar þegar við vorum börn, ekki vera dómhörð þegar kemur að vali 

unglinganna, ekki ýta á að uppáhalds bókin þín sé lesin og ekki benda unglingum eingöngu á 

unglingabækur. Rannsóknir sýna að margir lesendaráðgjafar nýta að mestu leyti þá vitneskju 

sem þeir hafa fengið úr eigin bóklestri til að leiðbeina lesendum, þeirra hlutdrægni og 
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skoðanir eiga það þá til að hafa áhrif á hvernig framkvæmd lesendaráðgjafar fer fram 

(Moyer, 2005). 

Samkvæmt Erin D. Howerton (2010) er það algengur misskilningur á meðal starfsmanna 

bókasafna að myndasögur séu ekki „góðar“ bókmenntir. Hún segir að myndasögur geti verið 

jafn kraftmiklar og jafn góð bókmenntaverk og bækur sem eru skrifaðar einungis með texta. 

Það eru til myndasögur jafnt fyrir börn, unglinga, ungt fólk og fullorðna. Flokkurinn 

myndasögur inniheldur nefnilega mjög fjölbreytt úrval lesefnis allt frá lífsreynslusögum og 

sjálfsævisögum til magna og ofurhetjubóka. Myndasögur geta líka verið frábær leið til að fá 

unglinga og þá oftast unglingsdrengi sem lesa lítið til að fá áhuga á lestri bóka.  

Jessica Zellers (2010) segir að starfsmenn bókasafna verði að vera duglegri við að auglýsa 

þær myndasögur sem bókasöfnin eiga, hvort sem það er með því að setja þær í útstillingu 

eða setja bókagagnrýni um þær á heimasíður sínar eða á samfélagsmiðla. Til að starfsmenn 

geti auglýst myndasögur á góðan hátt þurfa þeir að vera óhræddir við að kynna sér fyrst 

þessa tegund bóka. Howerton (2010) segir að hægt sé að kynna sér innihald myndasögu á 

fimm mínútum. Þá sé fyrst skoðuð kápan bæði fram- og bakhlið. Einnig þarf að skoða hvernig 

teikningarnar eru settar fram, þar sem mikið er hægt að sjá um innihald sögunnar á því 

hvernig listamaðurinn notar til dæmis ljós, skugga og liti í teikningum sínum. Næst er skoðað 

í hvaða flokk eða flokka innihald sögunnar passar í, það er skáldsaga, fantasía, ævisaga og 

þess háttar. Að lokum er gott að lesa búta úr texta auk þess að lesa í myndirnar, þannig er 

auðveldara að sjá hvað það er í bókinni sem gæti heillað tilvonandi lesendur. 

Marc Aronson (1999) telur að unglingar lesi meira en fullorðnir vilja halda fram. Hann 

segir að unglingarnir lesi frekar inni í herbergjum sínum en ekki frammi hjá fjölskyldunni eins 

og börnin. Því eiga fullorðnir oft erfitt með að trúa því að unglingarnir lesi. Auk þess eru 

bækur fyrir þá eru oftast geymdar í horninu á barnadeildum almenningsbókasafna þar sem 

enginn sómasamlegur unglingur myndi nokkurn tíma láta sjá sig. Að mati Aronson er því 

mikill munur á því hve mikið unglingar lesa og því sem við höldum að þeir lesi. Hann segir að 

margir foreldrar finnist aðalsögupersónur bókanna ekki vera nógu jákvæðar fyrirmyndir 

og/eða söguþráðurinn ekki nógu uppbyggilegur. Að hans mati eru unglingarnir eru fullfærir 

um að nota gáfur sínar og ímyndurnarafl til að vita hvernig heimurinn virkar, þau þurfa 

fullorðna sem síur á milli hins ímyndaða heims og þess raunverulega. Unglingar nota bækur 

til að prófa nýjar fantasíur, flýja raunveruleikann í smá stund og reyna á landamæri hugans 

fjarri hinum fullorðnu. 
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Óbein lesendaráðgjöf er talin geta hentað vel flestum unglingum. Gott dæmi um hana og 

kosti þess að raða bókum eftir tegundum er tilraun sem gerð var við lítið bókasafn í Örland í 

Noregi. Starfsmennirnir vildu auka lestrarþátttöku drengja í rúmlega 5.000 manna bænum 

sem bókasafnið þjónaði. Þeir gerðu ýmsar tilraunir til að fá drengina til að lesa en þeirra 

helsta niðurstaða var sú að drengir vilja ekki að lesturinn þeirra sé til umfjöllunar. Það sem 

virkaði til að auka lesturinn var að fá krakkana til að aðstoða við bókakaup, auk þess sem 

starfsmennirnir breyttu unglingadeildinni til samræmis við áhugasvið unglinganna. 

Bókakosturinn var því flokkaður eftir efni og voru flokkarnir stríð og hetjur, hrollvekjur og 

spenna, húmor, ást og reynslusögur. Þessi röðun gerði það að verkum að allir unglingarnar 

lásu meira, þar sem efnið var aðgengilegra (Haugen, 2005; Þöll, 2006). 

Tori Jensen er upplýsingafræðingur (e. media specialist) á skólabókasafni í framhaldsskóla 

í Bandaríkjunum. Hún ákvað að fara af stað með lestrarátak fyrir stráka. Átakið fékk nafnið 

átakið „Alvöru karlmenn lesa“ (e. Real men read) og virkaði þannig að hún fékk bæði karlkyns 

starfsmenn skólans og karla úr samfélaginu til að sitja fyrir á veggspjaldi þar sem þeir héldu á 

uppáhalds bókinni sinni undir fyrirsögninni „Alvöru karlmenn lesa“. Karlmennirnir fóru svo í 

tíma til nemendanna og kynntu fyrir þeim bækurnar sem þeir voru með á veggspjaldinu, sem 

voru allt frá tímaritum um gítara eða bíla til skáldsagna. Þetta átak hafi gríðarlega góð áhrif á 

útlán bæði drengja og stúlkna á skólabókasafninu en á tímabilinu frá september til nóvember 

fóru úr 122 bókum í 432 bækur (Whelan, 2008). 
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5 Aðferðafræði 

Þessi rannsókn byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum. Hér verður því greint frá því hvað 

felst í eigindlegum rannsóknaraðferðum og hvers vegna sú leið var farin. Fyrst verður farið 

yfir markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar kynntar. Þar næst er fjallað um 

rannsóknaraðferðina, það er hvaða fræðilega sjónarhorn verður á rannsókninni og hvaða 

þekkingarfræði verður stuðst við, auk þess sem sagt verður frá þeirri aðferð sem verður 

notuð við úrvinnslu gagna. Að því loknu verður greint frá tildrögum rannsóknarinnar, 

framkvæmd hennar og gagnasöfnun. Að lokum verður farið yfir bakgrunn rannsakanda og 

siðferðisleg álitamál. 

5.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt. Í fyrsta lagi að skoða hvaða þýðingu starfsmenn 

almenningsbókasafna telja lesendaráðgjöf hafa fyrir börn og unglinga. Í öðru lagi er markmið 

rannsóknarinnar að skoða hvernig lesendaráðgjöf er sinnt á almenningsbókasöfnum auk þess 

að sýna fram á þau sóknarfæri sem eru til staðar á þessu sviði til að auka ánægjulestur barna 

og unglinga. Því verður leitast við að svara eftirtöldum rannsóknarspurningum: 

1. Hvaða merkingu leggja starfsmenn almenningsbókasafna í hugtakið lesendaráðgjöf? 

2. Er lesendaráðgjöf fyrir börn og unglinga sinnt á almenningsbókasöfnum og ef svo er 

hvernig? 

3. Hvernig er hægt að efla faglega lesendaráðgjöf fyrir börn og unglinga á 

almenningsbókasöfnum? 

5.2 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn þessi var gerð með eigindlegri aðferðafræði. Með eigindlegri rannsókn vill 

rannsakandi skoða upplifun fólks, hvaða merkingu það leggur í hlutina og eigin reynslu. 

Samkvæmt eigindlegri aðferðafræði eru nokkrar leiðir til að skoða upplifanir fólks en þeirra á 

meðal eru opin viðtöl, rýnihópar, þátttökuathuganir og frásagnir (Hennink, Hutter og Bailey, 

2011). Þar sem hér á meðal annars að skoða hvaða merkingu starfsmenn 

almenningsbókasafna leggja í hugtakið lesendaráðgjöf og hver framtíðarsýn þeirra er á 

þjónustu við börn og unglinga í tengslum við lestur var ákveðið að taka opin viðtöl til að fá 

dýpri skilning á skoðunum starfsmanna og viðhorfum. 
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5.2.1 Fræðilegt sjónarhorn og þekkingarfræði 

Fræðilegt sjónarhorn er undirstaðan þegar kemur að vali á aðferðafræði. Sú nálgun sem að 

mati rannsakanda hentar best í þessari rannsókn er fyrirbærafræðileg nálgun. Í þeirri nálgun 

er talað um að hegðun fólks sé afleiðing af því hvernig það skilgreinir heiminn í kringum sig 

og er það hlutverk rannsakanda að lýsa þeim heimi og raunveruleika viðmælenda eins og 

þeir sjá hann. Samkvæmt Kvale (1996) á rannsakandi að reyna að sjá veruleika viðmælenda 

frá þeirra sjónarhorni. 

Þetta fræðilega sjónarhorn fellur einkar vel að minni rannsókn þar sem mig langar að 

skoða veruleika þeirra starfsmanna sem sjá um barna- og unglingastarf á bókasöfnum og 

hvaða merkingu þeir leggja í lesendaráðgjöf fyrir börn og unglinga. Merkingin myndast út frá 

félagslegum samskiptum. Sú þekkingarfræði sem byggt er á í þessari rannsókn er 

mótunarhyggja. Þekkingarfræði gefur rannsakanda heimspekilegan grunn til að auðvelda 

ákvarðanatöku varðandi hvaða þekking er möguleg og fullnægjandi. Auk þess sem 

þekkingarfræði felur í sér möguleika, umfang og eðli þekkingar.  

Með mótunarhyggju er talið með samskiptum okkar við raunveruleikann komi 

sannleikurinn inn í tilveruna. Tilgangurinn með sannleikanum er ekki uppgötvaður heldur 

byggður upp, eina merkingin er sú sem við leggjum í hlutina (Crotty, 1998). 

Ég tel að ekki sé hægt að uppgötva einhvern einn sannleika þegar kemur að 

lesendaráðgjöf, hvað þá þegar kemur að börnum og unglingum og þjónustu við þá, en það er 

hægt að fá skilning í þá merkingu sem starfsmenn bókasafna hafa á lesendaráðgjöf og 

hvernig hægt væri að veita þessum aldurshópi sem besta þjónustu. 

5.2.2 Úrvinnsla gagna 

Aðferðafræði sú sem unnið verður eftir í þessari rannsókn er grunduð kenning. Samkvæmt 

henni er kenning þróuð út frá gögnunum. Ekki eru til margar rannsóknir á lesendaráðgjöf 

fyrir börn og unglinga og enn færri sem snúa að sjónarhorni bókasafna og starfsmanna 

þeirra.  

Þegar unnið er með grundaða kenningu snúa rannsóknarspurningarnar að því hvernig 

viðmælendur upplifa það sem verið er að rannsaka auk þess að finna ákveðin kaflaskipti í 

ferlinu og er þessum upplýsingum oftast safnað með viðtölum (Creswell, 2007).  

Charmaz (2006) segir að með grundaðri kenningu getum við lært á heiminn sem við 

rannsökum og þróað kenningar til að skilja hann. Kenningin sem við þróum er byggð á 
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þátttöku rannsakanda, bæði í fortíð sem og í nútíð, samskiptum rannsakanda við fólk, 

sjónarmiðum hans og rannsóknarhefðinni sem farið er eftir. Rannsakandi er því jafn mikill 

hluti af þeim gögnum sem hann safnar og heiminum sem hann rannsakar. 

Charmaz (2006) talar um að grunduð kenning samanstandi af sveigjanlegum en þó 

kerfisbundnum leiðbeiningum um það hvernig eigi að safna eigindlegum gögnum og greina 

þau til að hægt sé að búa til kenningu sem er sprottin úr gögnunum sjálfum. Þegar unnið er 

með grundaða kenningu er reynt að skilja líf þátttakenda og hvað það er sem gerist á þeim 

vettvangi sem verið er að rannsaka. Til að ná þessu fram skoðar rannsakandi hvernig 

viðmælendur útskýra fullyrðingar sínar og gjörðir. Rannsakandi spyr sig svo hvað hann getur 

greint úr þessum upplýsingum. 

Þegar unnið er út frá grundaðri kenningu eru viðtölin hálfopin og með leyfi þátttakenda, 

tekin upp á upptökutæki. Þau eru svo afrituð nákvæmlega og að því loknu er upptökunni 

eytt. Opin viðtöl eru nokkurs konar stjórnaðar samræður. Rannsakandi ber upp spurningar 

og fær viðmælanda til að tala um það sem hann vill vita. Þegar spurningarnar eru opnar og 

fordómalausar er viðmælandi líklegri til að segja frá einhverju sem ekki var búist við 

(Creswell, 2007). 

Gagnagreining fer fram samhliða gagnasöfnun, það er gögnin eru greind jafnóðum og á 

þeim má byggja næstu skref rannsóknarinnar. Samkvæmt vinnulagi grundaðrar kenningar 

eru gögnin kóðuð með kerfisbundnum hætti þar sem notaðar eru nokkrar tegundir af 

kóðunum. Fyrsta kóðun er opin kóðun sem er liður í að brjóta gögnin upp auk þess sem það 

eykur yfirsýn og kemur á þau skipulagi. Gögnin eru lesin línu fyrir línu, orð fyrir orð og 

rannsakandinn þarf að vera opinn fyrir hverju því sem hann getur fundið í gögnunum 

(Charmaz, 1996). Eftir þennan ýtarlestur á gögnunum tekur við markviss kóðun, en þá er 

rannsakandi búinn að mynda ákveðnar áherslur í gögnunum sem hann vill skoða, þessi 

kóðun byggir á því sem fannst í fyrstu kóðun. Einnig er farið yfir og ákveðið hvaða upphaflegu 

kóðar eru mikilvægastir fyrir greininguna og hvaða þemu hafa komið fram í kóðun (Charmaz, 

1996; Creswell, 2007). 

Rannsakandi skrifar á minnisblöð allt það sem kemur upp í hugann á meðan gagnasöfnun 

og greining fer fram. Út frá bæði þeim upplifunum og þeim þemum sem rannsakandi fær úr 

viðtölunum getur hann myndað kenningu og sett hana fram jafnt í orðum sem og á 

myndrænan hátt (Creswell, 2007). 
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5.3 Framkvæmd 

Tekin voru níu opin viðtöl við gerð þessarar rannsóknar og voru þau tekin á tímabilinu 

október 2013 – júlí 2015. Undirbúningurinn hófst á því að tekin voru viðtöl við tvo 

lestrarhesta sem eru virkir notendur bókasafna til að fá innsýn inn í heim notenda. Auk þess 

var lögð áhersla á að fá upplýsingar um hvernig þeir nýta sér bæði lesendaráðgjöf sem og 

aðra þjónustu bókasafna. Síðan voru tekin viðtöl við starfsmenn almenningsbókasafna á 

Íslandi. Til að afla viðmælenda voru bæði heimasíður bókasafna skoðaðar og athugað hvort á 

safninu væri starfsmaður sem sinnti barnastarfi sérstaklega og honum sendur tölvupóstur 

þar sem óskað var eftir þátttöku, hjá þeim bókasöfnum sem ekki höfðu skráðan starfsmann í 

barnadeild var send fyrirspurn á forstöðumann safnsins. Í rannsókninni var notað markvisst 

úrtak þar sem þeir starfsmenn sem talað var við þurftu að vinna með börnum og/eða 

unglingum í starfi sínu. 

5.3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru níu talsins, tveir lestrarhestar og sjö starfsmenn 

almenningsbókasafna sem staðsett eru á suðvestur horni landsins. Öll nöfn eru dulnefni og 

staðarheiti hafa verið fjarlægð. Þetta er gert til að ekki sé hægt greina hvaðan svörin koma, 

hvorki til starfsmanna né bókasafna. 

Þegar leitað var að lesendum til að taka viðtal við, var ákveðið að þeir þyrftu að vera 

fullorðnir, hafa umgengist mikið af bókum frá barnæsku, þeir þurftu að flokkast undir það að 

vera lestrarhestrar, en samkvæmt Catherine Sheldrick Ross (1999) þá eru þeir lestrarhestar 

sem lesa um það bil eina bók á viku, auk þess þurftu þeir að hafa nýtt sér þjónustu bókasafna 

reglulega. Þannig fengust viðmælendur sem notuðu sjálfir bókasöfn sem börn, unglingar, 

fullorðið fólk og sem foreldrar.  

Friðsemd er annar lestrarhestanna sem tekið var viðtal við. Hún er 35 ára og hefur lesið 

mikið síðan hún man eftir sér og býr ásamt manni og átta ára barni í Reykjavík. Heiðrún er 34 

ára, þriggja barna móðir sem hefur alist upp við mikinn lestur og reynir að umkringja börn sín 

með bókum, hún er einnig búsett á höfuðborgarsvæðinu. 

Þeir starfsmenn bókasafna sem tekin voru viðtöl við voru á aldrinum 34-69, starfstími 

þeirra á bókasöfnum var allt frá fjórum árum til 25 ára og þeir höfðu mjög fjölbreytta 

menntun, fimm þeirra voru með gráðu í bókasafnsfræðum en auk þess voru þær menntaðar 

í dönsku, ensku, bókmenntafræði og leikskólakennarafræðum svo eitthvað sé nefnt. Þeim 

var gefin dulnefnin Borghildur, Hafdís, Kolbrún, Kolfinna, Nína, Ragnheiður og Sandra. 
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5.3.2 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru tekin upp með leyfi þátttakenda og þau svo afrituð frá orði til orðs, eftir afritun 

var upptökunum eytt. Viðtölin voru öll í kringum 30-70 mínútur að lengd. 

Í upphafi hvers viðtals var þátttakendum sagt lauslega frá tilgangi rannsóknar og þeir 

beðnir um að skrifa undir upplýst samþykki. Í samþykkinu kemur fram að þátttakendur megi 

hætta við þátttöku hvenær sem er auk þess sem þeir samþykkja að viðtalið verði tekið upp. 

Þar kom einnig skýrt fram að upptökum yrði eytt eftir afritun og að allir þátttakendur fái 

úthlutað gervinöfnum. 

Stuðst var við viðtalsramma en ekki fastmótaðan spurningalista. Viðtalsramminn innihélt 

einungis tillögu að opnum spurningum til að auka líkur á því að rætt yrði um það efni sem 

miðað var við í markmiðum rannsóknar auk rannsóknarspurninga. Að öðru leyti var reynt að 

hafa andrúmsloftið afslappað þannig að auðvelt væri að takast á við óvænt svör ef slíkt kæmi 

upp. Hugleiðingar rannsakanda eftir hvert viðtal voru einnig teknar upp eða skráðar niður við 

fyrsta tækifæri eftir að viðtali lauk. 

Viðtölin voru afrituð við fyrsta tækifæri eftir að þau voru tekin. Afritað var af mikilli 

nákvæmni og hvert smáorð og hvert hikorð skráð auk þess sem áherslubreytingum í rödd var 

líst og þeirri líkamstjáningu sem viðmælendur notuðu til að leggja áherslu á mál sitt og þykja 

skipta máli við úrvinnslu gagna. 

Greining gagna hófst strax við afritun fyrsta viðtals og voru þær hugmyndir og vangaveltur 

sem komu upp við afritun skráðar strax í athugasemdir rannsakanda. Ítarlegri gagnagreining 

fór svo fram að afritun lokinni. Gagnagreiningarferli með aðferðum grundaðrar kenningar er 

fjölþætt. Eftir grunngreiningu á fyrsta viðtali eru upplýsingar þær sem safnast þar notaðar til 

að bæta viðtalsrammann fyrir næsta viðtal og svo koll af kolli (Creswell, 2007). Við greiningu 

á viðtölunum í þessari rannsókn var þessi aðferð notuð til að auka gæði viðtalanna og þar af 

leiðandi niðurstaðna. 

Við greiningu á gögnunum var byrjað á opinni kóðun þar sem gögnin voru lesin línu fyrir 

línu, orð fyrir orð í leit að hugtökum, þemum og kóðunarflokkum. Þegar því lauk tók við 

markviss kóðun þar sem lesið var út frá einu þema eða kóðunarflokki og gögnin lesin línu 

fyrir línu í leit að tilteknum atriðum sem fundust í opnu kóðuninni.  
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5.4 Bakgrunnur rannsakanda og siðferðisleg álitamál 

Frá því að ég byrjaði að lesa hef ég haft gífurlegan áhuga á öllum lestri og hinum yndislega 

heimi bókanna. Bækur hjálpuðu mér að takast á við stríðni í skólanum og hjálpuðu mér í 

gegnum hin ýmsu vandamál unglingsáranna og hefur mig alla tíð síðan langað til að hjálpa 

öðrum í mínum sporum að finna gleðina sem felst í því að lesa góða bók. Ég tel að bókasöfn 

landsins séu vannýtt auðlind þegar kemur að yndislestri barna og unglinga og að mínu mati 

ættu bókasöfnin að vera stór hluti af lestraruppeldi barna. Ég þurfti því að passa sérstaklega 

upp á að mínar persónulegu skoðanir lituðu ekki bæði viðtalsrammann og greiningarferlið, 

þar sem ég hef sterkar skoðanir og ekkert nema góðar minningar af mínu bókasafni og 

starfsmönnum þar. Að auki þurfti ég að passa sérstaklega upp á að þeir starfsmenn sem ég 

talaði við væru ekki greinanlegir út frá því safni sem þeir vinna á, en þó upp að því marki að 

breytingin hafi ekki áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 

Við gerð þessarar rannsóknar var farið eftir Vísindasiðareglum Háskóla Íslands (Háskóli 

Íslands, 2014) og lögum um persónuvernd nr. 77/2000 meðal annars með því að tilkynna 

persónuvernd um rannsóknina. Þegar kemur að Vísindasiðareglum Háskóla Íslands þá þurfti 

helst að hafa í huga við gerð þessarar rannsóknar að vera með upplýst samþykki þar sem 

kom skýrt fram að það væri enginn skyldugur til að taka þátt og að hætta mátti við þátttöku 

hvenær sem var í ferlinu. Öllum þátttakendum voru gefin dulnefni og stefnt var að því að 

ekki væri hægt að tengja saman svör viðmælenda við vinnustað þeirra ef þeir óskuðu þess. Á 

meðan verið var að vinna gögnin voru þau geymd á öruggum stað og svo eytt strax eftir 

notkun. 

Þar sem rannsóknin er eigindleg er ekki hægt að alhæfa út frá henni eða yfirfæra 

niðurstöður hennar yfir á ákveðið þýði, enda er það ekki tilgangur hennar. Þetta eru skoðanir 

og upplifanir þeirra starfsmanna sem við var talað og veitir því rannsóknin mikilvæga innsýn 

inn í lífið og tilveruna á bókasöfnunum sem þeir starfa á. 
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6 Niðurstöður 

Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrri hluti niðurstaðnanna fjallar 

um lestrarhesta og byggir á niðurstöðum tveggja viðtala þar sem skoðuð var upplifun þeirra 

af lestri og bókasöfnum. Seinni hlutinn byggir á viðtölum við sjö starfsmenn 

almenningsbókasafna í jafn mörgum almenningsbókasöfnum sem staðsett eru á suðvestur 

horni landsins.  

Út frá greiningu gagna komu eftirfarandi þemu fram: Hjá lesendunum var það helst: 

Lestraruppeldi, bókaval og tilgangur bóklesturs. Hjá starfsmönnum komu eftirfarandi þemu 

fram: Notkun lesendaráðgjafar, að kynna börn fyrir bókum, samvinna við önnur söfn og 

stofnanir og bækur og unglingar. Undir þessi yfirþemu koma fjölmörg undirþemu og er 

fjallað nánar um þau í hverjum kafla fyrir sig. 

Til glöggvunar er hér útskýring á þeim hugtökum sem þýdd hafa verið úr ensku, enska 

hugtakið er eingöngu notað af viðmælendum sjálfum en í umfjöllunni hér að neðan er notast 

við íslensku þýðinguna. 

Lestrarhestur  heavy reader 

Sakbitin sæla  guilty pleasure 

Skvísubókmenntir  Chic Lit 

Ungmennabækur  YA - young adult literature 

6.1 Lestrarhestar 

Þeir þrír kaflar sem fylgja hér á eftir eru niðurstöður úr viðtölum sem tekin voru við 

lestrarhesta. Þessi hluti niðurstaðna skiptist í þrjá undirkaflakafla, fjallar sá fyrsti um 

lestraruppeldi, sá næsti um bókaval lestrarhesta og sá þriðji um tilgang bóklestrar. 

6.1.1 Lestraruppeldi 

Hjá viðmælendum mínum kom skýrt fram að margir ólíkir þættir gerðu það að verkum að 

þær skilgreina sig sem lestrarhesta. 

Friðsemd segir að hennar helstu áhrifavaldar hafi verið ættingjar sem gáfu henni oftast 

bækur í bæði jóla- og afmælisgjafir. Hún segist einnig hafa verið fastagestur í bókabílnum 

sem stoppaði nærri heimili hennar. Hún telur því að þetta góða aðgengi að bókum hafi 
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stuðlað að því að hún hafi lesið mikið sem barn og geri einn í dag. Þessi skoðun Friðsemdar 

samræmist niðurstöðum rannsóknar sem Sigrún Klara Hannesdóttir (1998) framkvæmdi, en 

þar kom fram að marktæk tengsl eru á milli þess að fá bók í jólagjöf og þess að lesa. 

Þegar kom að lestraruppeldi Heiðrúnar voru áhrifin mun beinni þar sem langamma 

hennar kenndi henni að lesa: „Ég var ein af fáum heppnum sem átti langömmu sem var 

heima og kenndi mér að lesa og gaf sér tíma í það“. Þegar Heiðrún eltist tók systir hennar við 

lestraruppeldinu og segir hún að þær systur hafi ekið borgina þvera og endilanga í leit þeirra 

að bókum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Ágústu Pálsdóttur (1998), sem sagt er frá í 

kafla 2.4, á þetta við rök að styðjast þar sem að lestrarvenjur foreldra og lestrarhefð innan 

fjölskyldunnar leika stórt hlutverk í lestraruppeldi barna. 

Bæði Friðsemd og Heiðrún virðast hafa verið í lykilhlutverki þegar kom að því að kynna 

eigin börn fyrir yndislestri. Friðsemd segist lesa á hverju kvöldi fyrir son sinn og að hann fái 

aldrei nóg að bóklestri. Hún segist líka vera mjög hlynnt því að börn lesi bækur þar sem hún á 

svo sterkar og góðar minningar frá sínum æskuárum þegar hún „var alltaf með bók í hönd“. 

Heiðrún segist hafa verið sérstaklega dugleg að fara með dætur sínar á bókasafnið þegar þær 

voru yngri en að nú hafi skólabókasafnið tekið við hjá þeim. Þegar hún talar um yngsta 

barnið segir hún: „Hin náttúrlega bara alltof lítil en hún blessunin á eftir að verða dregin á 

bókasöfnin og verið sýndar bækur og ég á eftir að draga hana út þegar hún vill ekki fara heim 

og eitthvað svona eins og hinar“. 

6.1.2 Bókaval lestrarhesta 

Áhugavert var að skoða hvernig viðmælendurnir töluðu um bækur og val á þeim. Heiðrún 

talaði um lestur sinn af miklu stolti og var það rauður þráður í gegnum allt viðtalið. Hún 

virtist vera einstaklega stolt af því að vera lestrarhestur og var oft að bera sig saman við aðra 

lesendur í kringum hana. „[É]g hef svona oft rætt þetta við manninn minn, hann les líka en 

ekki eins mikið og ég og ég á lengri leslista að baki en hann.“ Stoltið í röddinni leyndi sér ekki 

þegar hún talaði um þann fjölda af bókum sem hún hefur lesið, til dæmis þegar hún var 

spurð hvað hún læsi mikið þá sagði hún: „Það er rosalega rokkandi, stundum get ég tekið 

alveg, til dæmis um jólin þá tók ég alveg, ég held ég hafi lesið hálft bókasafnið í Gerðubergi. 

Ég held ég hafi klárað svona 10, 15 bækur í desember“, hún bætti svo við: „ Ég myndi segja 

að svona í meðaltali er ég að klára þrjár til fjórar bækur á mánuði, frekar sleppi ég því að 

horfa á sjónvarpið... og les.“ Stoltið skín í gegnum allt viðtalið hvort sem hún var að tala um 
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barnæskuna: „Ég byrjaði að lesa fjögurra ára, [þá] var ég byrjuð að lesa, mér til ánægju“, eða 

það að hún las aðrar og flóknari bækur en jafnaldrarnir „svona tólf ára, þá er ég að lesa Edgar 

Allan Poe og Stephen King, The Shining“. Þetta var sérstaklega áberandi þegar hún talaði um 

unglingsárin: „Ég var skrítni krakkinn í skólanum, af því að þegar maður kom í 

unglingadeildina þá mátti maður vera inni og allir fóru inní sal að hlusta á einhverja svona 

þumpa, þumpa, þumpa tónlist en ég sat semsagt frammi með Stephen King og las“. Þrátt 

fyrir að hún titlaði sjálfa sig sem skrítna krakkann í skólanum nokkrum sinnum í viðtalinu þá 

sagði hún þessa sögu með áberandi miklu stolti í röddinni. Undantekningin frá þessu var 

umræða um bækur sem hún flokkaði sem sakbundna sælu. Þegar hún talaði um þessar 

bækur vék stoltið fyrir skömm, þrátt fyrir að þessa bækur veiti henni augljósa gleði. „Mitt 

svona guilty pleasure það eru svokallaðar kvennabókmenntir eða Chic Lit bækur kallast þær 

á ensku, það er bækur eins og bækurnar um Bridget Jones og Sophie Kinsella bækurnar um 

Kaupalkann, mér finnst þær skemmtilegar“. Hún sagðist hlæja yfir þessum bókum og safna 

þeim, en hún var ekkert sérstaklega stolt af því og taldi upp þær skvísubækur sem eru ekki 

skemmtilegar og sagði frá þeirri skömm sem hún taldi kaupendur svokallaðra 

„sjoppubókmennta“ finna fyrir þegar þær eru settar á færibandið í stórmörkuðum. Það 

virðist því vera þunn lína á milli stolts og skammar hjá Heiðrúnu. Hún lítur út fyrir að vera 

stolt af því að lesa þekkta höfunda eins og Edgar Allan Poe, Stephen King og Ólaf 

Gunnarsson, auk þess sem hún er mjög stolt af því að lesa fantasíurnar sínar, en þegar það 

kemur að því að tala um kvennabókmenntir eða jafnvel unglingabækur þá fyllist röddin 

skömm. Ég velti því fyrir mér hvort hún sé hrædd um að vera dæmd út frá vali sínu á bókum 

eða hvort eitthvað annað liggi að baki.  

Samróma álit viðmælenda minna var að bækur sem eru markaðssettar sérstaklega fyrir 

konur væru einhvers konar annars flokks lesefni. Friðsemd sagði: „Ég get alveg dottið í það 

að fara bara á safnið og náð mér í tíu rauða seríu bækur einhvern svona heilalausan lestur og 

það er eitthvað sem mig langar kannski ekkert að eiga“. Þær virtust skammast sín fyrir að 

lesa þessar bókmenntir án þess þó að vilja viðurkenna það, en notuðu oftast neikvæð orð til 

að lýsa þeim. Heiðrún talaði líka um að almenningsálitið á þessum bókum væri ekki gott og 

að þar sem þessi tegund bóka flokkist sem skvísubækur að þá væri búið að ákveða fyrirfram 

að þær séu „sorp“. Þær virðast því báðar vilja hafa ákveðna fjölbreytni í lesefni sínu. 

Þrátt fyrir að Heiðrún lesi sjálf mikið af skvísubókum þá hefur hún sterkar skoðanir á því 

hvað dætur hennar lesa í þessum efnum. Sem unglingur las hún jafnt íslenskar 
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unglingabækur og það sem hún kallaði „froðubækur“ á ensku „[Ég] fann eina bók um daginn 

ofan í geymslu, úff, hún fór í góða hirðirinn, vildi ekki að börnin mín dyttu inn á þetta.“ Þegar 

hún var spurð um ástæður þess að börnin mættu ekki lesa þetta sagði hún að þessar bækur 

og aðrar svipaðar væru svo lélegar bókmenntir að hún yrði mjög sátt ef dæturnar myndu 

aldrei lesa þær. 

Það mætti því benda starfsmönnum almenningsbókasafna á mikilvægi þess að þeir sýni 

fram á að á bókasöfnum eru bókmenntir ekki dregnar í dilka á þennan hátt, heldur sé 

smekkur fólks fyrir lesefni virtur og að ekki sé litið svo á að sumar tegundir bókmennta séu 

öðrum óæðri. 

6.1.3 Tilgangur bóklesturs 

Viðmælendur mínir virðast treysta mikið á bækur til að hjálpa sér að slaka á og hvílast. 

Heiðrún sagðist nota bækur og lestur til þessa og nefndi hún alloft að hún lesi til að fá frið og 

til að slaka á: „[Ég les til] að flýja svolítið... ég held að því meira sem er að gera hjá mér og 

meira álag þá les ég til þess að finna slökun og til þess að já að gleyma mér.“ Hún sagðist 

einnig lesa til að flýja og fá frí frá raunveruleikanum, til dæmis sagði hún að hún læsi í hvert 

einasta skipti sem að hún fengi frið frá börnunum og að hún læsi á kvöldin meðan aðrir væru 

að horfa á sjónvarpið. Þegar Heiðrún les, þá segist hún detta inn í bækurnar þegar hún hefur 

tíma til: „[Ég er] með þrjú börn, en þegar ég hef tíma, þá líka tek ég mér pásu svona á daginn 

en með svona lítið barn, maður vill hafa svona kósý, þá á ég það til að detta inn í bækurnar 

og hverfa, þá er erfitt að ná sambandi við mig stundum þannig að ég reyni að gera þetta 

frekar á kvöldin“.  

Mjög áhugavert er að sjá hvað bækur hafa sterk áhrif á báða viðmælendurna og að þær 

virðast vera sterkur áhrifavaldur á tilfinningalíf þeirra. Heiðrún les þegar hún er einmana, 

þegar hún er þreytt og allt þar á milli. „[Þ]á finnst mér skemmtilegt að lesa bækur sem fá mig 

til að hlæja og þessar ChicLit bækur virðast yfirleitt gera það, það sem ég les af þeim“ og hún 

segir einnig: „Eins og ég segi þá höfðu þær allar áhrif á líf mitt að því leytinu til þegar ég átti 

slæmar stundir þá gat ég látið mig hverfa og mér leið betur fyrir vikið“. Hún virðist því leita á 

náðir bókanna í hvert sinn sem eitthvað bjátar á eða hreinlega þegar hún vill hitta „vini“ sína 

aftur og segir: „Mér finnst gaman að lesa fantasíubækurnar þar sem ég fer inn í einhvern 

nýjan heim og hitti gamla vini“. Friðsemd segir að hún lesi til að bæta líðan: „Aðrar bækur 
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sem ég les aftur og aftur og aftur og bara sem að einhver veginn hafa bara þannig áhrif á mig 

að mér líður vel“.  

Þeir lestrarhestar sem talað er við hér nota bækur til að flýja raunveruleikann þegar þess 

þarf. Friðsemd segir: „Það er bara einhver veginn að komast inn í einhvern annan heim“ og 

Heiðrún tekur undir og segir: „Þá á ég það til að detta inn í bækurnar og hverfa“ hún bætir 

svo við: „[Ég vil lesa bækur] þar sem ég fer inn í einhvern nýjan heim og hitti gamla vini og 

svona eins og til dæmis þegar ég sá Hobbita myndina í fyrsta skipti þessa fyrstu og dvergarnir 

voru að koma heim til Bilbo í fyrsta skipti ég fylltist bara gleði og ánægju og ég varð fjórtán 

ára aftur og mér fannst ég vera að hitta gamla æskufélaga“. 

6.1.4 Samantekt 

Viðmælendur mínir áttu það sameiginlegt að hafa byrjað að lesa mjög ungar og hafa alla tíð 

leitað í bækur sér til afþreyingar. Þær áttu það líka sameiginlegt að margir komu að því að 

ýta undir lestur þeirra, hvort sem það voru skyldmenni eða starfsmenn skóla og bókasafna. 

Þær hafa einnig báðar haldið í hefðina með því að ala sín eigin börn upp við bóklestur og lagt 

mikla áherslu á að auka áhuga þeirra á lestri og bókum.  

Samfélagsálitið vegur einnig þungt hjá viðmælendum mínum þegar kemur að umræðunni 

um góðar bókmenntir. Þær voru sammála um að ástarsögur og skvísubækur væru ekki góður 

pappír og kölluðu bækurnar oftar en einu sinni heilalausan lestur. Á móti kemur að þær 

virðast báðar vera mjög stoltar af því að lesa bækur eftir þekkta höfunda, þó svo að Heiðrún 

hafi tjáð sig meira um það en Friðsemd. Þær tala um bækur með mikilli hlýju og ljóst er að 

bækur hafa leikið stórt hlutverk í lífi þeirra og komið þeim til hjálpar þegar lífið reyndist þeim 

erfitt. Þær virðast hafa náð að fela sig í heimi sögupersónanna og eignast þar góða vini, þegar 

raunheimar voru of erfiðir. 

6.2 Lesendaráðgjöf við börn og unglinga á almenningsbókasöfnum 

Þeir fjórir kaflar sem fylgja hér á eftir eru niðurstöður úr viðtölum sem tekin voru við 

starfsmenn almenningsbókasafna á suðvestur hluta landsins. 

Þessi hluti skiptist í fjóra undirkafla, sá fyrsti fjallar um lesendaráðgjöf, annar um það að 

kynna börn fyrir bókum, sá þriðji um samstarf bókasafna, skóla og annarra stofnanna og er 

sá fjórði um að halda bókum að unglingum. Báðir yfirkaflar enda á samantekt. 
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6.2.1 Lesendaráðgjöf 

Fimm af þeim starfsmönnum sem talað var við töldu sig vera með virka lesendaráðgjöf á sínu 

safni. Þegar spurðar hvernig þær túlkuðu hugtakið lesendaráðgjöf stóð ekki á svörum 

lesendaráðgjöf væri „að leiða saman barn og bók“ og „að hjálpa fólki að finna bók við hæfi“. 

Það var því áhugavert að skoða svör hinna tveggja því þar kom skýrt fram að þær nýttu samt 

sem áður flestar ef ekki allar tegundir lesendaráðgjafar í starfi sínu. Samkvæmt Chelton 

(2006) og Booth (2010) er hægt að stunda virka lesendaráðgjöf með viðtölum við 

viðskiptavini, með uppstillingum bóka og með bæklingum sem lista þá upp bækur til dæmis 

eftir efni, með því að viðskiptavinurinn fylli út eyðublað með óskum sínum eða með 

lesendaráðgjöf í gegnum þriðja aðila, sem í þessu tilfelli er oftast þegar foreldrar koma á 

bókasafnið og óska eftir lesefni fyrir börn sín. Annar starfsmannanna tveggja sagði að engin 

lesendaráðgjöf færi fram á safninu, en þegar nánar var að gáð kom í ljós að hún reyndi alltaf 

að aðstoða viðskiptavini við að finna bók við hæfi og notaði til þess hinar ýmsu aðferðir 

lesendaráðgjafar, hvort sem það voru samtöl við viðskiptavini, uppstillingar bóka eða 

bæklingar með tillögum að lesefni. Önnur notaði ekki hugtakið lesendaráðgjöf yfir þær 

aðferðir sem hún notaði til að tengja saman barn og bók, sem eru þó þær aðferðir sem 

hugtakið lesendaráðgjöf felur í sér.  

Það sem flestir starfsmennirnir töldu vera veigamesta hlutann í lesendaráðgjöf fyrir börn 

og unglinga var þekking á bókakosti safnsins. Helsta aðferðin sem þær nota til kynna sér 

safnkostinn er að „skanna“ bækurnar, það er þær skoða kápu, lesa aftan á bækurnar og lesa 

nokkrar blaðsíður í bókinni. Þetta er sú að ferð sem Jessica E. Moyer (2010) kallar að lesa bók 

á tíu mínútum (sjá kafla 4.3) og er að hennar mati besta leiðin til að kynnast bókakosti auk 

þess sem þær upplýsingar sem fást með þessari aðferð er svo hægt að nota til að mæla með 

bókinni fyrir unga lesendur. Flestar sögðust líka vera duglegar við að spyrja börnin hvernig 

þeim fannst bókin og þá hvað það var helst við söguna sem heillaði. Þannig náðu þær að 

kynna sér stóran hluta bókakostsins og átta sig jafnframt á því hvað börnunum finnst um 

hann. Samkvæmt Shearer (1996) er það jafn mikilvægt fyrir unga lesendur að fá að deila með 

öðrum því sem þau voru að lesa og að fá tillögur að lesefni. 

Nína var eini starfsmaðurinn sem sá einnig um skráningu barnabóka og fannst henni 

skráningin hjálpa sér mjög mikið í að þekkja safnkostinn. Nína segir að það sem henni finnist 

virka best í viðleitni sinni til að kynnast bókum safnsins væri að ræða við börnin: „Maður 

getur látið eins og maður þekki söguna sjálfur en maður þekkir hana kannski ekki sjálfur, 
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þannig fær maður ótrúlega mikið að vita“. Borghildur tekur undir þetta og bætir við að það 

sé öðruvísi þegar hún hafi lesið bókina sjálf því þá „bendir maður frekar á þær heldur en 

aðrar og margar af þessum barnabókum eru bara fanta góðar“. Ragnheiður segir einnig að 

þær aðferðir sem virki best fyrir hana til að ná til ungra lesenda sé bæði að þekkja 

bókakostinn og geta talað við börnin á persónulegum nótum og fengið þannig að heyra hvað 

það er sem þeim líkar og líkar ekki þegar kemur að lestri. Kenningar Huck, Helper og Hickman 

(1997) styðja við þessa skoðun, en þar er haldið fram að þeir sem ætli sér að ýta undir 

lestraráhuga barna verði að vera vel að sér í barnabókmenntum. Undir þetta taka börnin 

sem rætt var í rannsókn Háskólans á Akureyri, en þau en þau sögðust vilja lesa bækur sem 

aðrir voru búnir að lesa og gátu mælt með (Kristín Aðalsteinsdóttir, e.d.). Það er því 

mikilvægt að stjórnendur almenningsbókasafna skipuleggi starfsemina þannig að þeir 

starfsmenn sem sinna lesendaráðgjöf hafi tíma til að lesa og kynnast safnkostinum. Annars er 

hætt við að safnkosturinn nýtist ekki sem skyldi og tækifæri til að glæða áhuga barna og 

unglinga á lestri með að finna það lesefni sem fellur best að smekk þeirra fari forgörðum. 

Viðmælendur mínir voru allar sammála um að mikið væri um að foreldrar kæmu að leita 

að bókum fyrir börn sín. Lögðu þær sig flestar allar fram til að reyna að fá að kynnast barninu 

í gegnum foreldrið og finna bók sem barninu gæti líkað og samkvæmt Guðrúnu þarf að reyna 

að finna bók sem bæði hentar lestrargetu barnsins og áhugasviði þess. Aðeins einn 

starfsmaður hafði aðra skoðun á lesendaráðgjöf í gegnum þriðja aðila: 

Foreldrar eru að spyrja mig hvað hentar, ég get ekki sagt þér það, þú veist, barnið þitt 

verður að ákveða það. Ég get sagt þér að strákunum finnst þetta mjög skemmtilegt […] 

ég reyni það þannig, en þau verða samt að finna út úr því sjálf, finnst mér, ég get ekki 

ákveðið fyrir aðra. Sama með miðað við aldur, það er líka svo misjafnt, hvað er getan og 

áhuginn, sumir lesa bara stuttar bækur en sumir eru komnir í aðeins meira. Þau verða 

bara að finna út úr því sjálf, það er allavega mín skoðun. 

Hún leggur mikla áherslu á mikilvægi einstaklingsins þegar kemur að vali á lesefni. Að hennar 

mati er það er barnið sjálft sem á að hafa tækifæri til að tjá sig um áhugasvið sitt án þess að 

foreldri sé milliliður.  

Samkvæmt Blau (2008) vita þeir foreldrar sem eru að leita að lesefni fyrir barnið sitt oftast 

hvernig bækur börnin þeirra vilja, ef þau eru efins þá vita þau allavega hvaða kvikmyndir 

börnin horfa á eða hvaða sjónvarpsþætti, þannig er hægt að sjá hvar áhugi barnsins liggur. 

Erfiðari séu þeir foreldrar sem eru búnir að ákveða hvað þeir vilja að barnið lesi. 



54 

Allir starfsmennirnir eru virkir í óbeinni lesendaráðgjöf, þær nota mikið útstillingar og 

bæklinga til að hjálpa lesendum á öllum aldri að finna lesefni. Kolfinna hefur síðustu ár 

skrifað úrdrætti úr flestu því sem hún hefur lesið og notar úrdrættina til að búa til bæklinga 

um bækurnar. Bæklingarnir hennar eru af öllum gerðum, sumir eru með aldursskiptar bækur 

sem mikið eru nýttir í sumarlestrinum og aðrir eru þema skiptir. Allir þessir bæklingar eru 

mikið notaðir bæði innan safnsins og utan „presturinn hérna í kirkjunni […] hefur notað þetta 

heilmikið“. Krakkar í sumarlestrinum hjá Guðrúnu mega skila inn umfjöllun um bækurnar 

sem lesnar eru, þessar umfjallanir eru stundum texti og stundum mynd og fer það oftast eftir 

aldri barnsins hvort er. Afraksturinn er svo sýndur á veggjum safnsins fram á haustið. Þessar 

umfjallanir geta líka hjálpað börnum á öllum aldri að velja sér bók, nokkurs konar bæklingar 

fyrir börn sem eru að byrja að lesa. Þetta samræmist skoðunum Blau (2009) en hún segir að 

ekki megi gleyma óbeinni lesendaráðgjöf, sú tegund ráðgjafar nýtist einkar vel til dæmis 

feimnum börnum sem ekki þora að spyrja fullorðna um aðstoð. Til að þjónusta þennan hóp 

er til dæmis sniðugt að vera með ritaskrá stútfulla af bókfræðilegum upplýsingum á til dæmis 

vefsíðu safnsins eða útprentaða á afgreiðsluborði. Útstillingar á bókum hentar þessum hópi 

líka mjög vel. 

Þegar kemur að því að hjálpa yngri börnunum að finna sér lesefni þá virðist vera vinsælast 

að litamerkja bækurnar. Þá er til dæmis gulur límmiði á bókinni og hún og aðrar bækur fyrir 

þann aldur eru þá geymdar í kassa sem einnig er með gulan límmiða. Bækur fyrir eldri börn 

eru svo oftar merktar með þema límmiðum, Borghildur merkir bækur fyrir fjóra flokka 

draugasögur, fyndnar sögur, sorglegar sögur og fantasíur. Guðrún merkir bækur í fimm 

flokka sem eru vísindaskáldsögur, spennusögur, hryllingssögur, fantasíur og vináttubækur. 

Með þessari flokkun geta börnin séð í fljótu bragði efni bókanna með því að renna yfir 

hillurnar. Guðrún talar um að það sé draumur hjá henni að raða barnabókunum meira eftir 

efni en eftir Dewey kerfinu því það geti auðveldar aðgengi barnanna að bókum. Það sem 

stendur í vegi fyrir þessu segir Guðrún vera að sumar bækur geti flokkast á fleiri en einn stað, 

auk þess sem þeirri spurningu var velt upp hvort ætti bara að flokka eftir efni eða líka eftir 

aldri lesendanna. 

Hafdís og samstarfsmenn hennar tóku þá ákvörðun að vera með sér hillu fyrir bækur sem 

flokkast sem lestrarþjálfun. Svona bækur eru á öðrum söfnum kallaðar léttlestrarbækur og 

eru fyrir börn sem eru að læra að lesa. Hafdís hefur sterkar skoðanir á þessari nafnagift: 
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Sum staðar sem þú kemur, þá stendur kannski léttlestrarbækur og ég segi bara Guð hjálpi 

mér að þetta séu léttar bækur, þetta eru léttar bækur fyrir fullorðna en þetta er mjög þungar 

bækur fyrir börn og þetta er svo niðurlægjandi að segja léttlestrarbækur. Svo er þetta svo 

erfitt, þá er bara sagt það er bara þessi og þessi sem getur þetta en ég get þetta ekki, þess 

vegna heitir þetta lestrarþjálfun. Það er verið að þjálfa lesturinn en það er ekki verið að segja 

að þetta sé eitthvað létt. 

Chelton (2006) telur að starfmenn bókasafna verði að hafa í huga að það er 

einstaklingsbundið hvaða bækur eiga við hvern einstakling þegar kemur að lesendaráðgjöf. 

Starfsmenn verða að passa það að vera ekki búnir að ákveða fyrir viðskiptavininn hvort bók 

er „góð“ eða auðveld aflestrar. 

6.2.1.1 Samantekt 

Lesendaráðgjöf er mjög virkur hluti af öllu barnastarfi hjá þeim starfsmönnum sem talað var 

við. Þær töldu að til að geta veitt börnum góða lesendaráðgjöf þyrfti starfsmaðurinn að 

þekkja bókakostinn eins vel og hægt er og getað talað við börnin á persónulegum nótum. 

Lesendaráðgjöf í gegnum þriðja aðila er mjög mikið notuð í barnadeildum. Svo virðist sem 

eftirspurn eftir þessari tegund lesendaráðgjafar hafi aukist mikið eftir niðurstöður PISA 

rannsóknarinnar. Þegar viðmælendur mínir nefndu dæmi um þessa tegund lesendaráðgjafar 

voru það alltaf foreldrar drengja sem þær báðu um þessa tegund lesendaráðgjafar. Það sem 

þær töldu vera erfiðast við að aðstoða foreldra við að finna bækur fyrir börn sín var að reyna 

að kynnast börnunum í gegnum foreldrið og út frá þeim upplýsingum reyna að finna bók sem 

hentaði bæði lestrargetu og áhugasviði barnsins. Viðmælendur mínir voru virkar í óbeinni 

lesendaráðgjöf og nota mikið útstillingar á bókum og sérmerkingar sem eru oftast límmiðar 

sem settir eru á kjöl barna- og unglingabóka. Margar höfðu þær vanið sig á að skrá hjá sér 

upplýsingar um innihald barnabóka sem hver og ein notar til að búa til bókalista sem dreift er 

til ungra lesenda og foreldra þeirra.  

6.2.2 Að kynna börn fyrir bókum 

Moyer og Stover (2010) skýra hugtakið lesendaráðgjöf á þann hátt að það sé að leiða saman 

bók og lesanda með öllum mögulegum leiðum, hvort sem það er með umsjón bókaklúbba og 

leshringja, flokkun og hilluröðun eða gerð bókalista. Það er því hægt að halda því fram að 

mikið af því barnastarfi sem fer fram á almenningsbókasöfnum landsins styðji beint eða 

óbeint við lesendaráðgjöf. Með barnastarfinu er unnið markvisst að því að kynna bókasafnið 

fyrir börnum og foreldrum þeirra, auk þess sem reynt er að auka vellíðan barnanna inni á 
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bókasafninu. Guðrún nefnir að barnastarf dragi krakkana inn: „Eftir því sem þeim líður betur 

og finnst skemmtilegra að koma, því meira aðlaðandi eru bækurnar“. Sá hluti af 

barnastarfinu sem styður hvað mest við lesendaráðgjöfina eru sögustundir og sumarlestur. 

Sögustundir eru haldnar til að auka lestraráhuga barna, auk þess að kynna fyrir þeim 

mismunandi tegundir bókmennta og segir Ray (1979) að þær ýti undir þörf barna til að læra 

að lesa.  

Öll bókasöfnin sjö í þessari rannsókn hafa sögustundir fyrir yngstu börnin, mörg þeirra á 

fleiri en einu tungumáli, það er að lágmarki hægt að fá sögustund á pólsku, rússnesku, ensku, 

dönsku, norsku, finnsku og sænsku auk íslenskunnar í einhverju bókasafni á suðvestur horni 

landsins. Það er misjafnt eftir stærð þjónustusvæðis bókasafnsins hve oft í viku sögustund er, 

allt frá einu sinni til fimm sinnum í viku. Í flestum sögustundum eru lesnar bækur og 

myndunum úr bókinni varpað á vegg eða tjald með skjá- eða myndvarpa. Hafdís hefur spilað 

og sungið með börnunum og lagt mikla áherslu á ljóðalestur, rytma og takt og þá leika börnin 

líka á ýmis hljóðfæri „þetta er svo mikill undirbúningur fyrir lesturinn“. 

Sumarlestur er mjög vinsæll hluti af barnastarfi í almenningsbókasöfnum landsins. 

Langflest bókasöfnin, sem skoðuð voru, eru og hafa verið með sumarlestur fyrir börn í 

fjöldamörg ár. Í grunninn er sumarlesturinn eins í öllum bókasöfnunum en framkvæmd hans 

er mjög fjölbreytt á milli safna. Börnin skrifa nafn þeirrar bókar sem þau lásu á blað sem gæti 

orðið hluti af bókaormi sem skreytir barnadeildina, laufblað á baunagrasinu hans Jóa eða 

jafnvel lestrarstjarna sem skreytir loft deildarinnar. Sumarlesturinn virðist vera fjölsóttasta 

barnastarf almenningsbókasafnanna og það starf sem viðmælendur mínir telja hafa mestan 

lestrarhvetjandi ávinning. Á stóru bókasöfnunum taka mörg hundruð börn þátt í 

sumarlestrinum á hverju ári og hátt í 50 börn á minni söfnunum. Verðlaunaafhendingin er 

fjölbreytt hjá söfnunum líka, sumstaðar fá börn verðlaun fyrir flestar lesnar blaðsíður, á 

öðrum stað fara öll nöfnin í pott og svo er dregið úr en oftast fá allir þátttakendur sem skila 

inn miða og mæta í lokahófið verðlaun. Á einu safni er sérstakt tillit tekið til lesblindra og 

annarra með lestrarörðugleika því þar má skrá hljóðbækur á lestrarmiðana. Helsta ástæðan 

sem nefnd var fyrir því að enn væri verðlaunað fyrir fjölda blaðsíðna var sú að það væri svo 

mikið keppnisskap í börnunum og að þau vilji bara vinna og getað titlað sig sem sigurvegara. 

Ein nefndi að oftar væru það foreldrarnir sem fyndist að barnið þeirra, sem væri svo duglegt 

að lesa, ætti skilið verðlaun fyrir. Verðlaunin sem börnin fá eru oftast merkt bókasafninu og 

segir Hafdís að það sé ódýrasta auglýsingin fyrir bókasafnið. Hjá þeim söfnum sem hafa 
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aðgang að bæjarblöðum hefur sumarlesturinn alltaf verið auglýstur þar auk þess sem flest 

bókasöfnin sendu starfsmann inn í bekki skólans til að minna börnin á að skrá sig. 

Það voru misjafnar skoðanir á því hvað væru góðar bókmenntir fyrir börn og hvað ekki. 

Rúmlega helmingur þeirra starfsmanna sem rætt var við sögðust ekki dæma það hvað væru 

æðri og óæðri bókmenntir. Nokkrar nefndu einnig að þeim væri í raun sama hvað börnin 

væru að lesa, svo framalega sem þau læsu eitthvað. Þær sem höfðu sterkari skoðun á hvaða 

bækur börnin læsu sögðust ekki vera að ritskoða en þær reyndu nú samt að beina börnunum 

að bókum sem þær töldu vera betri bókmenntir. Mary K. Chelton (2006) talar um að það sé 

ekki starfsmanna bókasafna að ákveða hvað er góð bók og hvað ekki. Þegar viðskiptavinir 

biðja um góða bók að lesa eru þeir ekki endilega að meina að þeir vilji bókmenntaverk sem 

hefur fengið góða dóma, þeir vilji bók sem er góð fyrir þá persónulega, burt séð frá 

skoðunum starfsmannsins. Howerton (2010) telur einnig að bækur sem fá oft á sig þann 

stimpil að vera ekki „góðar“bókmenntir eins og myndasögur séu frábær leið til að fá unglinga 

og þá oftast unglingsdrengi sem lesa lítið til að fá áhuga á lestri bóka. 

Mikil og góð samvinna er á flestum söfnunum við kennara yngri barna vegna 

sumarlestursins. Kennararnir eru duglegir við að kynna sumarlesturinn fyrir börnunum eða 

koma með þau á safnið á vorin til að fá kynningu frá starfsmönnum. Einnig hafa kennarar 

rætt við starfsmenn um það hve vel sumarlesturinn virki til að börn haldi lestrarhraða og –

skilningi í sumarfríi. Auk þess sem mörg börn vilja fara með lestrardagbók sumarsins til 

kennara til að sýna þeim afrakstur sumarlestursins. Því eins og Borghildur sagði: „Sumir 

krakkar eru í íþróttum, aðrir eru í tónlistarnámi og sumum finnst bara einfaldlega gaman að 

lesa“. 

Borghildur telur Bókaverðlaun barnanna vera mjög lestrarhvetjandi, bæði eru börnin að 

lesa bækurnar til að geta greitt þeim atkvæði og svo eru það veggspjöldin „það er 

lestrarhvetjandi að vera bara með bækur ársins upp á vegg, og þetta er bara svo myndrænt, 

því þau eru ekki að fletta í bókatíðindum eða á netinu eftir einhverjum bókum“. Ef skoðaðar 

eru tegundir lesendaráðgjafar sem fjallað er um í kafla 4.1, þá sést að veggspjöldin gætu 

flokkast undir óbeina lesendaráðgjöf, þar sem börnin fá yfirlit yfir fjölda bóka auk upplýsinga 

um innihald þeirra. 

Þegar niðurstöður PISA rannsóknarinnar voru kynntar kom í ljós að mikið af íslenskum 

drengjum geta ekki lesið sér til gagns (sjá kafla 2.1). Flestir starfsmennirnir sem rætt var við 

höfðu fundið fyrir fjölgun drengja eða foreldrum drengja á bókasafninu. Mikil aukning var í 
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að foreldrar kæmu og bæðu um aðstoð við að finna bækur fyrir syni sína og dæmi eru um að 

nýjustu „stráka“ bækurnar haldist varla í hillum og voru þá bækur Gunnars Helgasonar oftast 

nefndar í því samhengi. Ragnheiður hefur séð mikla breytingu á þeim fjölda fólks sem kemur 

á bókasafnið eftir að niðurstöður PISA rannsóknarinnar voru kynntar, mikil fjölgun var í allt 

barnastarf auk þess sem skólarnir á svæðinu komu oftar til að reyna að finna bækur fyrir 

strákana. Sandra tekur undir þetta og segir að sumarið eftir að niðurstöðurnar voru kynntar 

hafi verið fyrsta og eina sumarið hingað til þar sem jafnmargir strákar og stelpur skráðu sig í 

sumarlestur.  

6.2.2.1 Samantekt 

Það er greinilega mjög fjölbreytt barnastarf á almenningsbókasöfnum á suðvesturlandi. 

Sögustundirnar laða að leikskólabörn sem alast upp við það að fara á bókasafnið og heyra 

sögur (Elísabet S. Valdimarsdóttir, 2014). Mikið er um að bókasöfn á höfuðborgarsvæðinu 

séu með sögustundir á fleiri en einu tungumáli, sem tvítyngd börn hagnast á. Þegar börnin 

útskrifast svo af leikskóla tekur sumarlesturinn við auk almennra heimsókna á bókasafnið, 

hvort sem það er safnkynning eða námskeið í meðferð bóka. Sumarlesturinn er gífurlega 

vinsæll hjá börnum, foreldrum, kennurum og starfsmönnum. Þá virðist sem það skipti ekki 

höfuðmáli fyrir þann fjölda barna sem taka þátt hvort allir fái þátttökuverðlaun eða hvort 

gefin eru verðlaun fyrir fjölda lesinna blaðsíðna, það hefur sýnt sig á bókasafninu þar sem 

allir geta tekið þátt, hvort sem þeir lesa hratt, hægt eða eru lesblindir.  

Viðmælendur voru einnig sammála um að börnin þurfi að vita að þau séu velkomin á 

safnið og megi koma þangað hvenær sem er hvort sem það er til að hitta vini eða slaka á 

með bók í hönd. Viðmælendurnir skiptust í tvo hópa þegar kom að því hvað börnin eru að 

lesa. Flestir vildu bara að börnin læsu eitthvað sama hvort það voru myndasögur eða Syrpur 

(bækur um Andrés Önd og félaga), svo framalega sem þau læsu. Á meðan aðrir vildu reyna 

að beina börnunum í átt að því sem þeir töldu vera betri bókmenntir en Syrpan. 

6.2.3 Að halda bókum að unglingum 

Ragnheiður, Nína, Borghildur og Guðrún töldu að þó að unglingarnir tækju tímabil þar sem 

þeir kæmu ekki inn á bóksafnið, þá kæmu þeir aftur tveimur til þremur árum seinna. Það 

þyrfti því að passa upp á að bókasafnið hafi eitthvað handa þeim sem koma inn og allir viti að 

þeir séu velkomnir. Nína segir að: „Á ákveðnum tímapunkti þá hverfa börnin frá þessu, en ef 

þú ert búin að venja börn á bókina þá hverfa þau til hennar aftur“. Ragnheiður tekur undir 
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þetta og segir að hún vilji fá sem flest ungu börnin inn á safnið því „þau muna, þó þau hætti 

að koma þegar þau eru unglingar þá koma þau aftur um 18 ára“. 

Það er því lítið um unglingastarf á minni almenningsbókasöfnum landsins. Þeir 

viðmælendur sem talað var við sögðu að helsta ástæða þess, fyrir utan hve fáir unglingar 

koma á safnið, væri plássleysi og vöntun á bókum fyrir þennan aldurshóp. Það má því spyrja 

sig hvort kom á undan hænan eða eggið, það er hætta unglingarnir að koma á söfnin því það 

er ekki pláss fyrir þá og lítið úrval af bókum og þjónustu, eða er lítið pláss og lítið úrval af 

bókum af því að unglingarnir hættu að koma. Jessica Moyer (e.d.) telur fjölbreyttan bókakost 

vera mjög mikilvægan þegar kemur að unglingum. Til að hægt sé að veita þeim 

lesendaráðgjöf þarf bókasafnið að eiga til úrval af fræðiritum og skáldsögum, myndasögum, 

tímaritum og hljóðbókum fyrir unglinga og ungt fólk. 

Til að auka fjölbreytni bókakosts fyrir unglingana nefnir Nína að það væri gaman ef fleiri 

unglingabækur væru þýddar af norðurlandamálunum yfir á íslensku, en ekki alltaf einblínt á 

að þýða úr ensku. Ragnheiður leggur mikla áherslu á að eiga gott safn af myndasögum og er 

það mikið notað af unglingunum. Hún leggur einnig áherslu á að eiga nóg úrval að enskum 

ungmennabókum þar sem unglingarnir og unga fólkið sæki mikið í þær. Hún telur einnig að 

lestur myndasagna sé góður grunnpunktur að lestri, það er að lestur þess háttar bóka ýti 

undir löngun til að lesa meira. Guðrún telur að það sem laði unglingana helst að bókasafninu 

séu myndasögurnar. Hún segir að það sé viss hópur unglinga sem komi alltaf reglulega í 

myndasögudeildina til að „sækja skammtinn sinn“. Borghildur segir að það sé alltaf að koma 

meira út af skemmtilegum íslenskum unglingabókum, en að unglingarnir vilji ekkert endilega 

lesa íslensku og að þeir sæki í bækur á ensku. Það er því ekki víst að unglingunum þyki 

bækurnar eins skemmtilegar og fullorðna fólkinu. Í rannsókn Jóhönnu V. Gísladóttur (2009) 

kom fram að starfsmenn bókasafna á höfuðborgarsvæðinu væru virkir í því að spyrja 

unglingana sjálfa hvaða bækur þeir vilja helst lesa, auk þess að fá upplýsingar hjá bókabúðum 

og skoða útlánatölur. Þetta átti einnig við hér, en þrír viðmælenda tóku það fram að þeir 

reyndu að ræða við þá unglinga sem mættu á safnið um bækurnar sem þeir væru að lesa. 

Tvær þeirra nefndu einnig að þær læsu mikið af unglingabókum sem til voru á safninu, þar 

sem þetta væru bækur sem höfðuðu til þeirra.  

Guðrún telur mjög mikilvægt að unglingarnir hafi eitthvað sér rými fyrir sig þar sem þau 

geti verið þau sjálf. Kolfinna tekur undir þetta, en á hennar safni var ákveðið að sameina 

barna- og unglingadeildina. Fljótlega fór samt að bera á því að unglingarnir og eldri börnin 
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hættu alveg að koma inn á deildina. Það var því tekin sú ákvörðun að kljúfa deildina aftur í 

sér barnadeild og sér unglingadeild með góðum árangri. Guðrún segir að draumurinn sé að 

geta stækkað unglingadeildina og í framhaldinu keypt meira efni sérstaklega fyrir þennan 

aldur. Eins og staðan sé í dag séu myndasögurnar stærsti hlutinn af því efni sem er 

sérstaklega keypt fyrir unglinga. Hafdís segir að plássleysi hamli því að hægt sé að gera meira 

fyrir unglingana, þeir eigi afdrep þar sem ensku ungmennabækurnar eru geymdar. 

Ragnheiður tekur undir þetta og segir að það sem helst standi í vegi fyrir því að 

unglingadeildin væri eins og hún vildi hafa hana séu peningar og plássleysi. Borghildur segir 

að með auknu plássi væri hægt að hafa barna- og unglingadeildir fljótandi. Það er, að fyrst 

komi smábarnabækur, svo bækur fyrir leikskólabörn, eldri krakka og að lokum unglingadeild. 

Þegar kemur að mönnun barna- og unglingadeilda voru flestir viðmælendur mínir með 

mjög sterkar skoðanir. Hafdís segir að eitt af mikilvægustu málum tengdum barnadeildum 

bókasafna sé það að deildin sé mönnuð allan daginn „ég þurfti að hafa svolítið fyrir því að 

barnadeildin væri mönnuð [því að] það væri eitt þjónustustig“. Það að hafa ómannaðar 

barna- og unglingadeildir hluta út degi er eitthvað sem Sandra skilur vel. Hún er einungis í 

hálfu starfi og er því deildin hennar ómönnuð frá hádegi til lokunar „ég [er] bara fyrir hádegi 

þannig að ég veit oft ekki hvað er í gangi eftir hádegi“. Sú lesendaráðgjöf sem fer fram á 

safninu eftir hádegi, er því ekki veitt af þeim starfsmanni sem þekkir bókakost deildarinnar 

best.  

Nokkrir viðmælenda töluðu um fjárhag bókasafnanna sem þeir vinna hjá. Tvær nefna að 

síðan eftir hrun hafi þurft að minnka mikið innkaup á barna- og unglingabókum. Ekki er 

lengur hægt að kaupa allt íslenskt efni sem gefið er út, heldur þurfi þau að velja það sem þau 

telja að verði mest lesið. Einn viðmælenda lét einnig óánægju sína í ljós varðandi sparnað á 

skólabókasöfnum Reykjavíkurborgar „Reykjavík er bókmenntaborg UNESCO… hvað halda 

menn þarna í borginni, að lestrarhestar birtist bara allt í einu 20 ára gamlir“.  

Hafdís telur að það sé of sjaldan talað um mikilvægi þess að vera með góða þjónustu á 

barnadeildum bókasafna: „Við erum alltaf tilbúin til að veita fullorðnum þjónustu en við 

erum ekki að sama skapi tilbúin að veita börnum þjónustu, bæði telur fólk sig jafnvel ekki 

vera nógu undir það búið [og] að það þekki ekki bækurnar“. Þetta óöryggi sem Hafdís talar 

um kom fram hjá einum viðmælanda en hún segir að hún eigi svo erfitt með að ná til 

unglinganna: „Mér finnst [það] mjög erfitt af því að þetta er ekki alveg minn hópur, þau eru 

orðin svo sjálfstæð, þau eru ekki tilbúin að tala við mig endilega og ég hef ekki hugmynd um 

hvernig eigi að nálgast þau“. 
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6.2.3.1 Samantekt 

Ástæða þess af hverju unglingar koma lítið inn á bókasöfn í dag var heldur á reiki. Fram kom 

að plássleysi og fjölbreytingarsnauður bókakostur hamli unglingastarfi, sem gæti verið 

ástæða þess að unglingarnir láta ekki sjá sig. Einnig gæti pláss- og bókaleysið verið afleiðing 

þess að þeir koma ekki lengur á bókasafnið. Flestar leggja þær mikla áherslu á að eiga nóg af 

unglingabókum í þeirri von að halda þeim unglingum sem komi inn. Samkvæmt flestum 

viðmælendum vilja unglingar helst lesa bækur á ensku og hafa takmarkaðan áhuga á 

íslenskum bókum. Til að auka við fjölbreytni í bókakosti fyrir unglinga vildu margir 

viðmælenda auka íslenskar þýðingar á unglingabókum auk þess að þýða úr fleiri tungumálum 

en bara ensku. Þær voru þó allar sammála um að ef að ung börn venjast bókum strax í æsku 

þá hverfa þau til hennar aftur upp úr 18 ára aldri. 

6.2.4 Samstarf bókasafna, skóla og annarra stofanna  

Ef almenningsbókasöfn eiga að geta boðið börnum og unglingum upp á lesendaráðgjöf þá er 

það lykilatriði að fá þau til að koma á söfnin. Hjá starfsmönnunum kemur fram að gott 

samstarf við skóla og aðrar stofnanir geti verið gagnlegt til þess. Mikil samvinna virðist vera á 

milli flestra bókasafnanna sem skoðuð voru og leikskóla sveitarfélagsins, auk þess sem flest 

söfnin voru líka í samvinnu við yngsta- og miðstig í grunnskólum. Guðrún segir: „Við auðvitað 

byggjum við mikið á að skólarnir séu í góðri samvinnu við okkar, af því að aðgengi okkar að 

börnum yfir höfuð er náttúrulega ekkert þannig lagað sé. Nema með auglýsingum og 

orðspori“. Hafdís telur stærstu ástæðu þess að svo margir leikskólar komi til þeirra á 

bókasafnið sé sú að flestir leikskólar séu „með áberandi minni pening“ og hún segir einnig að 

það sé meira um að leikskólahópar komi í óskipulagðar heimsóknir enda hefur hún verið 

dugleg að segja kennurum að bókasafnið sé staðurinn þeirra „þið [farið] ekkert inn með 

hópinn ykkar hér og þar, en hér getiði alltaf komið með hópinn ykkar og komið ykkur fyrir„. 

Guðrún tekur undir með Hafdísi og bætir við að allar stofnanir bæjarfélagsins séu með frí 

bókasafnsskírteini sem þær nýti sér mjög vel. Hafdís talar einnig um það að leikskólar á 

þjónustusvæðinu hafi tekið upp á því að afhenda foreldrum útfyllingarblað, fyrir 

bókasafnsskírteini fyrir börn í foreldraviðtölum, auk þess að hvetja foreldrana til að fara á 

safnið og fá bækur fyrir börnin. Niðurstöður rannsóknar Elísabetar S. Valdimarsdóttur (2014) 

á samvinnu almenningsbókasafna og leikskóla benda til þess að sögustundir bókasafna væri 
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sá þáttur sem leikskólarnir nýttu sem mest. Því heimsóknir barna á bókasöfn er mjög 

mikilvægar til að hjálpa til við að vekja upp lesáhuga hjá börnum. 

Nína hefur áhyggjur af komandi kynslóðum þegar kemur að lestri: „En ég hef gríðarlegar 

áhyggjur af foreldrum sem eru einni eða tveimur kynslóðum yngri en ég sem að eiga börn og 

þau börn kannski alast upp við það að lengsti samfelldi texti sem þau sjá mömmu og pabba 

lesa eru löngu statusarnir á facebook“. Á móti kemur að virkt barnastarf getur breytt þessu, 

Hafdís telur að leik- og grunnskólabörnin sem hafa komið á safnið með skólunum sínum eigi 

það til að óska eftir bókasafnsferð með foreldrum sínum „eftir fjögur á daginn þá koma hér 

foreldrar með börnin og trúlega eru það líka svolítið foreldrar barnanna sem komu hér með 

leikskólanum“. Hún nefnir dæmi:  

Eitt sinn kom hérna lítil stúlka fimm eða sex ára, amma hennar var með henni, amman 

var að passa hana og ömmunni datt í hug að fara með hana inn í Kringlu eða eitthvað og 

þá segir stelpan „Nei, amma förum á bókasafnið“ og amman hafði aldrei komið á 

bókasafnið þannig að við erum að fá mjög mikið af þessu til baka. 

Guðrún segir að markmiðið hjá bókasafninu sé að fá sem flest börn inn á safnið. Þau hafa 

því farið að senda bréf til allra tveggja ára barna og þeim boðið í heimsókn á bókasafnið. Ef 

þau koma þá er þeim færð bók að gjöf og foreldrunum boðið að sækja um kort fyrir börn sín 

„því það náttúrlega eru ekki allir foreldrar sem eiga kort og [þeir] þurfa að borga fyrir það. 

Barnið getur náttúrlega fengið það bara frítt“. Guðrún segir einnig að tilgangurinn með 

barnastarfinu sé að fá börnin inn á safnið til að þau sjái að þau séu velkomin og að þjónustan 

kosti ekkert, að staðurinn sé aðlaðandi og að það sé þægilegt og gaman að kíkja í heimsókn á 

bókasafnið. Hafdís tekur undir þetta og segir að mikilvægast af öllu sé að krakkarnir viti að 

bókasafnið sé staðurinn þeirra. Hún segir einnig að sér þyki mjög mikilvægt að krakkarnir viti 

að þau séu velkomin og því heilsar hún öllum börnum sem koma inn á deildina til hennar, 

hún telur að með þessu þá finni börnin til meira öryggis, viti að þau eru velkomin og „svo 

hegða þau sér líka betur“. Annar viðmælandi sagði að það væri gaman að fylgjast með 

börnunum þegar hátíðir og skemmtanir séu haldnar á bókasafninu, þá hamast þau og hafa 

gaman, en setjast svo niður og „kúpla sig bara út“ með því að fletta í bók. Þegar kemur að 

slökun þá telur Nína að börn þurfi oftar að setjast niður með bók í amstri dagsins: „Athöfnin 

að setjast niður með bókina þó þú sért ekki að lesa hana frá orði til orðs, eða spjaldanna á 

milli. Sestu niður með bókina í hendinni og slakaðu aðeins á […] bara halda á þessu físíska 

eintaki í höndunum, pappírnum og það eru engir glampar eða áreiti eða eitt né neitt í gangi“.  
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Þegar skólahópar koma á bókasafnið til Hafdísar kynnir hún og hennar samstarfsmenn 

fyrir þeim upplýsingaþjónustu safnsins og börnunum er sagt að það sé til bók fyrir næstum 

allt og alltaf sé hægt að fá svör á bókasafninu „svo hringdi hérna einn og sagði „hver er á 

5000 kallinum?“ og þá hringir maður náttúrlega á bókasafnið til að fá að vita það„. 

Það virðist vera mun minni samskipti á milli bókasafnsins og elstu deildar grunnskólanna. 

Guðrún nefnir sérstaklega að kennarar unglingadeildanna séu ekki að koma með hópa á 

safnkynningar, nema helst ef það eru sérverkefni í gangi eins og ritgerðarskrif og þess háttar. 

Hún segir að það sé draumur hjá sér að hafa flotta unglingadeild og aukið samstarf við elsta 

stig grunnskólanna. Borghildur er sammála og segist glöð vilja aukið samstarf við efsta stig 

grunnskóla um bókakynningar og þess háttar fyrir unglingana. Bókasafnið sem Nína vinnur á 

virðist aftur á móti vera með mjög gott samstarf við kennara í efstu bekkjum grunnskóla. Þeir 

unglingar sem koma á safnið til hennar koma í skólahópum og fá bókakynningar og 

bókaspjall. Það sama á við varðandi bókasafnið sem Borghildur vinnur á en þar er gott 

samstarf við kennara og er unglingum því oft boðið með kennara á hina ýmsu viðburði. 

Margir viðmælenda nefndu sérstaklega að þeir væru í sambandi við bæði leikskóla og/eða 

frístundaheimili varðandi bókakassa. Þá eru sendir kassar fullir af bókum á þessa staði sem 

börnin geta lesið og jafnvel farið með heim. Innihaldi kassanna er svo skipt út reglulega. Á 

einu safninu er stefnt á að senda kassa á frístundaheimili og verður innihald kassanna 

þematengt og mun plagat tengt þemanu fylgja með. Með þessu vonast þau til að krakkarnir 

fari að ræða sín á milli „hvaða draugasögu ert þú að lesa?“ 

Bókasöfnin sem fjallað er um hér eru flest annað hvort í samvinnu við önnur söfn á 

nálægum þjónustusvæðum eða með útibú. Þau virðast einnig flest vera í góðri samvinnu við 

aðrar stofnanir í bæjarfélaginu. Eitt bókasafnið er í sama húsi og opinber stofnun og hefur 

verið gott samstarf þeirra á milli þegar kemur að barnastarfi. Börnin fá þá fyrst fræðslu hjá 

stofnuninni og svo sögustund um sama efni í barnadeildinni. Annað bókasafn er í samstarfi 

með Heilsugæslustöðinni og þar fá öll börn afhentan bækling um gildi lestur um tveggja ára 

aldurinn. Það er því ljóst að möguleikar bókasafna eru margir þegar kemur að samstarfi við 

skóla og aðrar stofnanir.  
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6.2.4.1 Samantekt 

Aðgengi bókasafna að börnum væri ekki mikið ef ekki kæmi til gott samstarf við leik- og 

grunnskóla. Þetta samstarf virðist byggja á sameiginlegum áhuga á lestri og fræðslu barna og 

unglinga. Skólar fá frí bókasafnskírteini og í staðinn koma þeir með skólahópana á 

bókasafnið. Sumir leikskólar hafa einnig tekið upp á því að afhenda foreldrum í 

foreldraviðtali útfyllingarblað fyrir frí skírteini handa börnum þeirra. Samstarfið við 

heilsugæslustöðina virðist einnig virka vel, en þá fá foreldrar afhentan bækling um gildi 

lesturs merktan bókasafninu. Flestir viðmælenda töluðu um að bæta mætti samstarf við 

kennara unglingadeilda grunnskólanna, þar sem þeir kæmu mun sjaldnar en aðrir.  

Það sem viðmælendur mínir töldu vera mikilvægt til að hafa virkt barnastarf var bæði 

áhugi á bókum og börnum, skortur á því gæti orsakað að börnin hætti að koma inn á safnið. 

Mönnun barnadeilda bar einnig á góma, en margir starfsmenn deildanna eru einungis í hluta 

starfi eða þurftu að berjast fyrir því að halda fullu stöðugildi á barnadeildinni. Minna 

fjármagn til bókasafna eftir efnahagshrunið 2008 hefur gert það að verkum að í mörgum 

söfnum er ekki hægt að kaupa allar þær bækur sem þarf til að hafa fjölbreyttan bókakost. 
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7 Umræður 

Í rannsókninni var lagt upp með þrjár rannsóknarspurningar. Hér verður leitast við að svara 

þeim út frá því fræðilega efni sem hér hefur verið fjallað um og niðurstöðum viðtala 

 Hvaða merkingu leggja starfsmenn almenningsbókasafna í hugtakið lesendaráðgjöf? 

 Er lesendaráðgjöf fyrir börn og unglinga sinnt á almenningsbókasöfnum og ef svo er 

hvernig? 

 Hvernig er hægt að efla faglega lesendaráðgjöf fyrir börn og unglinga á 

almenningsbókasöfnum? 

7.1 Merking hugtaksins lesendaráðgjöf 

Það var áhugavert að skoða hvernig starfsmennirnir sjö skildu hugtakið lesendaráðgjöf. Sex 

viðmælendur sögðu að lesendaráðgjöf væri að „að leiða saman barn og bók“ og „að hjálpa 

fólki að finna bók við hæfi“. Ein þeirra kannaðist ekki við hugtakið en var samt sem áður mjög 

virk í að aðstoða viðskiptavini við að finna bækur fyrir sig og börn sín. Tveir af þeim sögðust 

ekki nýta sér lesendaráðgjöf í starfi sínu þó svo að þeir notuðu flestar ef ekki allar tegundir 

hennar. Allar voru þær að nota beina lesendaráðgjöf auk þess að aðstoða foreldra við að 

finna bækur fyrir börn sín. Ef skoðuð er skilgreining Chelton (2006) og Booth (2010) á 

lesendaráðgjöf (sjá kafla 4.1) kemur í ljós að upplýsingaviðtöl og persónuleg aðstoð við að 

leiða saman lesanda og bækur flokkast undir beina lesendaráðgjöf. Lesendaráðgjöf í gegnum 

þriðja aðila er þegar til dæmis foreldrar koma á bókasafnið að leita að lesefni fyrir börn sín. 

Þegar kom að óbeinu lesendaráðgjöfinni voru fleiri sem ekki gerðu sér grein fyrir því að 

þau verk væru hluti af lesendaráðgjöf. Óbein lesendaráðgjöf er til dæmis þegar bókum er 

stillt upp í útstillingar á bókasöfnum. Það er líka talin óbein lesendaráðgjöf þegar bókum er 

raðað upp eftir tegund (Chelton, 2006).  

Lesendaráðgjöf var því mun virkari en starfsmennirnir héldu fram, en betur má ef duga 

skal. Starfsmenn bókasafna geta flestir bætt sig þegar kemur að faglegri lesendaráðgjöf fyrir 

börn og unglinga, svo allir þeir möguleikar sem felast í góðri ráðgjöf nýtist sem best. 
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7.2 Lesendaráðgjöf á almenningsbókasöfnum 

Niðurstöður PISA rannsóknarinnar (sjá kafla 2.1) þar sem fram kom að þriðji hver drengur og 

12 % stúlkna á Íslandi geti ekki lesið sér til gagns (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson 

og Júlíus K. Björnsson, 2013) hafa haft þau áhrif að mikil aukning er í öllu barnastarfi 

bókasafnanna. Auk þess hefur óskum um lesendaráðgjöf fjölgað verulega. Foreldrar koma í 

auknu mæli og biðja um aðstoð við að finna bækur fyrir börn sín. Flestir starfsmenn lögðu sig 

fram við að reyna að aðstoða þessa foreldra, þó erfitt geti verið að finna bók sem henti bæði 

áhugasviði barns og lestrargetu án þess að tala við barnið sjálft. Samkvæmt Blau (2008) vita 

þeir foreldrar sem eru að leita að lesefni fyrir barnið sitt oftast hvernig bækur börnin þeirra 

vilja. Erfiðari séu þeir foreldrar sem eru búnir að ákveða hvað þeir vilja að barnið lesi. Það er 

því mikilvægt fyrir bókasöfnin að efla þennan þjónustuþátt til muna og að starfsmenn kynni 

sér allan þann hafsjó af upplýsingum sem til er á netinu til að auðvelda sér það starf að finna 

rétta bók handa lesendum.  

Óbein lesendaráðgjöf er mjög mikið notuð á öllum þeim söfnum sem skoðuð voru. Óbein 

lesendaráðgjöf er þegar notaðir eru til dæmis bæklingar, bókalistar og útstillingar til að 

aðstoða fólk við leit að bókum. Blau (2009) segir að þessi tegund lesendaráðgjafar nýtist vel 

til dæmis feimnum börnum sem ekki þora að spyrja fullorðna um aðstoð. Flestir 

viðmælendur notuðu bæklinga til að hjálpa fólki að finna bækur. Einn viðmælandi hefur alla 

tíð skráð hjá sér upplýsingar um þær bækur sem hún les og notar afraksturinn til að búa til 

fjölbreytta bæklinga um barnabækurnar. Aðferð Jessicu Moyer (2010) „að lesa bók á tíu 

mínútum“ var sú aðferð sem mest var notuð til að kynna sér safnkostinn. Auk þess sögðust 

þær vera duglegar við að spyrja börnin hvernig þeim fannst bókin og þá hvað það var helst 

við söguna sem heillaði og ná þannig að kynna sér bókakostinn og fá skoðun barnanna á 

honum á sama tíma. Það var ekki nema um helmingur viðmælenda sem sagðist ræða við 

unglingana um þær bækur sem þeir voru að lesa. Tvær þeirra nefndu einnig að þær læsu 

mikið af unglingabókum sem til voru á safninu, þar sem þetta væru bækur sem höfðuðu til 

þeirra sjálfra. Á öðru safni skrifa börnin í sumarlestri umsagnir eða teikna mynd um innihald 

þeirra bóka sem þau lesa. Þessar umsagnir eru að mínu mati prýðilegar til að hafa uppi í 

barnadeildinni, svo börnin geti séð og lesið hvað öðrum fannst um bókina. 

Þegar kemur að óbeinni lesendaráðgjöf fyrir yngstu börnin var vinsælt hjá viðmælendum 

mínum að litamerkja bækurnar, þá er til dæmis gulur límmiði á bókinni og hún og aðrar 

bækur fyrir þann aldur eru þá geymdar í kassa sem einnig er með gulan límmiða. Bækur fyrir 
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eldri börn eru svo oftar merktar með þema límmiðum, sem dæmi um þemun má nefna 

draugasögur, fyndnar sögur og fantasíur. Með þessari flokkun geta börnin séð í fljótu bragði 

efni bókanna með því að renna yfir hillurnar. Þessi aðferð virkar mjög vel sem óbein 

lesendaráðgjöf, þar sem börnin geta sjálf fundið bækur án þess að þurfa að spyrja fullorðna 

um aðstoð. 

7.3 Efling faglegrar lesendaráðgjafar fyrir börn og unglinga á 
almenningsbókasöfnum 

Virkt barnastarf er á öllum þeim bókasöfnum sem skoðuð voru. Barnastarfinu er haldið úti til 

að fá börn inn á bókasöfnin og til að kynna þau fyrir bókum og lestri. Það starf sem 

starfsmönnunum þótti virka best voru sögustundir og sumarlestur. Sögustundir ýta undir 

löngun barna til að læra að lesa og sumarlesturinn fær börn til að reyna að lesa sem mest yfir 

sumarið. Lesendaráðgjöf er samtvinnuð sumarlestrinum, því mörg barnanna sem taka þátt 

vilja aðstoð við að finna næstu bók. Sumarlesturinn er einnig fjölsóttasti viðburður í hverju 

safni Hann er líka sá viðburður sem er einna mest auglýstur. Það má því velta fyrir sér hvaða 

áhrif það geti haft ef bókasöfnin myndi auglýsa lesendaráðgjöf af jafnmiklum krafti. 

Flestir viðmælendur mínir voru sammála því sem Mary K. Chelton segir um val barna á 

lesefni. Chelton (2006) talar um að starfsmönnum beri að halda sínum skoðunum á einstaka 

bókum eða tegundum bóka fyrir sig. Þegar viðskiptavinur biður um aðstoð við að finna góða 

bók er hann ekki endilega að meina að honum langi að lesa eitthvert bókmenntaverk, heldur 

bara góð fyrir hann miðað við áhuga og skap þennan daginn. Þegar umræðan barst að 

myndasögum þá voru starfsmennirnir sammála um það að lögð væri áhersla á innkaup á 

myndasögubókum fyrir unglinga. Þetta væri það efni sem margir unglingar sækja í á 

bókasöfnin. Aftur á móti voru starfsmennirnir ekki allir hrifnir af því að börn í sumarlestri 

læsu eingöngu Syrpuna, sem er myndasaga um ævintýri Andrésar Andar og félaga.  

Samkvæmt Erin D. Howerton (2010) er það algengur misskilningur á meðal starfsmanna 

bókasafna að myndasögur séu ekki „góðar“ bókmenntir. Myndasögur geti verið jafn 

kraftmiklar og jafn góð bókmenntaverk og bækur sem eru skrifaðar einungis með texta. 

Myndasögur er frábær leið til að fá meðal annars unglingsdrengi til að fá áhuga á lestri. 

Zellers (2010) talar um að starfsmenn verið að vera óhræddir við að kynna sér þessa tegund 

bóka. Ef starfsmenn væru duglegir við að kynna sér þennan hluta bókakostsins gæti það 

auðveldað lesendaráðgjöf við börn og unglinga sem hafa jafnvel takmarkaðan áhuga á lestri. 
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Þeir lesendur sem talað var við höfðu einnig sterkar skoðanir á því hvað væru góðar 

bókmenntir. Þær lesa báðar mikið að skvísubókum og ástarsögum. Þessar bækur kölluðu þær 

froðubækur, sjoppubókmenntir og heilalausan lestur. Þær minntust einnig á að það fylgdi því 

skömm að kaupa þessar bækur og að almenningsálitið á þessum bókum væri ekki gott og að 

þar sem þessi tegund bóka flokkist sem skvísubækur að þá væri búið að ákveða fyrirfram að 

þær séu „sorp“. 

Starfsmennirnir voru einnig með misjafnar skoðanir á því hvað færu góðar bókmenntir 

fyrir börn og hvað ekki. Rúmlega helmingur þeirra starfsmanna sem rætt var við sögðust ekki 

dæma það hvað væru æðri og óæðri bókmenntir. Nokkrar nefndu einnig að þeim væri í raun 

sama hvað börnin væru að lesa, svo framalega sem þau læsu eitthvað. Þær sem höfðu 

sterkari skoðun á hvaða bækur börnin læsu sögðust ekki vera að ritskoða en þær reyndu nú 

samt að beina börnunum að bókum sem þær töldu vera betri bókmenntir. Mary K. Chelton 

(2006) talar um að það sé ekki starfsmanna bókasafna að ákveða hvað er góð bók og hvað 

ekki. Þegar viðskiptavinir biðja um góða bók að lesa eru þeir ekki endilega að meina að þeir 

vilji bókmenntaverk sem hefur fengið góða dóma, þeir vilji bók sem er góð fyrir þá 

persónulega, burt séð frá skoðunum starfsmannsins. Það mætti því benda starfsmönnum 

almenningsbókasafna á mikilvægi þess að þeir sýni fram á að á bókasöfnum eru bókmenntir 

ekki dregnar í dilka á þennan hátt. Sérstaklega hlýtur það að vera varasamt þegar í hlut eiga 

börn eða unglingar sem ætlunin er að hvetja til lestrar að senda þeim þau skilaboð að þau 

eigi að skammast sín fyrir að lesa bækur sem þau hafa áhuga á því þær flokkist sem óæðri 

bókmenntir. Eitt af grundvallaratriðum í faglegri lesendaráðgjöf er að gæta þarf þess 

sérstaklega að láta ekki sín eigin viðhorf á bókmenntum í ljós. Það á eingöngu að taka mið af 

bókmenntasmekk og áhugasviði þeirra sem verið er að þjónusta hverju sinni.  

Nokkrir viðmælendur tóku það fram að unglingar sæki lítið í það að lesa bækur á íslensku 

og læsu aðallega enskar ungmennabækur, þó svo að mikið af skemmtilegum íslenskum 

unglingabókum væri að koma út. Það er því spurning hvort smekkur starfsmanna bókasafna 

og unglinganna sé ekki sá sami. Áhugavert væri að fá svör við því hvað það er við erlendu 

bækurnar sem heillar unglinginn hvort það er tungumálið, samsvörum við sögupersónur eða 

annað. Þessi svör væri líklega hægt að fá í gegnum lesendaráðgjöf og þá væri hægt að aðlaga 

enn frekar innkaup safnsins að óskum unglinganna.  

Áhrif stjórnunar og reksturs bókasafna hefur líka áhrif á innkaup fyrir barna- og 

unglingadeildir. Eftir hrun hafa starfsmenn bókasafnanna þurft að minnka innkaup mikið. Á 



69 

einu safninu er ekki lengur hægt að kaupa allt íslenskt efni heldur þurfa starfsmenn að 

ákveða fyrirfram hvað þeir telja að verði vinsælt, auk þess eru barna- og unglingadeildir oft á 

tíðum ómannaðar hluta úr degi vegna sparnaðar. Hvort tveggja hefur mikil áhrif á gæði 

þeirrar þjónustu sem bókasöfnin hafa upp á að bjóða.  

Lesendaráðgjöf er mjög mikilvægur hluti af þeirri þjónustu sem bókasöfnin hafa upp á að 

bjóða. Til að hægt sé að efla fræðilega og faglega lesendaráðgjöf á bókasöfnum þurfa 

stjórnendur almenningsbókasafna og starfsmenn þeirra að kynna sér betur hvað í henni felst 

og hvernig er hægt að nýta hana til að auka lestraráhuga og lesskilning barna og unglinga. 

Bókasöfn landsins og sú þjónusta sem er í boði þar eru vannýtt auðlind þegar kemur að 

yndislestri barna og unglinga. 
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