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Formáli 
Verkefni þetta er lagt fram til fullnaðar meistaraprófi í náms- og 

kennslufræðum með áherslu á upplýsingatækni og miðlun  við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið er 30 ECTS einingar. 

Leiðbeinandi er Torfi Hjartarson og vil ég færa honum mínar bestu þakkir 

fyrir þrautseigju og trú á þessu verkefni. 

Markmiðið með þessu verkefni tvíþætt. Annars vegar að kanna hug 

almennra kennara til starfsemi á skólasafni í von um að gera gott starf 

betra. Hins vegar  að safna saman á einn stað og gera aðgengileg  gögn og 

þær góðu hugmyndir sem eru víðsvegar um Netið og henta kennurum og þó 

einkum skólasafnskennurum í starfi sem lýtur að lestri, heimildavinnu og 

miðlun. Kveikjuna  má rekja til áhuga míns á vinnu á skólasöfnum og  þeim 

störfum sem ég hef sinnt á mínum kennsluferli, það er almennri 

bekkjarkennslu, umsjón og kennslu á skólasafni og kennslu í 

upplýsingatækni.  

Verkefnið hefur mótast um nokkurt skeið í huga mér en sumarið 2011 

fór ég af stað fyrir alvöru. Nú tæpu ári síðar vil ég þakka þátttakendum í 

viðtalsrannsókn minni kærlega fyrir þátttökuna og skemmtilegar samræður. 

Einnig vil ég þakka Ágústu Jónsdóttur fyrir yfirlestur og hvatningu. Þá vil ég 

þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir þolinmæði og stuðning á meðan 

verkinu stóð. Síðast en ekki síst vil ég þakka þeim kennurum sem gefið hafa 

mér leyfi til þess að birta efni þeirra á vefnum sem styðja á starf skólasafna 

og fylgir þessari ritgerð.  Með jákvæðni og áhuga hafa þeir hvatt mig áfram 

og er ég því viss um að með þeirra hjálp muni vefurinn dafna.  
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Ágrip 

Markmiðið með þessu verkefni er að bæta úr brýnni þörf á rannsóknum á 

starfsemi skólasafna á Íslandi og veita aðgang að kennsluverkefnum sem 

nýtast skólasafnskennurum í starfi.  

Mikilvægt er að velta fyrir sér hlutverki skólasafna og upplýsingavera í 

grunnskólum og hvert skal stefna. Jafnframt þarf að skoða mikilvægi 

samvinnu í öllu skólastarfi, ekki síst þegar kemur að skólasöfnum og 

þróunarstarfi.   

Verkefnið er tvíþætt, annars vegar rannsókn á viðhorfum og væntingum 

almennra grunnskólakennara til samstarfs við fagfólk á skólasöfnum og hins 

vegar vefur með verkefnum fyrir skólasafnskennara og viðfangsefni sem 

þeir koma að í skólastarfinu. 

Rannsóknin er eigindleg rannsókn byggð á viðtölum haustið 2011. Hún 

beinist að því að kanna þau viðhorf og þær væntingar sem almennir 

kennarar hafa til samstarfs við skólasafnskennara með það í huga að nýta 

niðurstöður til þróunar á vef. Tekin voru viðtöl við sex starfandi 

grunnskólakennara á öllum aldursstigum grunnskóla 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að bekkjarkennarar í grunnskólum 

hafa jákvætt viðhorf til skólasafnsins og sjá ávinning bæði fyrir kennara og 

nemendur af samstarfi þeirra á milli. Meiri áhersla er á þverfaglegt 

námsumhverfi í skólum þar sem fagþekking kennara fær að njóta sín og 

með samþættingu eru meiri líkur á að höfða til getu hvers og eins. Með 

aukinni samvinnu koma ólík sjónarmið og fleiri hugmyndir sem glæða 

kennsluna lífi og ýta undir frekari þróun.  

Þótt kennarar séu almennt jákvæðir gagnvart samvinnu við fagfólk á 

skólasöfnum og vilji í auknum mælum nýta sér þá möguleika sem sú 

samvinna  skapar gera þeir sér vel grein fyrir því ástandi sem nú ríkir og hafa 

áhyggjur af vegferð þeirrar kennslu sem unnin hefur verið á söfnum. Þeir 

gera sér grein fyrir þeirri vinnu sem það kostar að skipuleggja slík verkefni 

og til þess að það geti orðið þá þurfi skilning og áhuga skólastjórnenda og 

skólayfirvalda. 

Í kaflanum um vefinn sem settur hefur verið upp  á slóðinni: 

http://skolasafn.grunnskolar.is er fjallað um tilgang hans, uppbyggingu og 

inntak. Einnig er velt upp framtíðarmöguleikum og þróun  hans. Markmiðið 

http://skolasafn.grunnskolar.is/
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er að á næstu árum komi fleiri að umsjón vefsins og við það muni hann 

eflast og stækka. 

Skólasafnavefurinn er opinn öllum án endurgjalds. Hann hefur verið 

settur upp á skýran og aðgengilegan hátt sem auðveldar notendum að finna 

það sem þeir leita að. Efnið er flokkað niður eftir nokkrum þáttum. Við 

ákvörðun efnisþátta var byggt á reynslu rannsakanda upplýsingum frá 

viðmælendum. 

Kennarar eru sammála því að auka þurfi samvinnu við fagfólk á 

skólasöfnum og nýta betur þá þekkingu sem þar er að finna. Með jákvæðu 

viðhorfi og auknum skilningi skólastjórnenda er hægt að byrja smátt og þróa 

slíka samvinnu áfram með góðum árangri. Mestu máli skiptir  að skipuleggja 

sig vel og að virðing og jafnræði ríki milli aðila sem vinna saman.  
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Abstract 

The purpose of this paper is to add to the scarce research literature on 

school libraries in Iceland and to increase access to teaching materials 

which benefit school librarians and media specialists in their work. 

It is important to think about the role of school libraries and online 

learning centers in schools and what path to take. Also to consider the 

importance of cooperation in all school work, not the least when it comes 

to school libraries, and argue the importance of developing improved ways 

of learning.    

I will research attitude and expectations of  teachers in elementary 

schools to cooperation with professionals at school liberaries  and 

introduce an online learning center with projects and materials for school 

librarians and media specialists.  

This qualitative research is built on interviews conducted in the fall of 

2011.  Its purpose is to research attitude and expectations of elementary 

school teachers to cooperate with school librarians and media specialists 

and how to use the results to develop e-learning materials.  The 

interviewees, total of six, are all working elementary school teachers of 

different class levels.   

The research concluded that general teachers in elementary schools 

have a positive attitude towards school libraries and they see a benefit for 

themselves and the students to cooperate.  Furthermore, there is more 

emphasis on interdisciplinary environment in schools were subject teachers 

are valued, and with more integration, the chances to work at individual 

levels increases.  Increased cooperation brings out different views and more 

ideas which enriches the teaching and encourages further development.       

Despite positive attitude from teachers towards cooperation with school 

librarians and media specialists and a desire to take advantage of the 

opportunities such cooperation creates, they realize the effect of current 

recession and worry about the future of any progress already made.  They 

understand the amount of work behind organizing such tasks and for it to 

happen they need sympathy and interest from school authorities.    

In the chapter about the online learning center, 

http://skolasafn.grunnskolar.is I explain its purpose, structure, and content, 

http://skolasafn.grunnskolar.is/
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and speculate about its future and continuing development.  I envision 

more professionals will contribute to the online learning center and that it 

will grow and strengthen.   

The online learning center, Skólasafnavefurinn, is open to everyone and 

free of charge.  I have strained to make it accessible and user friendly, 

making it easy for everyone to find what they are looking for.  Its content is 

sorted into various categories.  My teaching experience and the information 

from the interviews I conducted helped me to decide what materials to use 

for the online learning center. 

Teachers agree on the importance of increased cooperation with 

professionals at school libraries and the importance to better utilize the 

knowledge there to be found.  With positive attitude and increased 

understanding from school authorities it is possible to begin to develop 

cooperation with good results.  The key to success is for all parties to be 

organized, come to the table as equals, and to respect each others 

opinions.    
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1 Inngangur 
„Mamma, en hún er ekki orðin svo gömul?“ Þannig brást dóttir vinkonu 

minnar við þegar mamma hennar sagði henni að ég væri hætt sem 

umsjónarkennari og hefði tekið að mér skólasafnið í skólanum þar sem við 

unnum báðar. Þessar vangaveltur grunnskólanemanda hafa æ síðan leitað á 

hug minn og sérstaklega núna í vinnu við þessa ritgerð. Ef til vill hafði hún þá 

reynslu úr sinni skólagöngu að eldri kennslukonur lykju kennsluferlinum  á 

safninu. En ætli þessi sýn hennar eigi við víðar? Má vera að slík sýn hafi haft 

áhrif á þá þróun sem orðið hefur á skólabókasöfnum eða staðið í vegi fyrir 

uppbyggingu og framþróun?  

Kveikjan að þessu verkefni er starf mitt á skólasafni en ekki síður sá 

bakgrunnur sem ég hef sem kennari. Ég útskrifaðist frá Kennaraháskóla Íslands 

vorið 1990 með landafræði og íslensku sem valgreinar og hóf að kenna þá um 

haustið. Skólinn sem varð fyrir valinu var nýlegur skóli í nágrenni við heimili mitt 

og hafði orð á sér fyrir að vera framsækinn. Ég hafði kynnst starfinu þar í mínu 

vettvangsnámi og því var það bæði af hagkvæmniástæðum og áhuga sem ég 

sóttist eftir starfi við skólann. Ég hóf minn kennsluferil sem bekkjarkennari á 

yngra stigi og starfaði við skólann í 11 ár. Við þennan skóla lærði ég flest af því 

sem ég þurfti til að ná árangri í starfi og reyndi að tileinka mér færni þeirra sem 

unnu með mér enda ríkti þarna mikill metnaður. Við skólann starfaði einvalalið 

kennara og stjórnenda, starfsfólk sem lagði stund á faglegar umræður, 

þróunarstörf og nýbreytni. Þarna voru mín fyrstu kynni af starfi á skólasafni. Við 

skólasafnið starfaði kennari sem lært hafði til verka í Danmörku og tók mið af 

sterkri skólasafnahefð, bæði þar í landi og víðar á Norðurlöndum. Hún tengdi 

starf sitt á safninu við það sem við vorum að vinna með í kennslustofunum, 

kallaði okkur á fundi reglulega og óskaði eftir samvinnu við okkur. 

Á þeim rúma áratug sem ég vann við þennan tiltekna skóla þróaðist starfið á 

skólasafninu og þegar upplýsingatæknin kom til var beitingu hennar ofið saman 

við starfsemi sem þar fór fram. Stór og heildstæð verkefni voru leyst í samvinnu 

við skólasafnskennarann, upplýsingatæknikennara og bekkjarkennara  í öllum 

árgöngum. Slík var þróunin að eftir því var tekið af skólafólki víða um land. 

Grundvallarforsendur fyrir því starfi sem þarna var unnið var framganga 

skólasafnskennara og velvilji skólastjórnenda en án þess stuðnings hefði þetta 

aldrei orðið að veruleika.  

Að því kom að ég ákvað að hleypa heimdraganum og halda á önnur mið. 

Fyrir valinu varð einn af nýrri skólum Reykjavíkur, skóli sem einnig var þekktur 
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fyrir þróunarstarf og fjölbreytta kennsluhætti. Þar tók ég ásamt öðrum kennara 

við nemendahópi á yngra stigi. Þar sem þessi skóli var enn í byggingu var ekkert 

skólasafn á staðnum og lélegur bókakostur. Ég vildi halda í  þá góðu 

kennsluhætti sem ég kynntist í mínum gamla skóla og flutti því bókakost og 

hugmyndafræðina inn í kennslustofuna. Þarna var lögð áhersla á teymiskennslu 

kennara og því  voru alltaf tveir kennarar  með hópinn. Við þessar aðstæður 

voru meiri möguleikar á fjölbreyttum kennsluháttum og var auðvelt að aðlaga 

samþætt kennsluverkefni sem kröfðust upplýsingatækni og miðlunar að 

bekkjarkennslunni. Niðurstöður rannsóknar á notkun upplýsinga- og 

samskiptatækni í 18 grunnskólum á Íslandi árið 2003 styður þetta en þar kemur 

fram að þegar kennarar vinna saman og hjálpast að er auðveldara að nýta 

upplýsinga- og samskiptatækni í kennslu (Allyson Macdonald, Torfi Hjartarson 

og Þuríður Jóhannsdóttir, 2005). 

Þegar nýi skólinn var fullbyggður var skólasafn tekið í notkun og tók ég að 

mér að koma því á laggirnar og móta starfið. Ég hef  starfað sem 

skólasafnskennari við þennan skóla í fimm ár en við misjafnar aðstæður þannig 

að starfið er enn í mótun. Ég hef rekið mig á það hversu lítið er til af námsefni 

sem hægt er að nota í kennslu á skólasöfnum og lélegt aðgengi að hugmyndum 

sem nýtast skólasafnskennurum í því fjölbreytta starfi sem þeir inna af höndum. 

Enn fremur hef ég tekið eftir því hversu misvel skólasöfnin nýtast í kennslu og 

hvað vinnu fagfólks sem þar starfar er ólíkt háttað. 

Við hönnun nýrra skóla á seinni árum hefur oft verið  gert ráð  fyrir opnum 

og stórum skólasöfnum miðsvæðis í skólanum. Hugmyndin um miðlægt safn í 

skóla er þó langt í frá ný af nálinni og hennar gætir víða í eldri skólum. 

Skólasöfnin eiga að þjóna bæði nemendum  og starfsfólki skólanna og má líkja  

hlutverki þeirra við hjarta sem þarf að slá í takt við aðra starfssemi sem fram fer 

í hverjum skóla. Skólasöfnin eru í dag meira  en bókasöfn, þau eru miðstöðvar 

upplýsingaleitar, samkomustaður fyrir uppákomur og athvarf fyrir nemendur. 

Söfnin er æ oftar nefnd upplýsingaver enda á sú starfsemi sem þar fer fram að 

taka til margbreytilegrar tækni og nemendur að eiga þess kost að nota ýmsa 

miðla við nám. Í nýrri aðalnámskrá grunnskóla segir að skólasöfnin eigi að gegna 

lykilhlutverki í námi barna, efla skilning þeirra á upplýsingum og ýmsum 

gögnum ásamt því að stuðla að frumkvæði og sjálfstæðum vinnubrögðum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Ef skólasöfnin eiga að gegna 

hlutverki sínu þarf að vera á hverju safni faglært starfsfólk. Skólastjórar þurfa að 

gera kennurum og fagfólki á skólasöfnum kleift að vinna saman að 

sameiginlegum markmiðum og gæta þess að gefinn sé tími til samvinnu. Nú á 

tímum niðurskurðar skortir víða á þetta og aldrei verið eins mikilvægt að standa 

vörð um starfsemi safnanna og efla samvinnu í skólunum. 
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1.1 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna þau viðhorf sem ríkja meðal 

bekkjarkennara til samstarfs við fagfólk á skólasöfnum með það í huga að varpa 

ljósi á raunverulegt samstarf og fá hugmyndir að mögulegum 

samstarfsgrundvelli. Fyrst og fremst mun ég athuga hvernig samvinnu er 

háttað, hvort um faglega leiðsögn starfsmanna á skólasafni sé að ræða, 

samstarf um áætlanir og/eða samvinnu um verkefni. Skoðað verður hver eigi 

frumkvæðið að samvinnu og hvort verkefni sem fengist er við falli inn í 

bekkjarnámskrá eða hvort um sjálfstæð verkefni sé að ræða. Litið verður til 

skipulags á samvinnu og leitast við að greina hvað það er sem ræður því hvenær 

hún á sér stað, hvernig undirbúningi verkefna og vinnu við þau er háttað og 

hvort stundatöflur eða annað fyrirkomulag í skólastarfi sé hamlandi þegar 

kemur að samvinnu. Einnig mun ég skoða notkun upplýsingatækninnar í 

verkefnum og þá aðstoð sem býðst á skólasafni í sambandi við tækninotkun. 

Þegar um litla eða enga samvinnu er að ræða mun ég leitast við að finna hvaða 

ástæður liggja þar að baki. Þá  mun ég leitast við að kanna væntingar 

viðmælenda minna til frekari samvinnu. Markmiðið er ekki síst að draga fram 

helstu þætti sem hafa áhrif á samvinnu bekkjarkennara og fagfólks á 

skólasöfnum, kanna hvað hefur gengið vel og hvað ekki og skoða þær ástæður 

sem liggja þar að baki. Niðurstöðurnar eiga að gagnast þeim sem eru að 

skipuleggja kennslu á skólasöfnum sem og þeim sem stýra skólaþróun. Ég vænti 

þess að niðurstöður rannsóknarinnar skili auknum skilningi á starfi því sem 

unnið er á skólasöfnum og þeim kennsluháttum sem eru við lýði og að þær veiti 

mikilvægar upplýsingar til frekari þróunar. Hinn þáttur verkefnisins, 

Skólasafnavefurinn, á svo að vera vettvangur fyrir skólasafnskennara til að 

sækja sér efni  og hugmyndir sem hægt er að nota í því fjölbreytta starfi sem 

þeir vinna á skólasöfnum. Jafnframt gefst þeim tækifæri til að miðla um vefinn 

af reynslu sinni og viskubrunnum. Rannsóknarspurningin sem ég  leitast við að 

svara í viðtalsrannsókninni er þessi: 

Hvaða viðhorf og væntingar hafa bekkjarkennarar til starfsemi á 

skólasöfnum og samvinnu við fagfólk sem þar vinnur? 

Niðurstöður úr viðtalsrannsókninni eru svo nýttar til þess að byggja upp vefinn 

og flokka efni hans. Niðurstöður annarra rannsókna sem ég hef kynnt mér 

nýttust  einnig við þá vinnu. Þannig á rannsóknin öðrum þræði að svara þeirri 

spurningu hvernig vefur af þessu tagi geti best komið kennurum á skólasafni að 

notum. 

 



 

14 

1.2 Bygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í  þrjá meginhluta. Fyrst er fjallað um sjónarmið sem birtast í 

fræðilegu skrifum og opinberri stefnumörkun um starf skólasafna. Þá er fjallað 

um viðtalsrannsóknina og loks er umfjöllun um vefinn. Í fræðilega kaflanum 

fjalla ég um hlutverk skólasafna, ræði þróunina sem átt hefur sér stað þar sem 

skólasöfnin eru að breytast í upplýsingaver og fer yfir hvernig þessum þætti er 

lýst í Aðalnámskrá grunnskóla. Í rannsóknarhlutanum fjalla ég um þá 

rannsóknaraðferð sem beitt var, þátttakendur, gagnaöflun og úrvinnslu. Næst 

er fjallað um vefinn, tilgang með honum og  hlutverk sem hann á að þjóna. Þar 

er einnig fjallað um þann hugbúnað sem notast var  við  við vefgerðina og rætt 

um opið menntaefni.  Í síðasta kaflanum er síðan fjallað um niðurstöður og rætt 

um hvaða gildi  niðurstöður hafa fyrir frekari þróun í þessum málaflokki. Þar eru 

einnig bornar saman niðurstöður rannsóknarinnar við aðrar rannsóknir um 

svipað efni. Loks er vikið að mögulegri þróun Skólasafnavefsins á komandi 

árum. 
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2 Bakgrunnur 
Í þessum kafla verður fjallað um skólasöfn og upplýsingaver í grunnskólum á 

Íslandi.  Hugtökin skólasafn og upplýsingaver eru skilgreind og markmið  með 

starfsemi þeirra skýrð. Gerð er stuttlega grein fyrir sögu skólasafna og þeim 

breytingum sem skólasöfnin hafa tekið síðustu ár.  

Í kaflanum verður  einnig rætt um samvinnu og samstarf kennara sín á milli. 

Rætt verður  um frumkvæði og skólaþróun í þessu sambandi og þær leiðir sem 

hægt er að fara að samstarfi í skóla. Þá verður kafli um samvinnu fagfólks á 

skólasöfnum við  kennara og þar mun ég fjalla um rannsóknir sem tengjast því. 

Að lokum er kafli sem fjallar um leiðsagnarefni, vefi, bækur og annað útgefið 

efni sem nýtist á skólasöfnum.  

 

2.1 Skilgreiningar á skólasafni og upplýsingaveri 

Þegar ég var í barnaskóla á miðjum áttunda áratug síðustu aldar var þar ekki 

mikið aðgengi að bókum. En umsjónarkennarinn minn lagði mikla áherslu á að 

við læsum mikið og kom upp góðu bekkjarbókasafni með aðstoð okkar. Þegar 

leið á skólagönguna voru skólasöfn bundin í lög (Lög um grunnskóla, 1974) og 

byrjað var að koma upp bókasafni í skólanum. Fyrst í stað fengum við aðeins að 

koma í heimsókn á safnið og fá bækur að láni en síðar unnum við eitt og eitt 

verkefni á safninu. Fyrir mér var þetta helgidómur skólans. Þarna var ró og 

friður og hefði verið hægt að  una sér tímunum saman við lestur en bókasafnið 

var eingöngu opið stuttan tíma á dag og ekki sérlega aðgengilegt. Þá var 

hlutverk bókasafnsins aðallega  að stuðla að betra aðgengi að lestrarefni fyrir 

nemendur og kennara. Síðar var farið að tala um skólasöfn þótt víða sé enn 

talað um skólasöfnin sem bókasöfn í skólum  er í öllum reglugerðum og lögum 

vísað til þeirra sem skólasafna.  

En hvað er skólasafn? Skólasafn er bókasafn skólans þar sem nemendur og 

kennarar geta fengið að láni fjölbreytt gögn bæði til notkunar í kennslurýmum 

og heima fyrir. Það er einnig vinnustaður, gagnasmiðja og upplýsingaver fyrir 

nemendur og kennara. Á skólasafni fá nemendur kennslu í að nota bókasafnið í 

verkefnavinnu og temja sér sjálfstæð vinnubrögð (Kristín Unnsteinsdóttir, 

Ragnhildur Helgadóttir, 1993; Hulda Ásgrímsdóttir, 1979). Þar er aðstaða til að 

afla sér upplýsinga bæði í prentgögnum og stafrænum miðlum og setja þær 

fram með ýmsum hætti. Safninu er ætlað að styðja við eða standa fyrir kennslu 

í upplýsingalæsi. Því má kalla skólasöfnin þekkingarmiðstöð skólanna eða 

upplýsingaver. 

Þegar talað er um upplýsingalæsi er átt við þá færni og þekkingu sem 

nemandi þarf til að afla, flokka, vinna úr og miðla upplýsingum 
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(Menntamálaráðuneytið, 2007). Nemandi þarf að geta þekkt hvenær er þörf á 

upplýsingum, geta fundið þær, metið og notað í námi, leik og starfi. Hann þarf 

að búa yfir þekkingu á leiðum og hjálpartækum í upplýsingaleit (Breivik,Senn og 

Gee, 1989) og hafa vald á ýmsum miðlum eða leiðum til framsetningar á efni.  

Á skólasöfnum starfa einstaklingar með misjafna menntun og þekkingu. 

Áður en kreppan skall á var unnið mikið og gott starf til þess að efla menntun og 

þekkingu þeirra sem koma að vinnu á skólasöfnum en nú á tímum niðurskurðar 

er minna um að fagfólk sinni starfinu. Þegar ég tala um skólasafnskennarann í 

þessari ritgerð á ég við þann  sem sér um skólasafnið og þá kennslu sem þar fer 

fram. Oft er um að ræða grunnskólakennara, gjarnan með viðbótarmenntun á 

sviði bókasafnsfræða. Stundum er þessi starfsmaður upplýsingafræðingur og 

býr þá stundum að viðbótarmenntun á sviði kennslu. Hafa ber í huga að þar 

sem ekki er að finna ákvæði í grunnskólalögum um að á skólasöfnum skuli vera 

starfsfólk þá er hvergi að finna ákvæði um það hvaða menntun viðkomandi aðili 

á að hafa. 

Á árunum 1989–1990 var gerð stór könnun um stöðu skólasafna á Íslandi. 

Þar kom í ljós að um 70% þeirra sem unnu á skólasöfnum voru kennarar og af 

þeim rúmlega 22% með viðbótarmenntun. Þess má geta að sumir af þessum 

kennurum voru handavinnukennarar, íþróttakennarar eða tónmenntakennarar 

og dæmi voru um að þeir væru leiðbeinendur (Sigrún Klara Hannesdóttir, 1997). 

Vorið 2011 gerði Félag fagfólks á skólasöfnum könnun á starfi og starfsemi 

skólasafna grunnskólanna. Þar er spurt í hvaða stéttarfélagi forstöðumaður 

skólasafnsins væri. Þar kemur í ljós að 44% þeirra sem svöruðu voru félagsmenn 

í Kennarasambandi Íslands en 27% í Stéttarfélagi bókasafns-og 

upplýsingafræðinga. Aðrir voru í öðrum stéttarfélögum. Ekki kemur fram í þeirri 

könnun hvort kennararnir séu með viðbótarmenntun né hvort þeir sem eru í 

Stéttarfélagi bókasafns-og upplýsingafræðinga hafi kennsluréttindi (Félag 

fagfólks á skólasöfnum, 2011). 

 

2.2 Um skólasöfn á Íslandi 

Fyrst var minnst á skólasöfn í grunnskólalögum sem sett voru árið 1974 en það 

var fyrir meira en 100 árum sem Guðmundur Finnbogason nefndi að mikilvægt 

væri  að hvetja börn til að leita sér fróðleiks og sjá til þess að þau ættu greiðan 

aðgang að lesefni (Guðmundur Finnbogason, 1994). Fyrsta skólabókasafnið sem 

vitað er um var í Vestmannaeyjum og var það stofnað árið 1908. Í Reykjavík var 

fyrsti vísir að skólasöfnum í kringum árið 1931 en það voru  svokallaðar 

lesstofur þar sem bæjarbókasafnið sá um bókakostinn (Sigvaldi Kristjánsson, 

1960). Fyrsta skólasafnið í Reykjavík sem ætlað var til útlána á bókum var í 
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Laugarnesskóla árið 1970 og átti það að vera fyrirmynd annarra skólasafna. Í 

upphafi var það einnig almenningssafn en  síðar var það helgað skólanum 

einum (Þorsteinn Ólafsson, 1988). 

 Í grunnskólalögum árið 1974 kemur fyrst fram  að skólasafn skuli vera í 

hverjum skóla og að það skuli búið gögnum og starfsliði þannig að það geti 

orðið eitt af meginhjálpartækjum í skólastarfinu. Einnig  kemur fram í sömu 

lögum að eldri nemendur eigi rétt á kennslu á safni (Lög um grunnskóla, 1974). 

Ekki er annað hægt að sjá en að yfirvöldum hafi þótt skólasöfnin vera 

mikilvægur þáttur í skólastarfinu og að þau skiptu máli  við menntun 

skólabarna. Í grunnskólalögunum árið 1991 er gert enn betur þar sem þar  

kemur  fram að í skólum skuli fara fjölbreyttar leiðir við þekkingaröflun og nota 

til þess tæknimiðla, upplýsingatækni, safna- og heimildavinnu (Lög um 

grunnskóla, 1991). Þarna kveður við nýjan tón og ætla mætti að á því 21 ári sem 

liðið er síðan þessi lög komu til  hafi skólum gefist góður tími til að þróa sína 

starfshætti eins og þar er sagt fyrir um. Söfnin, upplýsingaleit og tæknimiðlun 

eiga að vera orðin hluti af námi barna. Árið 1996 fluttist rekstur skólanna yfir til 

sveitarfélaganna á grundvelli nýrra laga um grunnskóla (Lög um grunnskóla, 

1995). Í þeim lögum kveður enn á um mikilvægi skólasafnsins í hverjum skóla og 

að búnaður og starfsfólk eigi að vera til staðar. Þar kemur enn fremur fram að í 

aðalnámskrá grunnskóla skuli ein af skyldunámsgreinum vera upplýsinga- og 

tæknimennt (Lög um grunnskóla, 1995). Nú skyldi maður ætla að brautin væri 

greið og ekkert eftir nema að byggja upp stefnu skólanna, útbúa námsefni og 

festa enn frekar í sessi það brautryðjandastarf sem margir góðir 

skólasafnskennarar höfðu staðið að um áratuga skeið. En því var ekki að heilsa 

því í grunnskólalögum sem sett voru árið 2008  hverfa skólasöfn  úr lögum. Þó 

segir að í skólum sé skylt að kenna margvíslegar leiðir við öflun þekkingar með 

því að nota upplýsingatækni, söfn og heimildavinnu (Lög um grunnskóla, 2008). 

En hvergi kemur fram að skólasafn þurfi að vera í hverjum skóla. Breytingar 

voru gerðar á þessum lögum árið 2011 og ákvæðið um að í hverju skóla skyldi 

vera skólasafn  aftur sett í lög. Þar kemur enn fremur fram að skólasöfnin eigi 

að vera upplýsingamiðstöðvar bæði fyrir kennara og nemendur og búin þeim 

gögnum sem tengjast námsgreinum grunnskóla. En ákvæði um  að á söfnum 

skuli vera starfsfólk fylgdi ekki þessum breytingum svo að þess sér ekki lengur 

stað í lögum (Lög um breytingar á lögum um grunnskóla, 2011). Þetta er 

áhyggjuefni  því skólasafnið á að vera  mikilvæg viðbót við nám nemenda í 

almennri kennslu og þá  er mikilvægt að það geti staðið  undir því hlutverki að 

þar sé unnið fjölbreytt starf á hugmyndaríkan hátt, samþætt sem flestum 

námsgreinum.  
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2.3 Hlutverk skólasafna og upplýsingavera 

Eins og fram kom hér að framan var það fyrst í grunnskólalögum árið 1974 að 

skólasöfn skyldu vera í hverjum skóla og vera meginhjálpartækið í kennslunni 

(Lög um grunnskóla, 1974). Fljótlega spruttu upp skólasöfn og hafa smám 

saman þróast úr því að vera bókasöfn eingöngu í það að verða skólasöfn með 

fjölbreyttum gögnum, söfn sem kalla mætti þekkingarmiðstöðvar eða 

upplýsingaver. Þannig hefur skólasafnið þróast í þá átt að verða upplýsingaver 

og miðstöð skólastarfs; hjarta skólans. Aðgengi okkar að upplýsingum frá 

fjölbreyttum miðlum hefur aukist og hlutverk skólasafna og starfsmanna þeirra 

orðið meira krefjandi enda stöðugt að breytast. Á 21. öldinni eru gerðar  kröfur 

um færni og þekkingu sem gerir okkur kleift að taka þátt í flóknu samfélagi  þar 

sem flæði upplýsinga er í lykilhlutverki. Því er mikilvægt að búa nemendur undir 

það og almennir kennarar eru ekki færir um að gera það einir, til þess þurfa þeir 

samstarf við öfluga skólasafnskennara (Kuhlthau, 2010).  

   Í nýjum grunnskólalögum segir að í hverjum skóla skuli vera safn eða aðgengi 

að safni sem á að þjóna hlutverki upplýsingamiðstöðvar fyrir nemendur og 

kennara og vera búið nauðsynlegum gögnum (Lög um breytingar á lögum um 

grunnskóla, 2011). Með þetta í hug væri hægt  að skipta hlutverki 

skólasafnskennara  í fjóra meginþætti: 

Kennari: Vinnur með nemendum og öðrum í skólasamfélaginu að því að efla 

upplýsingalæsi  samkvæmt þeim viðmiðum sem gilda hverju sinni. 

Kennslufræðingur: Hannar og metur í  samvinnu við aðra kennara skólans 

verkefni sem byggja á upplýsingalæsi. 

Upplýsingafræðingur: Aflar  fjölbreyttra upplýsinga á mismunandi formi, 

metur þær og deilir með nemendum og kennurum. 

Verkefnastjóri: Tekur þátt í að  þróa stefnu og áætlanir til að auðga nám 

nemenda. Hefur umsjón með búnaði og aðstöðu skólasafns eða 

upplýsingavers (Braxton, 2008).  

Upplýsing – Félag bókasafns og upplýsingafræðinga benti á það í ritinu 

Upplýsingar fyrir alla   að til þess að tryggja að grunnskólanemendur hafi 

aðgang að skólasöfnum þar sem fram fer öflugt starf á sviði upplýsinga- og 

tæknimenntar sé nauðsynlegt að skilgreina betur hlutverk þeirra í aðalnámskrá 

(Upplýsing – Félag bókasafns- og upplýsingafræðinga, 2007). En skoðum þá 

hvað stendur í aðalnámskrá. Þegar þetta er skrifað stendur yfir endurskoðun á 

aðalnámskrá og er aðeins komin út almenni hlutinn. Í honum kemur fram að 

skólasöfnin eigi að gegna lykilhlutverki við að skapa þau skilyrði sem nemendur 

þurfa til að efla þroska og skilning á eðli upplýsinga og gagna sem þeir þurfa að 

nýta sér í námi sínu og um leið að stuðla að frumkvæði og sjálfstæðum 
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vinnubrögðum. Þar kemur enn fremur fram að nemendur eiga að hafa aðgang 

að hvers konar miðlum við nám sitt og læra um notagildi þeirra í leiðinni . Ný 

menntastefna er byggð á sex grunnþáttum menntunar sem hafðir voru til 

hliðsjónar við samningu námskrár en þeir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessir þættir kalla á 

þverfaglega nálgun og þemabundin verkefni (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  Verið er að semja námskrá um upplýsinga- 

og tæknimennt og þá um leið þann þátt skólastarfsins sem snýr að 

skólasöfnum. Félög kennara í upplýsingatækni og fagfólks á skólasöfnum 

stendur að námskrárgerðinni og er nokkuð víst að þar verði lögð áhersla á 

þátttöku skólasafnskennara í þverfaglegri vinnu í öllum aldurshópum. 

Reynsla mín sem skólasafnskennari undanfarin ár, samstarf við 

skólasafnskennara í Reykjavík og rannsóknarviðtölin sem ég átti við 

grunnskólakennara í þessari ritgerðarvinnu hafa  veitt mér innsýn í það starf 

sem unnið er á skólasöfnum og  ljóst er í mínum huga að misjafnt starf fer fram 

í hverjum skóla fyrir sig. Stöðuhlutfall starfsmanna er misjafnt og virðist ekki 

haldast í hendur við stærð skóla en vinnutími starfsmanna og fjöldi nemenda í 

skólanum ræður miklu um skipulag starfseminnar og þeirrar þjónustu sem í 

boði er. Bakgrunnur starfsmanna hefur einnig áhrif á starfshætti og þá ekki 

síður starfsaldur viðkomandi. Þetta eru þættir sem vert er að rannsaka betur. 

Þá er húsnæði skólanna misjafnt (Torfi Hjartarson og Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2011). Mikilvægt hlutverk skólasafna er að fá nemendur og 

kennara á safnið sama hvaða starfsemi fer þar fram (Braxton, 2008). Í nýjum 

skólum er safnið aðgengilegra þar sem því er oft komið fyrir miðsvæðis en í 

eldri skólum er það ekki eins aðgengilegt og þurfa þá skólasafnskennarar að 

hafa meira fyrir því að fá kennara og nemendur til sín. 

 Í grein sem Fríða S. Haraldsdóttir skrifaði árið 1994 í Bókasafnið,  sem gefið 

er út af Upplýsingu – Félagi bókasafns- og upplýsingafræða, lýsir hún 

heimildavinnu í Selásskóla en þar starfaði hún á þeim tíma. Heimildavinna náði 

yfir alla bekki skólans frá fyrsta upp í sjöunda bekk. Þar var mikil áhersla lögð á 

heimildavinnu og í námskrá skólans var lögð áhersla á þessa vinnu. Nemendur 

fóru í gegnum ákveðið ferli sem gekk út á að að kenna þeim undirstöðuatriðin í 

heimildavinnu. Handbækur og fræðibækur voru nýttar til vinnunnar, fyrst fáar 

og einfaldar en kröfurnar jukust eftir því sem leið á skólagönguna. Fríða lagði 

mikla áherslu á það að grundvöllur fyrir þessu starfi væri samvinna kennara og 

skólasafnskennara ásamt stuðningi skólastjórnenda. Án þess væri erfitt að 

halda úti þessu metnaðarfulla starfi (Fríða S. Haraldsdóttir, 1994). 

Halla Ingibjörg Svavarsdóttir (2011)  gerði í sínu meistaraverkefni rannsókn á 

samstarfi bókasafns- og upplýsingafræðinga, fagaðila í tölvum og kennara. Hún 

ræddi við þrjá einstaklinga sem voru yfirmenn á skólasöfnum í skólum á 
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höfuðborgarsvæðinu. Allir töldu stuðning við lestur og lestrarkennslu mjög 

mikilvægt hlutverk skólasafnanna og að skólasafnið væri aðal bakhjarl við 

lestrarkennsluna. Í tveimur af þessum þremur skólum var skólasafnið hugsað 

sem upplýsingaver skólans en í þeim þriðja var aðalhlutverk safnsins að lána út 

bækur en þó var verið að innleiða þar verkefnavinnu og taka smá skref í átt að 

vinnu með upplýsingar og miðlun. Í öllum skólunum kom það skýrt fram að 

skólasafnskennararnir og fagaðilar í upplýsingatækni væru boðnir og búnir til 

þess að aðstoða kennara í verkefnum sem krefðust tækniúrlausnar eða 

upplýsingavinnu af einhverju tagi. Án þeirra treystu bekkjarkennarar sér ekki í 

þannig verkefni. Hún segir enn fremur að mikilvægt sé að skólasafnskennari, 

kennari í upplýsingatækni og almennir kennarar vinni saman að skipulagi 

kennslunnar og líti á sig sem teymi.  Hver þeirra hefur sitt fagsvið en saman 

standa þeir að því að leiðbeina nemendum í upplýsinga- og tæknimennt.  Einnig 

sjá þeir um að veita öðrum kennurum við skólann leiðbeiningar. 

 Í rannsókn sem Kristín Hildur Thorarensen gerði í sínu meistaranámi á 

viðhorfi skólastjóranna og bókasafns- og upplýsingafræðinga til hlutverks og 

stöðu skólasafna í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu kom það fram að 

bókasafns- og upplýsingafræðingar litu svo á að þeirra hlutverk væri að vinna að 

því með kennurum að efla upplýsingalæsi nemenda og vera um leið leiðandi 

aðilar í skólunum í eflingu upplýsingalæsis.  Þar kom einnig fram að hlutverk 

þeirra væri að móta kennsluna í upplýsingalæsi í samstarfi við kennara. Aðrir 

þættir sem komu fram um hlutverk skólasafna eða starfsmanna þess var að 

söfnin áttu að veita stuðning við starf kennara, hafa umsjón með gögnum og 

búnaði  og jafnvel að veita nemendum skjól við ýmis tækifæri (2011).  

Þegar vefsetur grunnskóla Reykjavíkur eru skoðuð þá kemur það skýrt fram á 

flestum þeirra að mikilvægt hlutverk skólasafna er að veita stuðning við lestur 

og lestrarkennslu í skólum. Þetta mátti  lesa úr þeim upplýsingum sem voru 

aðgengilegar hvort heldur um var að ræða upplýsingar úr námskrám eða 

stuttan upplýsingatexta um skólasöfnin. Það er því ljóst að umfang og verksvið 

skólasafna er orðið ansi breitt eða viðamikið og mikilvægt að festa starfsemi 

betur í lög og reglugerðir svo nemendum verði ekki mismunað eftir búsetu. 

 Í nýrri aðalnámskrá grunnskóla,  almenna hlutanum kemur orðið 

miðlamennt fram en það vísar til skólastarfs þar sem ýmsir miðlar eru notaðir 

við nám og kennslu. Að nemendur verði færir í að notfæra sér efni sem er 

miðlað á ýmsa vegu og fái þjálfun í að miðla sínu efni á fjölbreyttan hátt. 

Miðlamennt heyrir undir námssviðið eða námsgreinina  upplýsinga- og 

tæknimennt ásamt skólasafnsfræðum, tölvunotkun og upplýsinga- og 

samskiptatækni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þetta tengir 

skólasafnið enn betur við hið almenna skólastarf og sýnir okkur fram á  
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mikilvægi skólasafnsins sem upplýsingavers eða þekkingarmiðstöðvar. Að þar 

skuli vera boðið upp á faglega kennslu, leiðsögn og stuðning við nám og að 

mikilvægi þess sé aldrei meiri en nú. 

Skólasafnsfræðingurinn  Audrey Church (2006) býr að aldarfjórðungs reynslu 

á sínu sviði. Hún er þeirrar skoðunar að kennarar geri sér ekki nógu vel grein 

fyrir  hlutverki skólasafnskennarans né  heldur hvað þeir séu færir um að gera 

og hver ávinningur af samvinnu við þá gæti verið. Hún stóð því fyrir verkefni þar 

sem hún handleiddi kennara, bæði þá sem voru komnir í fast starf og einnig þá 

sem voru á sínu kandídatsári, sem hún taldi ekki síður mikilvægt, því gott væri 

að  hamra járnið meðan það væri heitt. Hún lagði mikla áherslu á  að nálgast 

þetta út frá því hvernig skólasafnskennari gæti aðstoðað bekkjarkennarann sem 

upplýsingafræðingur ekki síður en sem kennari eða kennslufræðingur. Þeir sem 

voru á sínu fyrsta ári í kennslu uppgötvuðu möguleika sem þeir höfðu ekki séð  

áður. Stefna þeirra sem sjá um kennaramenntun ætti að vera sú að ná til 

verðandi kennara meðan kostur er og kynna fyrir þeim hvernig skólasöfnin geti 

orðið þátttakandi í þróunarverkefnum og allri samvinnu.  Þetta er áhugavert 

verkefni og mikilvægt innlegg í kennaramenntun. Á Íslandi er ekki lengur í boði  

neitt sérstakt nám fyrir skólasafnskennara og gæti það verið möguleg skýring á 

mismunandi hlutverki og stöðu þeirra í grunnskólum eins og nú er raunin. 

Heppilegt væri að slíkt nám væri í boði á Menntavísindasviði Háskóla Íslands  

bæði í grunnnámi og framhaldsnámi (Kristín Unnsteinsdóttir, 1995). Sömu 

niðurstöður komu fram í norskri rannsókn sem gerð var árið 2006 en þar var 

beitt blandaðri aðferðafræði og skólasöfn  bæði í grunn- og framhaldsskólum 

skoðuð. Í niðurstöðum kemur skýrt fram að kennarar geri sér ekki ljós hlutverk 

fagfólks á skólasöfnum  og hvernig samvinna við þá gæti komið að gagni í 

kennslunni (Barstad, Audunson,Hjortsæter og Østlie, 2007). 

 

 

2.3.1 Stefnuyfirlýsing UNESCO/IFLA um skólasöfn 

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna; UNESCO (e. United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) og Alþjóðleg samtök 

bókavarðafélaga og stofnana; IFLA (e. International Federation of Library 

Associations and Institutions) sendu frá sér yfirlýsingu árið 1999 um hlutverk og 

markmið skólasafna. Stefnuyfirlýsingin er sett fram sem leiðbeinandi rit fyrir 

stjórnvöld þegar kemur að stefnumörkun og áætlanagerð fyrir skólasöfn. Þar 

kemur fram að hlutverk skólasafna sé að styðja á margvíslegan hátt við 

nemendur í námi og gera þeim kleift að temja sér gagnrýna hugsun. Að þeir 

verði virkir notendur á upplýsingar úr margvíslegum miðlum. Að starfsfólk 
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skólasafna stuðli að því að nemendur noti bæði bækur og annað upplýsingaefni 

í námi og átti sig á  að safnkostur skólasafnsins er mikilvæg viðbót við önnur 

kennslugögn. Í stefnuyfirlýsingunni er einnig tekið á skyldum sveitarfélaga eða 

annarra yfirvalda til að sjá til þess að ákvæði um skólasöfn séu í lögum og 

reglugerðum. Að skólasöfn þurfi að hafa fjármagn til rekstursins, að þar starfi 

fagfólk og að safnkostur bæði hvað varðar bækur og tækni, sé til staðar 

(Stefnuyfirlýsing UNESCO/IFLA um skólasöfn, 2003). Þarna kemur skýrt fram að 

yfirvöld eigi að sjá til þess að á skólasöfnum skuli ekki eingöngu vera gögn og 

annar búnaður til þess að þau geti miðlað upplýsingum heldur einnig að þar 

starfi þjálfað starfsfólk til að sinna þeirri þjónustu sem á að vera í boði. 

Áhugavert er að bera þetta saman við grunnskólalögin á Íslandi en eins og fyrr 

segir kemur ekki fram í þeim að það þurfi að vera starfsfólk á skólasöfnum. 

Samkvæmt stefnuyfirlýsingunni kemur fram að kjarni í þjónustu skólasafna 

sé að koma að þróun læsis í víðum skilningi hjá nemendum. Til þess að að sinna 

þeirri þjónustu ættu skólasöfnin að hafa eftirfarandi markmið: 

 Að styðja við skólanámskrá 

 Að þroska ánægju nemenda af lestri og bókum 

 Að styðja við sköpun og notkun upplýsinga til að auka þekkingu, 

skilning og ánægju 

 Að styðja við og þjálfa námsleikni þegar kemur að mati á 

upplýsingum á mismunandi formi 

 Að auðvelda aðgengi að heimildum hvar sem þær er að finna 

 Að koma að skipulagningu á menningarlegum og félagslegum 

verkefnum 

 Að vinna með skólasamfélaginu að því að ná fram markmiðum 

skólans 

 Að kynna hugmyndir um vitsmunalegt frelsi og hversu mikilvægt sé 

að hafa óheftan aðgang að upplýsingum til þess að geta tekið virkan 

þátt í lýðræðisríki 

 Að efla lestur og upplýsa um þjónustu skólasafna í skólasamfélaginu 

og víðar (Stefnuyfirlýsing UNESCO/IFLA um skólasöfn, 2003) 

Einnig er grein um hlutverk starfsfólks á skólasöfnum og er sá kafli mjög 

áhugaverður, sérstaklega í ljósi þess hvernig kreppan hefur haft áhrif á mönnun 

á skólasöfnum á Íslandi að undanförnu. Þar segir að á safninu eigi að vera 

fagmenntaður starfsmaður sem sjái um stjórnun og skipulagningu með þeirri 

ábyrgð sem því fylgir. Hann annist dagleg störf með aðstoð annarra 

starfsmanna og í samvinnu við aðra starfsmenn skólans. Hlutverk 

skólasafnsstjóra er þó mismunandi eftir stærð safna og því fjármagni sem því er 

úthlutað. Skólasafnsstjórar þurfa hafa yfir að ráða þekkingu á sviði fjármála, 
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bókasafns- og upplýsingastjórnun og kennslufræði.  Þeir þurfa einnig að geta 

kennt  nemendum og kennurum ýmsa færni tengda upplýsingum og miðlun og 

þurfa því að vera í stöðugri endurmenntun (Stefnuyfirlýsing UNESCO/IFLA um 

skólasöfn, 2003). 

 

2.4 Samvinna og samstarf kennara 

Þegar rætt er um samvinnu á milli kennara þá lít ég svo á að lýsa megi góðu 

samstarfi á eftirfarandi hátt: 

Samvinna/samstarf: Hópur einstaklinga hefur með sér samstarf sem byggist á 

trausti og öryggi. Hann hefur sameiginlega sýn, byggir á reynslu allra og 

lýðræðislegum vinnubrögðum. Hópurinn ígrundar saman í þeim tilgangi að 

finna lausnir og nýja þekkingu. 

Til þess að ná sem bestum árangri í skólastarfi tel ég mikilvægt að kennarar og 

starfsfólk vinni sameiginlega að settum markmiðum. Í nýrri aðalnámskrá 

grunnskóla er ætlast til að allir starfsmenn skólans vinni í sameiningu að þeim 

markmiðum sem styðja jákvæðan anda, bættan námsárangur og vellíðan 

(Menntamálaráðuneytið, 2011). Undanfarin ár hefur átt sér stað umtalsverð 

þróun í kennsluháttum og vinnuumhverfi kennara og teymisvinna hvers konar 

er orðin æ algengari. Kennarar vinna víða saman tveir eða fleiri með einn eða 

fleiri nemendahópa og hafa því meiri möguleika á sveigjanlegum 

kennsluháttum og fjölbreyttum úrræðum fyrir nemendur. Með því móti geta 

þeir betur komið til móts við þarfir einstaklingsins. Það er vandasamt verk að 

setja saman  skilvirkan samvinnuhóp kennara en ef vel tekst til þá er von á 

góðum árangri. Samkvæmt Hargreaves (2001)  veita samstarf og samvinna 

meðal kennara þátttakendum aðgang að nýjum hugmyndum. Þessar nýju 

hugmyndir skapa kraft og andlegan stuðning  og hjálpa kennurum  að ná meiri 

árangri með nemendum sínum. Ekki skiptir öllu máli hversu mikið kennarar 

vinna saman, hvort heldur um er að ræða daglegt samstarf eða samvinnu við 

skólasafnskennara eða aðra sérgreinakennara, aukin samvinna ætti alltaf að 

vera til góðs og leiða til  fjölbreyttara skólastarfs og um leið betri árangurs hjá 

nemendum. Í rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2008) kemur fram að til 

þess að auka samvinnu kennara megi leggja meiri áherslu á opnari starfshætti 

og skapa kennurum svigrúm til aukinnar samvinnu þar sem þeir deila ábyrgð. 

Kennarar verði að fá fleiri tækifæri til að læra hver af öðrum og að árangur 

nemenda sé ávallt settur í öndvegi. Anna Kristín (2006) leggur til að stjórnendur 

og kennarar stefni  að samvirku námi með jafningjastuðningi. Það væri best gert 

með því að efla tækifæri til samvinnu  sem hluta af daglegu vinnuferli. Jafn 
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mikilvægt sé að efla gagnrýna umræðu á meðal starfsfólks um árangur og nám 

nemenda. 

    Í rannsókn sem gerð var meðal kennara í skólum í Norður-Louisiana í 

Bandaríkjunum kom það vel í ljós að þótt kennarar teldu mikinn ávinning af 

samstarfi sín á milli þá skorti þá tíma til að hittast og eiga í raunverulegu 

samstarfi sem skilaði árangri. Oft var eingöngu skipst á hugmyndum á göngum 

eða á kaffistofunni þar sem erfitt var að finna tíma sem hentaði. Tímaskortur 

var það sem helst stóð í vegi fyrir samstarfi kennara hvort heldur þeir kenndu á 

grunnskólastigi eða í framhaldsskóla (Leonard og Leonard, 2003). Sama 

niðurstaða kemur fram í norskri rannsókn sem áður var nefnd en þar töldu 

skólasafnskennarar að kennarar væru of uppteknir af daglegum 

umsjónarstörfum og að tími til samvinnu við skólasafnskennarann væri oft ekki 

til staðar (Barstad o.fl., 2007). 

  

2.5 Skólaþróun og frumkvæði um samvinnu 

Ef skóli á að teljast góður þá þarf hann að læra og stefna að því að verða betri 

með skipulögðum hætti (Jón Baldvin Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2002). Þróunarverkefni og innleiðing nýrra kennsluhátta og 

kennsluaðferða hefur aukist nú síðari ár þar sem krafa um sýnilegar og 

mælanlegar framfarir og áætlanir hafa aukist. Aukin aðsókn kennara í 

framhaldsmenntun hefur einnig aukið umræðuna um skóla sem lærir og 

mikilvægi þess að fylgjast vel með nýjum rannsóknum í skólamálum. Breyttir 

kennsluhættir hafa verið áberandi í skólamálaumræðunni og nýjar 

skólabyggingar gera ráð fyrir breyttum kennsluháttum (Torfi Hjartarson og 

Anna Kristín Sigurðardóttir, 2011).  

Skólastjórinn þarf að vera leiðtogi þegar kemur að skólaþróun, hann þarf að 

hvetja starfsfólk sitt til dáða á jákvæðan hátt til þess að fá þá með sér í 

skólaþróun. Kennararnir eru það afl sem við þurfum að virkja sem best til þess 

að ná árangri með nemendur. Skólastjórinn þarf að hafa trú á því sem hann er 

að gera en hann hefur einnig það vandasama hlutverk að fá aðra til að 

sannfærast um gildi þeirra þróunar sem hann vill ná fram.  

Skólastjórinn gegnir lykilhlutverki þegar á að efla starfsemi skólasafna og 

ætti að nýta sér þekkingu fagfólks þegar það starf er skipulagt. Vissulega þarf 

skólastjórinn að hafa í huga það fjármagn sem hann hefur yfir að ráða, t.d hve 

miklu er varið í bóka og tækjakaup en hitt er ekki síður mikilvægt að  að skapa 

skólasafninu það umhverfi sem það þarf til þess að starfið gangi upp. Þar vegur 

þyngst  stundataflan og sá tími sem áætlaður er í samvinnu og skipulag en 

einnig hvatning skólastjórnenda til samvinnu (Hartzell, 2003). Kennarar þurfa að 
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vita af því að stjórnendur óska eftir því að þeir eigi samvinnu við fagfólk á 

skólasöfnum og að  sú vinna sé sett í forgang. Jafnframt þarf skólastjórinn að 

halda því á lofti  að samvinna kennara og vinna í upplýsingaveri skólanna geti 

bætt námsárangur nemenda (Morris, 2007).  

Þegar kemur að skólaþróun með þátttöku skólasafns þá er mikilvægt að 

skólastjórnendur hafi skilning á því starfi sem þar á að vinna. Þeir þurfa að 

styðja þróunarverkefni sem snúa að skólasöfnum og upplýsingatækni. Þeirra 

ábyrgð er að kennarar skilji þær breytingar sem eiga sér stað í skólaumhverfinu 

og kunni skil á þeim möguleikum sem við stöndum frammi fyrir. Það þarf 

samstillt átak til þess að efla samvinnu með tilliti til upplýsingatækni og í 

samstarfi við fagfólk á skólasafni og þar gegnir skólastjórinn lykilhlutverki. Það 

er margt sem bendir til þess að stuðningur og áhugi skólastjóra á að stuðla að 

uppgangi skólasafna eða upplýsingavera og þróunarstarfi í samvinnu kennara  

sé mikilvægur. En til þess að vel eigi að ganga þarf skólastjórinn að hafa áhuga 

og reynslu af því að stýra þróunarstarfi og fylgjast vel með þróun þeirri sem 

verður í samstarfi kennara. Fagfólk á skólasöfnum þarf líka fyrir sitt leyti að vera 

áhugasamt og vakandi yfir því að sannfæra skólastjórnendur um það hversu 

áhrifaríkt samstarf þeirra við almenna kennara um þverfaglega vinnu nemenda 

á skólasöfnum sé. Og að sú samvinna skili betri námsárangri nemenda. Þeir 

þurfa að grípa þau tækifæri sem gefast til þess að koma sínum sjónarmiðum á 

framfæri og bjóðast til þess að kynna þá hugmyndafræði sem býr að baki þeirra 

vinnu ásamt því að nota hvert tækifæri sem þeim gefst til þess að vekja athygli 

á framlagi sínu til skólastarfsins (Haycock, 2004). Mikilvægt er að 

skólasafnskennarar komi að gerð skólanámskrár frá upphafi þannig að þeir geti 

komið að þeim þáttum sem snúa að skólasafninu og upplýsingatækni. Það 

sparar mikla vinnu þar sem skólasafnskennarinn á þess yfirleitt ekki kost að 

mæta á alla samstarfsfundi hjá öllum kennarateymum í skólanum. Þetta tryggir 

að þjálfun í upplýsingalæsi sé í skólanámskrá og kerfisbundna samhæfingu 

(Montiel-Overall, 2005). 

 Í rannsókn Höllu Ingibjargar Svavarsdóttur (2011) þar sem hún ræddi við 

bókasafns-og upplýsingafræðinga, fagaðila í upplýsingatækni og kennara í 

þremur skólum kom fram í öllum skólunum þremur að fagaðilarnir hafi boðið 

öðrum starfsmönnum upp á tölvunámskeið og virka ráðgjöf um allt sem 

viðkemur tölvum og upplýsingatækni. Eftir að kreppan skall á var dýrt að sækja 

ráðgjöf og námskeið út fyrir skólana og góð leið þótti að kennarar tækju sig 

saman, hittust og lærðu saman til að bæta þekkingu sína í tölvufærni (2011). 

Skólasafnskennarinn ásamt kennurum eða kennsluráðgjöfum í 

upplýsingatækni eru í góðri stöðu til þess að leiða framsækið þróunarstarf í 

skólum og ætti að eiga frumkvæði að því að efla notkun tækniúrlausna í 
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kennslunni. Hann getur tengt  við námskrá þá fjölbreyttu möguleika í 

tæknilegum efnum sem standa kennurum til boða  og hjálpað þeim að móta  

leiðir til að ná fram settum markmiðum. Til þess þarf skólasafnskennarinn að 

búa yfir þekkingu, sjálfstrausti og hugrekki til að starfa sem leiðtogi. Í rannsókn 

Siggerðar Ólafar Sigurðardóttur (2011) á viðhorfi skólastjórnenda til 

skólasafnsins kom fram hjá viðmælendum hennar, sem allir voru 

skólastjórnendur í grunnskólum, að þeir teldu mikilvægt hver það væri sem 

stýrði þeirri vinnu sem fram færi á skólasöfnum, að sá aðili hefði til þess bæði 

þekkingu og getu til  að miðla, stýra og móta stefnu skólanna í upplýsingalæsi. 

2.6 Samvinna fagfólks á skólasöfnum við aðra kennara 

Að loka skólabókum og taka upp nýja nálgun í kennslu í grunnskólum kallar á 

nýtt skipulag og aukna samvinnu milli allra kennara skólans. Ef vinna á 

þverfagleg verkefni á skólasöfnum eða í upplýsingaverum skólanna liggur 

beinast við að um það sé samstarf og samvinna. Skólasafnskennarinn  með 

stuðningi  skólastjórnenda  væri vel til þess fallinn að eiga frumkvæðið að 

skipulagningu á samvinnu við kennara  og koma að samvinnu flestra ef ekki allra 

kennara skólans. Skólasafnskennarinn þarf ef vel á að vera að vera þeim 

eiginleikum gæddur að geta unnið með hverjum sem er. Hann þarf að vera 

hugmyndaríkur, lipur í samskiptum og að hafa til að bera þekkingu og færni sem 

öðrum kennurum finnst eftirsóknarvert að fá í samstarf (Kristín Unnsteinsdóttir 

og Ragnhildur Helgadóttir, 1993). Hann þarf einnig að vera sveigjanlegur, virða 

aðra, vera tilbúinn að takast á við nýjungar og fylgja þeim eftir (Ásdís H. Hafstað 

og Stefanía Arnórsdóttir, 2003). 

Ef kennarar á skólasöfnum búa yfir viðeigandi fagþekkingu eru þeir færir um að  

aðstoða almenna kennara í vinnu sem krefst þess að kennarar sýni 

tæknikunnáttu og hjálpi nemendum að finna upplýsingar við úrlausn verkefna. 

Skólasafnskennarar eiga möguleika á að vera í samstarfi við alla kennara skólans 

ásamt skólastjórnendum og eru því í góðri stöðu til þess að vera leiðandi afl í að 

móta kennslu í upplýsingalæsi í skólum, efla samskiptin og vera sá stuðningur 

sem kennarar þurfa til þess að ná settum markmiðum. Til þess að skipuleggja 

áhugavert verkefni fyrir nemendur er heppilegt fyrir kennara að vinna saman, 

þeir læra  hver af öðrum þegar þeir tala um kennsluna og skiptast á faglegri 

þekkingu. En þetta samstarf þarf að vera vel skipulagt og vera byggt á 

væntingum allra þannig að traust ríki í hópnum (Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). Samvinna er samstarf 

milli tveggja aðila eða fleiri sem byggir á trausti og felur í sér sameiginlega 

sköpun, skipulag og markmið (Montiel-Overall, 2005). Samvinnuverkefni  leitt af 

teymi  kennara og skólasafnskennara getur skapað góðar kringumstæður fyrir 
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nemendur til þess að kanna, taka þátt, skapa og læra í  umhverfi upplýsinga. 

Þetta geta almennir kennarar illa gert einir (Kuhlthau, 2010). 

Ross Todd (2008)  fjallar um samstarf kennara, sem hann kallar safn- og 

miðlafræðing eða sérfræðing í bókasöfnum og miðlun (e. library media 

specialist). Hann dregur  saman niðurstöður úr nokkrum rannsóknum. Hann 

telur að hugmyndin um samstarf við kennara sé mjög ráðandi hjá 

skólasafnskennurum en minna um að um raunverulegt samstarf sé að ræða. 

Viljinn og hugmyndafræðin er til staðar en það virðist erfiðara að koma 

samstarfinu í framkvæmd. Hann tekur saman nokkur atriði sem kennarar ættu 

að hafa í huga þegar þeir vilja fara út í samstarf. Þeir ættu að grípa þau tækifæri 

sem gefast og hefjast handa við að framkvæma. Tækifærin eru mörg og ef vilji 

er fyrir hendi er alltaf hægt að finna leið. Að gefast upp á verkefnum vegna 

þeirra hindrana sem á vegi verða er ekki nein lausn. Frekar á að líta á mótlæti 

sem tækifæri og betra er að vinna saman að lausn vandamála en það krefst 

sveigjanleika og forgangsröðunar. Ferlið skiptir meira máli en útkoman, bæði 

fyrir nemendur og kennara. Skipuleggja þarf vinnuna vel með markmið allra 

þátttakenda að leiðarljósi og aðalhvatinn á að vera betri námsárangur 

nemenda. Leggja þarf áherslu á samstarfið og ígrundað nám og vera í góðu 

sambandi við samstarfsaðila. Staldra þarf við og ræða saman um væntingar og 

viðhorf þeirra sem eru í teyminu þar sem samstarf getur aldrei orðið línulegt 

ferli (Todd, 2008). 

Ef vel tekst til með samvinnu bekkjarkennara og skólasafnskennara getur 

það stuðlað að bættum námsárangri og skólasafnið verður í augum nemenda, 

kennara og foreldra meira en staður til þess að fá lánaðar bækur. Saman geta 

þessir aðilar  greitt leið nemenda um götur þekkingar og visku sem annars væri 

torsótt. En við þurfum að vita hvað felst í samvinnu og hvað það þýðir að vinna 

saman áður en við skoðum hvaða árangri það skilar. Skipulagning og eðli 

samvinnu skipta máli ef þekking og færni kennara eiga að nýtast nemendum á 

áhrifaríkan þátt. Montiel-Overall (2008) skoðaði þessa þætti í rannsókn við 

skóla þar sem samvinna var umtalsverð. Hún skoðaði hvernig kennararnir 

skilgreindu samvinnuna og samvinnuferlið, hvernig þeir stýrðu tíma sínum og 

hvaða þættir það væru sem hvöttu þá til samstarfs eða stóðu í vegi fyrir því. Um 

eigindlega rannsókn var að ræða þar sem tekin voru viðtöl og gerðar athuganir 

á vettvangi. Þátttakendur voru 18 almennir kennarar og þrír skólasafnskennarar 

í þremur grunnskólum. Þátttakendur  skilgreindu samstarfið mjög á sama veg 

en þeir töldu að samstarf fæli í sér að hugsa saman, deila þekkingu og færni til 

að nota í námi og kennslu sem leiddi til betri útkomu en þegar þeir ynnu einir 

hver fyrir sig. Þeir töldu einnig að með því að vinna saman að sameiginlegu 

markmiði yrðu kennslustundirnar áhugaverðari og skilningur nemenda meiri. 

Hvatning og skilningur skólastjórnenda og skólaumhverfisins hefði góð áhrif á 



 

28 

samstarfið. Að byrja á litlum verkefnum og skoða ávinning af þeim gaf 

kennurum byr til að halda áfram og fara í stærri verkefni. Þegar spurt var hvað 

það væri sem helst hamlaði samstarfi sem þessu, nefndu þátttakendur að það 

væri yfirfull dagskrá þeirra og tímaleysi og  tregi til samstarfs við þá sem ekki 

höfðu sömu skoðanir og viðhorf og þeir sjálfir. Skólasafnskennararnir nefndu að 

vegna þess að þeir hefðu starfsmenn á safninu þá væru þeir færir um að koma 

að þessari samvinnu í kennslu en án þess væri þetta ekki gerlegt. 

Samstarfsaðilar þurfa að byggja upp persónuleg tengsl og traust til þess að eiga 

í árangursríku samstarfi og skortur á tengslum og trausti getur haft hamlandi 

áhrif á  samstarfið. Byggt á þessari rannsókn setur Montiel-Overall fram fimm 

lykilþætti sem skipta máli eða hafa jákvæð áhrif á samvinnu af þessum toga og 

gera hana árangursríka.  

 Ross Todd hefur staðið að  mörgum rannsóknum á starfi skólasafnskennara. 

Í rannsókn sem hann gerði fyrir nokkrum árum kemur fram að bekkjarkennarar 

telja samstarf við skólasafnskennara vera lykilinn að þvi að hægt sé  að 

samþætta námsgreinar við upplýsingatækni og efla upplýsingalæsi. Með 

samstarfi aukist möguleikar á  því að byggja upp skilvirkt kerfi sem tekur mið af 

námskrám, auðveldara verði að fylgja því eftir og ná settum markmiðum. 

Nemendur hafi hag af því að sjá fagmenn með mismunandi sérþekkingu vinna 

saman að sömu markmiðum. Í þessari rannsókn kom einnig fram að skortur á 

tíma til samvinnu væri helsta hindrunin sem kennarar stæðu frammi fyrir í 

þessum efnum  og að oft þyrfti að gefa eftir og jafnvel vinna meira en greitt 

væri fyrir til þess að ná sínum markmiðum (Todd og Heinstrom, 2008). 

Montiel-Overall (2005) leitast við að skýra á fræðilegan hátt samvinnu 

kennara og fagmanns á skólasafni og veltir því fyrir sér af hverju þessi samvinna 

ætti að eiga sér stað, hvaða markmið séu með samvinnunni, með hverjum við 

viljum vinna og hvernig  kennurum með mismunandi skoðanir og bakgrunn 

gangi að vinna saman. Hún er þeirrar skoðunar að til þess að ná árangri í þessari 

samvinnu þurfi að vera til staðar skýrt líkan eða kerfi sem segir til um hvernig 

þessi vinna eiga að fara fram og að því sé fylgt eftir. Kennarar þurfa að hafa trú 

á því að þessi vinna skili sér í meiri námsárangri. Kennarar, skólasafnskennarar 

og skólastjórnendur þurfa að vera reiðubúnir til að taka upplýstar ákvarðanir 

um hvernig mannauður í skólanum verði nýttur. Hún telur einnig mikilvægt að 

rannsaka þessa samvinnu til þess að hægt sé að skoða hvort hún skili sér í betri 

námsárangri. Einnig þurfi að skilgreina starf skólasafnskennara betur í lögum og 

reglugerðum. En með sameiginlegu átaki og þekkingu getur samvinna sem þessi 

umbreytt opinberri menntun. 

Nýleg  rannsókn sama rannsakanda beindist að  samvinnu skólasafnskennara 

og almennra kennara  í Arizona í Bandaríkjunum.  Tilgangurinn var að greina þá 
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þætti sem skipta máli og varpa ljósi á ferli samvinnunar.  Margt áhugavert kom í 

ljós. Til dæmis kom á daginn að ekki lögðu allir þátttakendur sömu merkingu í 

hugtakið samvinna á milli kennara, hvað fælist í þeirri samvinnu. Þeir sem ekki 

höfðu reynslu af  samvinnu kennara og skólasafnskennara vissu ekki hvernig 

hún fór fram eða hvenær. Upp komu spurningar eins og sú til hvers það myndi 

leiða ef kennarar vildu ekki samvinnu. Einnig  kom í ljós að kennarar gerðu sér 

ekki grein fyrir þeim faglegu leiðbeiningum sem skólasafnskennari gæti veitt né 

heldur að þeir gerðu sér grein fyrir hugmyndum þeirra um upplýsingalæsi. 

Helstu niðurstöður í þessari rannsókn voru að kennarar væru ekki meðvitaðir 

um þá möguleika sem þeir stæðu frammi fyrir ef þeir ættu í samstarfi við 

skólasafnskennara í tengslum við samþætt verkefni nemenda. Það kom einnig í 

ljós að þótt þetta vinnufyrirkomulag hafi verið í umræðunni í meira en áratug 

þá eru enn margir kennarar og skólastjórnendur sem þekkja ekki þessi 

vinnubrögð. Hlutverk skólasafnskennara þarf að vera skýrt í huga þeirra 

kennara sem eiga að vinna saman og einnig þarf það ferli sem unnið er eftir að 

vera sýnilegt (Montiel-Overall, 2010). 

Í rannsókn á samvinnu kennara og skólasafnskennara  í grunn- og 

framhaldsskólum í Singapore kom í ljós að kennarar með meiri starfsreynslu 

voru líklegri til að eiga í samvinnu við skólasafnskennara, líkurnar á samvinnu 

jukust með meiri kennslureynslu. Grunnskólakennarar voru líklegri til samvinnu 

en framhaldsskólakennarar og þeir kennarar sem höfðu reynslu af samvinnu 

voru líklegir til að endurtaka hana. Það sem þátttakendur töldu helst vera 

hindrun í samstarfi kennara og skólasafnskennara var tímaleysi eins og komið 

hefur fram  í öðrum rannsóknum, ofuráhersla á námsbækur stóð í vegi fyrir 

frekara samstarfi og viðhorf kennara til hæfni, menntunar og getu 

skólasafnskennarans til þess að vinna að kennslufræðilegum þáttum skiptu 

miklu (Mokhtar, 2006). 

Starf skólasafnskennara er illa eða lítið skilgreint í íslenskum lögum, 

reglugerðum og kjarasamningum. Mjög mismunandi virðist hvaða vinnu þeir 

inna af hendi og þá einnig á hvernig samvinnu þeirra við aðra kennara skólans 

er háttað.  Margir erlendir fræðimenn á sviði skólasafnsfræða hafa komið fram 

með kerfi eða líkön sem þeir telja að séu heppileg þegar kemur að því að 

skipuleggja þessa samvinnu. Loertscher (1988) hefur flokkað samvinnu kennara 

og skólasafnskennara í átta stig og hefur líkan hans verið notað í meira en 

aldarfjórðung. Kerfið teygir sig allt frá engri samvinnu yfir í nána samvinnu milli 

kennara og skólasafnskennara um skipulagningu á verkefnum tengdum 

námskrám og skólaþróun. Loertscher leggur einnig áherslu á að óháð því hversu 

sterkur kennari er í sinni grein eða stöðu er möguleiki á meiri sveigjanleika í 

námi og kennslu og betri námsárangi ef unnið er í samvinnu við 

skólasafnskennara. Góðir hlutir gerast þó ekki af sjálfu sér,  það þarf að gefa sér 
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tíma, hafa áhuga á að skipuleggja þessa vinnu og ekki síður meta hvaða árangri 

hún skilar.  

Mörgum fræðimönnum sem rannsaka og skrifa um samstarf kennara og 

skólasafnskennara verður tíðrætt um ávinning nemenda af góðu samstarfi en 

minna er fjallað um ávinning annarra. En allir geta haf hag af góðu samstarfi. 

Fyrir bekkjarkennarann er það  aukið aðgengi að bókum, möguleikum sem 

Netið býr yfir og tækjabúnaði sem viðbót í námi og kennslu. Einnig sá möguleiki 

að ræða við sérfræðing um væntingar í sambandi við úrlausnir í verkefnavinnu. 

Ávinningur skólasafnskennarans gæti verið að eiga í samstarfi við starfsfélaga 

því oft vinna þeir einir. Þeir fá gott tækifæri til þess að nýta safnkost og 

aðstöðuna betur. Skólastjórnendur geta verið öruggir um að safnið og sú 

sérþekking sem starfsmaðurinn býr yfir  komi að fullum notum (Buzzeo, 2008).  

 

2.7 Leiðsagnarefni fyrir skólasafnskennara 

Samkvæmt lögum um námsgögn er ríkinu skylt að tryggja framboð af 

fjölbreyttum námsgögnum í grunnskóla. Það er gert með þrennum hætti, 

rekstri Námsgagnastofnunar, fjárframlögum í námsgagnasjóð sem úthlutað er  

til skóla og fjárframlögum í þróunarsjóð námsgagna (Lög um námsgögn, 2007). 

Þegar kennarar undirbúa kennslu huga þeir fyrst að markmiðum sem þeir ætla 

að ná og hafa  þá skóla- og/eða bekkjarnámskrá til viðmiðunar. Eftir að 

markmiðin hafa verið skilgreind er hafist handa við að finna rétta námsefnið til 

að ná þeim. Námsgagnastofnun hefur það hlutverk að leggja grunnskólum til 

námsgögn í samræmi við markmið náms og kennslu (Lög um námsgögn, 2007). 

   Þegar vefur Námsgagnastofnunar er skoðaður má sjá að þar er námsefnið 

flokkað eftir kennslugreinum. Kennsla á skólasafni flokkast undir upplýsinga- og 

tæknimennt og þegar farið er inn á þann tengil er þar að finna tvær gamlar 

kennslubækur sem fjalla um flokkunarkerfi safna, handbækur og annað sem 

snýr að uppröðun á bókasöfnum. Þarna er nýleg handbók  um ritun 

heimildaritgerða en annað efni snýr meira að tölvuvinnu og miðlun. Eftir stutt 

viðtal við Guðríði Sigurðardóttur ritstjóra Námsgagnastofnunar í tölvu- og 

upplýsingamennt  fékk ég þær upplýsingar að verið væri að vinna vef sem lengi 

hefur verið beðið eftir. Vefurinn ber heitið Viskuveitan og á honum verður að 

finna kennsluhugmyndir fyrir nemendur í fyrsta til tíunda bekk. Lögð er áhersla 

á að nemendur læri að afla upplýsinga úr ýmsum miðlum, geti flokkað heimildir 

eftir áreiðanleika, samið texta, að þeir öðlist skilning á höfundarétti og færni í 

að vinna með fjölbreytt forrit við efnisgerð og miðlun. Gert er ráð fyrir 

samvinnu skólasafnskennara, kennara í upplýsingatækni  og bekkjarkennara. 

Það verður mikil fengur fyrir kennara að fá þennan vef þar sem mjög hefur skort  
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aðgengilegt efni til notkunar á safni. Annað efni sem þó hefur nýst  kennurum 

vel er gamall vefur sem Fríða S. Haraldsdóttir (e.d.), sem nú stýrir 

upplýsingaveri Laugalækjarskóla og stendur ásamt fleirum að Viskuveitunni, 

setti upp þegar hún kenndi við skólasafn Selásskóla. Á honum er að finna 

kennsluefni sem hentar fyrir nemendur í öðrum til sjöunda bekk og er unnið af 

Fríðu í samvinnu við Sigrúnu Helgadóttur náttúrufræðing og kennara og 

Margréti Sólmundsdóttur kennara í upplýsingatækni.  Verkefnin eru þverfagleg 

verkefni sem tengjast aðallega samfélagsfræði og náttúrufræði. Þar er lögð 

áhersla á upplýsingaöflun, heimildaleit og miðlun. 

Til að glöggva mig betur á því efni sem kennarar nota við kennslu á 

skólasafni skoðaði ég skólanámskrár og kennsluáætlanir hjá öllum skólum í 

Reykjavík með tilliti til námsgagna. Oft var talað um tölvu- og upplýsingamennt 

og þegar betur var að gáð var inntakið oft það að læra á útbreidd forrit eins og 

Word og Powerpoint frá Microsoft.  Ekkert eitt tiltekið kennslugagn var meira 

áberandi en annað og í mörgum skólum kom ekkert fram um þau gögn sem 

notuð voru við kennslu. Við suma skóla var jafnvel  ekki  hægt að sjá hvort um 

kennslu á safni væri að ræða. Í mörgum skólum kom  fram að upplýsingamennt, 

og þá var  tekið fram að um tölvukennslu og vinnu á skólasafni væri að ræða, 

væri þverfagleg grein og unnin samþætt öðru námi nemenda. Oft var  tekið 

fram að í greinum eins og  samfélagsfræði eða náttúrufræði ættu nemendur að 

afla sér upplýsinga í bókum um ákveðið efni. Ekki var nefnt hvort um aðstoð 

eða samvinnu við skólasafnskennara væri að ræða.  

Í mörgum skólum er lögð áhersla á heimildaritgerðir eða aðra heimildavinnu 

þar sem nemendur afla sér upplýsinga bæði á skólasafni og á Netinu og þá 

kemur sér eflaust vel ný bók frá Námsgagnastofnun, Heimir – handbók um 

heimildaritun  (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2011). Bókin er ætluð þeim sem eru 

að byrja í heimildaritun og farið er yfir helsu þætti allt frá efnisvali til 

útprentunar. Vinnuheftin Leitum og finnum á skólasafni (Kristín Unnsteinsdóttir 

og Ragnhildur Helgadóttir, 1992) og Í leik á skólasafni (Kristín Unnsteinsdóttir 

og Ragnhildur Helgadóttir, 1989,  ný útgáfa 2006)   eru einnig í notkun í 

mörgum skólum. Námsgagnastofnun gaf út þetta efni  til notkunar á skólasafni 

og í því er þjálfun í stafrófinu, flokkunarkerfi bókasafna og notkun á 

handbókum.  

Sögustundir eru enn stór þáttur í starfsemi skólasafna en ekkert kemur fram 

um  sérstakt efni til þeirra nota. Ljósrituð verkefni frá kennurum, vinnuhefti og  

bókasafnsverkefni eru oft nefnd sem gögn ásamt verkefnum við 

barnaorðabækur og Orðaskyggni. Nokkrir skólar tóku fram á vef sínum að þeir 

styddust við bækurnar Í skólasafninu eftir þær Helgu Kristínu Möller og Jónínu 

Friðfinnsdóttur. Önnur gögn sem einnig komu fram voru skáldrit, fræðirit, 
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upplýsingaveitur, sögugreining, kjörbækur og gagnabankar. Á einum stað var 

tekið fram að verkefni sem lögð yrðu fyrir færu eftir óskum kennara og þeirri 

samvinnu sem myndaðist.  

Af ofangreindu  er ljóst að mjög misjafnt er hvaða efni kennarar styðjast við, 

hvaða hlutverki þeir gegna sem skólasafnskennarar og hvernig kennslu í 

tengslum við söfnin er háttað. En einnig  kemur skýrt fram hversu lítið 

skólasafnskennarar hafa í höndunum af efni til notkunar í sinni vinnu. Nýtt efni  

frá Námsgagnastofnun virðist þó geta bætt nokkuð úr brýnni þörf fyrir leiðsögn 

og stuðningsefni handa nemendum og kennurum. Þá má nefna að stofnunin 

hefur gefið út nokkuð af leiðsagnarefni sem fjallar um miðlun á borð við 

myndgerð og notkun ýmissa forrita. 
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3 Aðferð og niðurstöður 

Í viðtalsrannsókninni sem nú verður lýst hef ég rætt við sex almenna kennara í 

jafn mörgum  grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu með það að markmiði að 

kanna  viðhorf þeirra og væntingar til starfsemi skólasafna og samvinnu við 

fagfólk á söfnunum. 

Í þessum kafla mun ég gera grein fyrir aðferðum við gagnaöflun og greiningu 

á gögnum. Sagt verður frá vali á þátttakendum og þeim siðferðilegu álitamálum 

sem snerta rannsóknina. Ég mun fjalla um þau atriði sem mér þóttu 

eftirtektarverðust í viðtölunum við þátttakendur en þau eru: núverandi 

starfsemi safnanna, samvinna kennara og safna, stuðningur safnanna við 

kennara, viðhorf og framtíðarsýn. 

 

3.1 Hönnun og þátttakendur 

Til þess að ná fram markmiðum rannsóknarinnar valdi ég að nota eigindlega 

rannsóknaraðferð þar sem ég hafði áhuga á að kanna viðhorf og væntingar 

kennara í skólum. Samkvæmt Denzin og Lincoln er í flestum eigindlegum 

rannsóknum gengið út frá því að sameiginlegur skilningur byggist á þekkingu 

sem þróast við samskipti fólks. Við þessa þróun á skilningi byggir manneskjan á 

ýmsum þáttum úr bakgrunni einstaklingsins, svo sem færni, menningu og 

reynslu (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Til þess að svara rannsóknarspurningunum leitaðist ég við að fá fram hjá 

viðmælendum mínum hvernig samvinnu þeir væru í nú þegar, hvort eitthvað 

hafi breyst á undanförnum árum og hverjar væntingar þeirra væru til framtíðar. 

Ég leitaðist við að átta mig  á hvaða skilning þeir legðu í orðin samvinna og 

sameiginleg ábyrgð.  

Þátttakendur í rannsókninni voru sex grunnskólakennarar hver í sínum skóla 

á höfuðborgarsvæðinu. Þeir voru valdir með markmiðsúrtaki  en þá eru 

þátttakendur valdir vegna þess að þeir uppfylla ákveðin skilyrði sem 

rannsakandinn setur (Esterber, 2002).  

Viðmælendur mínir voru allt konur með mislanga kennslureynslu að baki og 

misjafnan grunn. Meðallífaldur þeirra er 46 ár. Fjórar af þeim útskrifuðust frá 

Kennaraháskóla Íslands og hafa tvær af þeim ekki aflað sér frekari menntunar. 

Hinar eru komnar vel á veg í meistaranámi við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Einn viðmælandi er með B.A.-próf í íslensku og kennsluréttindi og hefur 

lagt stund á  M.ped.-nám en ekki lokið  ritgerð. Annar viðmælandi lauk námi í 

þjóðfræði og lagði í kjölfarið stund á meistaranám í kennslufræðum en hefur 
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ekki lokið  ritgerð. Kennslureynsla þessara kennara er frá fimm árum upp í 26 

ár. Meðalstarfsaldur þeirra telst vera 15,3 ár. 

 Skólarnir sem kennararnir starfa við eru einnig ólíkir innbyrðis. Þrír af þeim 

eru heildstæðir þar sem nemendum er kennt frá fyrsta bekk upp í tíunda bekk 

en hinir þrír spanna yngra stig og miðstig. Elsti skólinn hefur starfað í meira en 

hálfa öld á en sá yngsti er aðeins nokkurra ára gamall.  

Skólarnir eru ekki nafngreindir og kennararnir hafa fengið dulnefnin Alda, 

Bára, Dröfn, Elfa, Freyja og Gyða til þess að gæta fyllsta trúnaðar við 

þátttakendur. 

3.2 Gagnaöflun og greining 

Tekin voru opin viðtöl við þátttakendur og stuðst var við viðtalsramma (sjá 

Viðauka A). Spurningarnar voru opnar, sem gaf viðmælendum tækifæri til að 

lýsa væntingum sínum og viðhorfum ásamt reynslu sinni og upplifun. Haft var 

samband við skólastjórnendur (sjá Viðauka C) og ýmist bentu þeir á heppilega 

viðmælendur eða að rannsakandinn hafði ákveðna einstaklinga í huga. Haft var 

samband við væntanlega viðmælendur í tölvupósti þar sem greint var frá 

markmiði og eðli rannsóknarinnar og viðmælendur inntir eftir því hvort áhugi 

væri á þátttöku. Þegar jákvætt svar barst var ákveðinn tími og fundinn staður til 

viðtals.  

Viðtölin fóru fram í nóvember og desember 2011 og til þess að auka 

öryggistilfinningu þátttakenda fengu þeir að velja stað sem þeim fannst best til 

viðtals fallinn. Viðtölin fóru ýmist fram í skólastofum kennara eða vinnuaðstöðu 

en tvö viðtöl fóru fram á heimili kennara að þeirra ósk.  

Í upphafi gerði ég ráð fyrir um 30 mínútna viðtölum við hvern viðmælenda 

og urðu þau á bilinu 20 til 35 mínútur að lengd. Viðtölin voru hljóðrituð með 

samþykki viðmælenda og var upptökum eytt að afritun lokinni. Ég leiddi viðtölin 

en gætti þess þó að gæta hlutlægni og að skoðanir mínar kæmu ekki ljós enda 

gætu þær haft áhrif á viðmælendur. Í lok viðtala fengu viðmælendur að bæta 

við því sem þeim fannst vanta.  Það kom fyrir að eftir að slökkt hafði verið á 

upptöku að fleira bættist við sem þá var skráð niður með leyfi eða að beiðni 

viðmælenda.  

Öll viðtölin voru tekin upp og töldust vera um þrjár klukkustundir í heild. En 

auk þess var spjallað við viðmælendur bæði fyrir og eftir upptöku. Viðtölin voru 

afrituð nákvæmlega og fylgdu lýsingar á aðstæðum sem viðtalið fór fram í 

ásamt athugasemdum um þátttakendur. Samhliða skráningu fór fram 

frumgreining gagna með því að skrá athugasemdir  jafnóðum.  Viðtölin voru 

marglesin yfir til þess að fá betri tilfinningu fyrir viðmælendum. Orðin sem fram 
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komu í viðtölunum og merking þeirra voru skoðuð. Gögnin  voru greind nánar 

með aðstoð  forritsins NVivo frá QSR.  

Margar mismunandi leiðir eru til að greina gögn úr eigindlegum 

rannsóknum. Lichtman (2010) ræðir meðal annars um tvær leiðir, að greina í 

þemu og segja sögu og nota ég þá fyrrnefndu. Í eigindlegri rannsókn er miklum 

upplýsingum safnað. Enginn einn sannleikur er til og öll sjónarhorn eru jafn 

mikilvæg. Í eigindlegum rannsóknum er talað um réttmæti í stað áreiðanleika 

og ekki er lögð áhersla á alhæfingu. 

 

3.3 Siðferðileg álitamál 

Í rannsókninni var þess gætt að þær siðferðiskröfur sem gerðar eru til 

rannsókna væru uppfylltar. Þátttakendur voru upplýstir um að farið yrði með öll 

gögn sem trúnaðarmál og hvergi væri hægt að rekja hvaðan rannsóknargögnin 

kæmu. Einnig voru þátttakendum veittar nauðsynlegar upplýsingar um tilgang 

og eðli rannsóknarinnar (sjá Viðauka B). Notaðir voru bókstafir og dulnefni í 

stað réttra nafna í skráningu viðtala (Sigurður Kristinsson, 2003). Áður en 

viðtölin voru tekin var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar. 

Þátttakendum var gerð grein fyrir því að þeir gætu dregið sig úr rannsókninni 

hvenær sem væri, að nöfnum þeirra yrði breytt og ekki yrðu gefin upp nöfn 

skólanna sem þeir kenndu við eða höfðu kennt við. Það væri því á engan hátt 

hægt að rekja  upplýsingar úr viðtölunum til þeirra. 

 

3.4 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Eins og fram kemur hér að framan þá hef ég bæði starfað sem bekkjarkennari 

og sem skólasafnskennari og gæti það haft áhrif bæði á viðtölin og 

niðurstöðurnar þótt ég hafi lagt mig fram um að gæta fyllsta hlutleysis. 

Menntun mín og reynsla í kennarastarfi í meira en 20 ár hefur gert mig að 

fagmanni með tiltekna sýn sem  gæti  haft áhrif á rannsóknina og úrvinnsluna. 

3.5 Núverandi starfsemi 

Í þessum kafla verður greint frá þeim niðurstöðum rannsóknarinnar sem snúa 

að því hvernig starfsemi skólasafnanna í þessum sex grunnskólum er hagað, 

hvort breytingar hafi orðið á starfi safnanna eftir að fjárveitingar til skólastarfs 

fóru að dragast saman og hvernig samstarfi milli kennara og skólasafnskennara 

er háttað.  
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Alda 

Alda kennir í heildstæðum og rótgrónum skóla. Hún hefur kennt þar í nokkur ár 

og kennir nú íslensku á unglingastigi. Hún hefur fjölbreyttan bakgrunn í kennslu. 

Á skólasafninu er nýtekinn til starfa kennari á afslætti sem hefur ekki reynslu af 

skólasöfnum. Kennari á afslætti er kennari sem kominn er á ákveðinn aldur og 

fær því afslátt af kennsluskyldu. Þetta er fyrsti veturinn sem hann er á safninu 

en áður starfaði þar upplýsingafræðingur í tvö ár. Ekki er um fasta tíma að ræða 

en kennarar geta pantað tíma á safninu og í tölvuveri sem er inni af safni. Þegar 

safnið er pantað fylgir samt engin aðstoð frá safnkennara. Kennarinn sér 

aðallega um útlán bóka og annarra gagna á safninu og tekur ekki til sín bekki í 

kynningar á efni eða bókum. Áður var menntaður upplýsingafræðingur í 

starfinu og þótti hann mjög áhugasamur um samvinnu við kennara en kennarar 

voru ekki að sama skapi duglegir að nýta sér það. Hann var tilbúinn til þess að 

koma að heimildarvinnu, ritun og lestri en kennarar voru samt sem áður ekki 

duglegir að færa sér  í nyt það sem í boði var. Þegar Alda var spurð út í það af 

hverju hún héldi að þeir hafi ekki nýtt þessa þjónustu sagði hún: 

... þeir eru bara værukærir inni í sínum stofum. Kannski er þetta bara 

leti og áhugaleysi. 

Þegar þurfti að spara í skólakerfinu og ekki þóttu vera nógu  margir sem nýttu 

sér starfsemina á safninu var upplýsingafræðingnum boðið skert stöðuhlutfall 

sem honum hugnaðist ekki svo að hann ákvað að hætta. Alda sagði aftur á móti 

að hún sjálf hefði  verið í miklu samstarfi við starfsmanninn í sambandi við 

lestraátök, ritgerðarvinnu og aðra vinnu sem krafðist upplýsingaöflunar. Alda 

býr að reynslu úr öðrum skóla þar sem hún vann í góðu samstarfi við  

skólasafnskennara og er því vön þess háttar vinnu. Hún sagði að það hefði verið 

mikill missir fyrir sig þegar þessi starfsmaður hætti því nú væri hún ekki lengur 

fær um að vinna sömu vinnu.  Núna væri ekkert samstarf í boði, kennari á safni 

kæmi ekki á neina fundi og væri bara í útlánum og frágangi. Hér áður hefði 

upplýsingafræðingurinn komið á stigsfundi og kennarafundi og vitað hvað var 

að gerast í skólanum. Frumkvæðið að samstarfinu var ýmist í höndum hans eða 

kennara. Samvinna Öldu og upplýsingafræðingsins varð til þess að fleiri nýttu 

sér möguleika til samstarfs og þá vinnu sem búið var að leggja í. Þar sem Alda 

og upplýsingafræðingurinn á skólasafninu áttu ekki saman nema tvö ár í starfi 

náði samvinna þeirra ekki að þróast að gagni. Samt sem áður var kominn þarna 

vísir að ákveðnu samstarfi sem báðir aðilar voru tilbúnir til að byggja á og þróa 

frekar. Þetta var því byrjun á einhverju sem hefði getað orðið til almennra nota 

og  eftirbreytni. 
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Bára 

Bára kennir í fámennum skóla  fyrir nemendur í fyrsta til sjöunda bekk. Í 

skólanum er starfandi skólasafnskennari í hlutastarfi en viðkomandi hefur verið 

starfandi við skólann í mörg ár rétt eins og Bára. Því er komin mikil og góð hefð 

fyrir samstarfi og  vinnu á skólasafninu. Bára kennir núna nemendum  í fyrsta 

bekk. Nemendur hennar hafa fastan tíma á safni en hún er ekki með í þeim 

tímum. Stundum hefur bekknum verið skipt í tvennt og helmingurinn fer á 

safnið á meðan hinn helmingurinn er hjá bekkjarkennara en vegna niðurskurðar 

á fjárveitingum þá er það fyrirkomulag ekki í vetur. Kennarar geta pantað safnið 

með kennara á öðrum tímum en til að draga úr kostnaði eru þeir tímar orðnir 

færri en þeir hafa verið undanfarin ár. Bára hefur kennt nemendum á öllum 

aldri og yfirleitt hefur samstarf við skólasafnskennara verið meira en nú þegar 

nemendur eru svona ungir. Þá skipuleggja kennarinn og skólasafnskennarinn 

mikið af vinnunni í sameiningu. Mikil hefð hefur skapast í skólanum í sambandi 

við verkefni sem unnin eru á safni og því fer minni tími núna en það gerði áður í 

allan undirbúning og samstarf. Verkefni eru unnin samþætt í samfélagsfræði og 

íslensku og á hverju ári er byggt á fyrri þekkingu og færni nemenda. Verkefnin 

eru misviðamikil en geta tekið allt frá einni kennslustund upp í nokkrar vikur. 

Stundum leggur skólasafnskennarinn inn ákveðið efni sem haldið er áfram með 

í bekkjarstofu.  Á hverju ári er lestrarátak í skólanum en í því taka allir 

nemendur þátt á sama tíma. Þá skipuleggja skólasafnskennari og 

bekkjarkennarar í sameiningu hvernig útfærslan á því eigi að vera. Lestrarátakið 

stendur að jafnaði yfir í 15 daga og er ætlað að auka áhuga nemenda á því að 

lesa sér til ánægju og einnig að þeir kynnist verkum ákveðinna höfunda bæði 

innlendra og erlendra. Nemendur vinna síðan verkefni  í tengslum við sitt 

lesefni undir stjórn umsjónarkennara. Sá bekkur sem þykir vera áhugasamastur 

á meðan átakið stendur yfir fær svo verðlaun. Mikil hefð er fyrir lífsleikni í 

skólanum og kemur skólasafnskennari mikið að þeirri vinnu hvort sem er um að 

ræða hugmyndir að verkefnum eða annarri samvinnu. Misjafnt er hvort 

skólasafnskennari eða bekkjarkennari hafi frumkvæðið að samvinnunni en það 

var að heyra á Báru að þetta gengi allt frekar ljúflega fyrir sig og að flestir væru 

mjög ánægðir með hvernig málum væri háttað. Auðvitað væru breytingar á milli 

ára eftir áherslum í skólastarfinu en stöðugleiki í starfsmannahópi gerði það að 

verkum að hægt væri að byggja á þessari sterku hefð.  

 

Dröfn  

Skólinn sem Dröfn kennir við er einnig fyrir nemendur á yngsta stigi og miðstigi, 

frá fyrsta upp í sjöunda bekk. Dröfn hefur kennt þar í nokkur ár og kennir nú 
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nemendum á miðstigi. Bekkurinn hennar er í hverri viku með einn fastan tíma á 

safni sem eingöngu er ætlaður í útlán. Nemendur mega samt  skipta um bækur 

á öðrum tíma en þessum. Á safninu er ekki starfandi skólasafnskennari vegna 

niðurskurðar á fjárveitingum. Áður var starfandi við skólasafnið eldri kennari 

sem lét nemendur vinna verkefni í tengslum við flokkunarkerfi og skipulag 

bókasafnsins en notaði mjög lítið tölvur og lagði litla áherslu á upplýsingaöflun. 

Þar sem safnið er ekki mikið notað hafa kennarar aðgang að safninu og geta, ef 

þeir vilja, farið þangað sjálfir með nemendur í vinnu í sambandi við heimildir og 

upplýsingaöflun. Þeir fá enga aðstoð og að sögn Drafnar nota mjög fáir  safnið 

þannig því erfitt er að fara þangað með stóra hópa án þess að fá aðstoð.  

   Þegar safnkennari var starfandi við skólann var ákveðið í upphafi skólaárs 

hvernig bekkjarkennarar vildu nýta tímana. Venjulega var það þannig að 

bekkjarkennari var með hálfan hópinn og hinn helmingur var á safninu í stuttum 

verkefnum. Dröfn bað safnkennarann stundum um aðstoð í einstaka verkefnum 

eða að breyta fyrirkomulaginu og hann tók því vel. Dröfn hefur reynslu af vinnu 

við annan skóla þar sem var mikið og gott samstarf við skólasafnskennarann og 

hún saknar þess.  

 

Elfa 

Elfa kennir í frekar nýlegum heildstæðum skóla og hefur kennt þar í nokkur ár. 

Hún kennir á miðstigi og hefur aðallega kennt nemendum í fyrsta til sjöunda 

bekk. Í skólanum er ekkert bókasafn að forminu til enn sem komið er, bara vísir 

að safni. Þó nokkuð er til af bókum en það vantar allt skipulag. Því er engin 

eiginleg starfsemi og varla hægt að tala um samstarf en það mun breytast á 

þessu skólaári eða því næsta. Þó er einn starfandi kennari við skólann sem hefur 

umsjón með þeim bókarkosti sem til er og sér um innkaup og sendir frá sér í 

skráningu. Elfa hefur  reynslu af skólasafni úr öðrum skóla sem hún starfaði í um 

árabil. Þar var samstarfið ekki mikið, helst í því formi að skólasafnskennari fékk 

upplýsingar um þau verkefni sem verið var að fara í og var beðinn um að finna 

bækur sem gætu nýst í þeirri vinnu. Elfu þótti sem samskiptin væru frekar 

yfirborðskennd og eins og skólasafnskennarinn væri ekki með. Henni virtist 

erfitt að skapa samstarfsgrundvöll. Kannski var það tímaskortur en Elfa er á 

þeirri skoðun að kjarasamningar kennara standi í vegi fyrir frekari skólaþróun.  

Ekki er hægt að vinna saman að verkefnum eftir að kennslu lýkur nema þá daga 

sem kennarar eiga að vera í skólanum samkvæmt vinnuramma. Í þeim fáu 

skólum sem önnur ákvæði kjarasamnings gilda og allir kennarar hafa lengri 

viðveru ættu að vera fleiri möguleikar á samstarfi. Í skólanum sem Elfa vinnur í 

núna  er mikið um samþætta þemavinnu og finnur Elfa fyrir því að það 

sárvantar gott skólasafn og fagmanneskju sem hefði yfirumsjón með þeim 
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gögnum sem tilheyra safninu og þekkingu á því efni sem til er. Manneskju með 

víðtæka þekkingu, það mundi spara mikla vinnu fyrir kennarana sem þeir gætu 

nýtt í annað.  

 

Freyja  

Freyja kennir íslensku á unglingastigi í nýlegum heildstæðum skóla. Þarna hefur 

hún kennt í nokkur ár. Í skólanum er bókasafnsfræðingur í 50% starfi, hann var 

áður í 100% starfi en starfshlutfall var minnkað þegar þrengt var að 

skólastarfinu með skertum fjárveitingum. Samdrátturinn kemur einnig niður á 

bókakaupum því ekki má kaupa nýjar bækur. Á safninu er engin kennsla en hún 

var áður en fjárveitingar minnkuðu. Bókasafnsfræðingurinn virðist því stundum 

vera verkefnalaus og  skipulag er ekki mikið. Hann kemur þó að þeim 

lestraátökum sem eru í skólanum og finnur til bækur fyrir bekkina. Kennarar 

virðast ekki vera með það á hreinu hvað þeir geta beðið hann að gera. Hóparnir 

sem Freyja kennir hafa ekki fasta tíma á safninu en áður hafa verið fastir tíma  

sem Freyju fannst ekki nýtast neitt sérstaklega vel. En hún hélt að núna gæti 

hún  jafnvel pantað tíma á safninu og fengið bókasafnsfræðinginn þar með sér í 

einhver verkefni. Kennarar nýttu sér það ekki og helsta ástæðan væri örugglega  

tímaleysi. Kennarar væru oft að skipuleggja vinnuna sína á hlaupum og á 

stundatöflu er lítill tími gefinn í skipulag. Bókasafnsfræðingurinn kemur ekki á 

neina fundi eins og deildarfundi eða stigsfundi þar sem stærri ákvarðanir eru 

teknar. Freyja hafði áhyggjur af því að nemendur hennar væru að fara á mis við 

kennslu í heimildavinnu og upplýsingaleit þegar þessari kennslu væri ekki sinnt 

og einnig að mesta áherslan í bókakaupum hafi verið á skáldsögur á kostnað 

fræðibóka.   

 

Gyða 

Gyða kennir á yngsta stigi í rótgrónum og heildstæðum skóla. Þarna hefur hún 

kennt í nokkur ár og alltaf á yngsta stigi. Við skólann er gott bókasafn, bæði 

hvað varðar húsnæði og bókakost. Skólasafnskennari er í 50% stöðu á safni og 

50% stöðu sem bekkjarkennari. Bekkurinn hennar Gyðu er stór og eiga þau einn 

fastan tíma á safni á viku. En vegna aðstæðna í skólanum í vetur þá hefur 

bekkurinn ekki fengið þessa tíma, skólastjórnendur skipuleggja tíma 

skólasafnskennara og hafa sett hann í annað. Ekki er mögulegt að nýta 

aðstöðuna á öðrum tíma en Gyða vonaði að þetta myndi breytast eftir 

áramótin. Gyða hefur sjálf farið með hópinn sinn á safnið þar sem hún hefur 

lagt inn helstu reglur um umgegni, meðferð bóka og útlán. Árinu áður hafi þetta 

verið öðruvísi en þá var skólasafnskennarinn í meiri vinnu á safninu og 

nemendur fengu þann tíma sem þeim var úthlutað. Þá sá  skólasafnskennarinn 
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alfarið um tímana bæði hvað varðar skipulagningu og kennslu en ekki var haft 

samráð við bekkjarkennara. Ekki er mikil hefð fyrir samstarfi bekkjarkennara og 

skólasafnskennara í sambandi við samþætt verkefni. Skólasafnskennarinn er 

helst í því að finna til bækur í sambandi við lestur og einnig til þess að hafa í 

stofunum þegar verið er að vinna með ákveðið efni.  

 

 

 

Samantekt 

Eins og sjá má hér á undan er núverandi ástand hvað snertir skólasöfnin í  

þessum sex grunnskólum mjög mismunandi. Í einum skóla var nánast enginn 

sem stýrði safninu, í öðrum skóla var enginn fagaðili sem sá um safnið. Í einum 

skóla var eldri kennari sem kominn var á kennsluafslátt og í þremur skólum var 

um skertar stöður að ræða. Í öllum skólunum, nema þeim nýjasta þar sem ekki 

var búið að ganga frá fyrirkomulagi á skólasafninu í nýju húsnæði, hafði 

starfsemi skólasafnanna dregist nokkuð eða mikið saman frá því fyrir 

efnahagshrun og hafði sá samdráttur komið niður á bæði starfsemi og 

bókakaupum.  

    Hvað varðar samvinnu  var eingöngu um verulega samvinnu að ræða í þeim 

skóla þar sem sami kennari hafði verið lengi með safnið og sterk hefð hafði 

skapast í sambandi við þá vinnu sem unnin var. Í öðrum skólum var samvinna af 

skornum skammti og þá helst þegar finna átti til gögn.  

3.6 Stuðningur við kennara  

Í þessum kafla mun ég fjalla um þann stuðning sem kennarar fá frá 

skólasafnskennurum og þá helst í sambandi við þeirra eigin starfsþróun en 

einnig í tengslum við kennsluefni, upplýsingaleit og tækniúrlausnir. 

Skólasafnskennari ætti að veita ráðgjöf varðandi val á bókum í bekkjarbókasöfn, 

í upplestur og verkefnavinnu í kennslurýmum. Einnig þarf hann að upplýsa 

kennara um það efni sem í boði er á skólasafninu og hvetja þá til að nýta sér 

efnið (Kristín Unnsteinsdóttir og Ragnhildur Helgadóttir, 1993). 

Alda 

Kennari sem er núna á safninu sér ekkert um að finna til efni fyrir kennara sem 

þeir þurfa að nota í sinni starfsþróun, hvorki bækur né tímaritsgreinar. Þar sem 

hann er aðallega í útlánum og frágangi og hefur enga reynslu af vinnu á 

skólasafni aðstoðar hann ekki kennara í að finna til efni. Ef nýtt efni berst á safni 

er því stillt upp á áberandi stað á safninu en ekki er vakin athygli á því að öðru 

leyti. Sýnileiki efnis sem nýtist kennurum í endurmenntun og starfi er ekkert og 
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Alda taldi einnig að kennarar væru ekki upplýstir um hvaða tímaritum skólinn 

væri áskrifandi að. Upplýsingafræðingurinn sem var á safninu í fyrra sá um að 

senda póst þegar ný aðföng bárust á safnið. Hann var einnig tilbúinn til að 

kenna kennurum að nota leitarvélar og gagnasöfn. Hann bauð kennurum að 

koma og fara í gegnum þetta með þeim svo þeir ættu auðveldara með að nota 

þessi vinnubrögð með nemendum sínum. Hann benti kennurum einnig á að ef 

þá vantaði lesefni væri lítið mál að aðstoða þá við að finna það.  

Bára 

Skólasafnskennarinn í þessum skóla hafði komið sér upp ákveðnum 

vinnuvenjum sem nýttust kennurum vel. Kennarar voru í ákveðnum nefndum 

sem unnu saman að faglegum þáttum og sá skólasafnskennarinn um að útvega 

þeim það lesefni sem þurfti eða beðið var um.  Hann átti oftar frumkvæði að því 

að benda kennurum á efni bæði gamalt og nýtt sem hann taldi að almennir 

kennarar hefðu áhuga eða þörf á að nota. Hann hafði góða yfirsýn yfir það 

námsefni sem er verið að vinna með í hverri bekkjardeild og var vakandi yfir 

efni sem gæti nýst sem kveikja, ítarefni eða önnur viðbót við kennsluna. Tímarit 

sem skólinn keypti voru aðgengileg í vinnuherbergi kennara og sá hann um að 

kynna þau. Eða eins og Bára sagði: 

 Hún er frábær í starfi. 

Dröfn 

Eins og fram kemur hér að framan þá var ekki fagaðili á safninu í skóla Drafnar. 

En skólasafnskennarinn sem hafði verið í starfi undanfarin ár stóð sig vel þegar 

kom að faglegu lesefni. Hann hélt utan um þann málaflokk og þekkti vel til 

lesefnis sem hann gat miðlað til kennara. Nýtt efni sem nýttist nemendum var 

einnig vel kynnt og kennarar fengu aðstoð við að finna efni sem þeir þurfa í 

sinni kennslu.  Dröfn tók það fram að kennarar í námsveri hefðu einnig mjög 

góða yfirsýn yfir lesefni sem varðaði börn með sérþarfir og þeir væru mjög 

duglegir að benda kennurum á hvað væri til og vekja athygli á nýju efni. Hvað 

varðar tímarit sem keypt eru til skólans hafði lítið verið keypt undanfarið því 

ekkert mátti kaupa eftir að kreppan skall á. 

 

Freyja 

Skólasafnskennarinn í skóla Freyju er duglegur að senda póst þegar nýtt efni 

berst á safnið, bæði bækur og tímarit. Þó er það auðvitað ekki mikið því  lítið er 

keypt inn. Hann er einnig duglegur að leita á Netinu og senda fólki hugmyndir. 

Ef hann er beðinn um að finna eitthvað ákveðið fyrir kennara fer hann í það um 

leið. 
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Elfa 

Þar sem skólasafnið er í mótun og umsjón með því sem keypt er inn er aðeins 

unnið í hjáverkum eins kennarans við skólann þá er ekkert um það að bent sé á 

heppilegt lesefni eða gögn sem hafa borist í skólann. 

Gyða 

Skólasafnskennarinn hefur látið vita reglulega um nýlegar bækur sem berast 

safninu en mjög lítið er keypt af nýjum bókum sem stendur. Kennarinn er einnig 

duglegur að finna til faglegar bækur fyrir kennara vegna starfs þeirra og er gott 

að leita til hans. Að Gyðu sögn eru kennarar ekki  mjög upplýstir um þau tímarit 

sem skólinn kaupir en nýtt efni er oft sett inn á kennarastofu án kynningar. 

Gyða er á þeirri skoðun að deildarstjórar, ef þeir eru starfandi við skólana, eigi 

að kynna nýtt efni fyrir sínu fólki en skólasafnskennarinn ætti frekar að sjá um 

að halda utan um það. Gyðu finnst skólasafnið ekki vera mjög faglegt fyrir 

kennarana en telur að það sé ekki endilega sök skólasafnskennarans heldur 

gæti það verið kennararnir sjálfir sem væru orðnir gamlir og latir  að sækja sér 

lesefni. 

Samantekt 

Eins og fram kemur hér fyrr í ritgerðinni er hlutverk skólasafnskennarans mjög 

fjölbreytt en á sama tíma nokkuð óljóst. Bakgrunnur þessara starfsmanna er 

misjafn og um leið kann að vera óljóst hverjar skyldur þeirra eru. Viðmælendur 

mínir sögðust flestir fá upplýsingar um nýtt efni sem berst á safnið en mikill 

hluti af aðföngum eru skáldverk fyrir nemendur. Þeir töldu flestir mikilvægt að 

eiga greiða leið að ráðgjöf hvað varðar ítarefni, bókaflokka og lesefni til 

upplesturs. En ekki síður að fá upplýsingar, ábendingar og hvatningu til að lesa 

faglegt efni. Mér þótti fróðlegt að heyra hversu misvel viðmælendur mínir 

þekktu safnið sitt en það kom vel í ljós þegar við ræddum um fagleg gögn fyrir 

kennara á safni. Nokkrir nefndu að sá þáttur í starfi safnanna væri mjög lítill og 

að ekki væri lögð áhersla á að byggja hann upp. Skólasöfnin eru flest 

áskrifendur að tímaritum en kennarar hafa ekki endilega hugmynd um  hvaða 

tímarit skólinn kaupir eða hvað henti þeim þar sem lítil athygli er vakin á 

ritunum. Svo virðist sem huga þyrfti að stefnumótun um faglegan stuðning við 

kennara og aðgang að gögnum sem varða fagmennsku þeirra og sérsvið. 

Viðhorf 

Hér mun ég fjalla um  viðhorf sem koma fram hjá viðmælendum mínum í 

samræðum um skólasafnið og starfið sem þar er unnið. Þá var ég ekki að leita 

eftir viðhorfum til einstaka safna eða starfsfólks heldur skólasafna yfirleitt. Ég 

mun ekki skipta þessu niður í kafla eftir viðmælendum heldur ræða um þessar 

niðurstöður almennt. 
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    Viðhorf viðmælenda minna til skólasafnsins var annað hvort nokkuð jákvætt 

eða bara hlutlaust. Það virtist fara eftir því hver stjórnaði safninu og hvernig 

starfsemi þess var háttað. Í þeim skóla þar sem var eða hafði verið blómlegt 

starf á safni eða þar sem viðmælendur höfðu áður kynnst markvissri safnavinnu 

var viðhorfið mjög jákvætt, almennt séð. Mörgum fannst safnið ekki nýtast sem 

skildi og væri um vannýtta auðlind að ræða. Ástæðuna töldu þeir vera skilnings- 

eða áhugaleysi skólastjórnenda og óvissa um hlutverk skólasafnsins. Í ljós kom 

hjá mörgum viðmælendum mínum að þeir vissu ekki vel hvað þeir gætu beðið 

skólasafnskennarann að gera fyrir sig og í stað þess að athuga það var því bara 

sleppt. Viðhorf skólastjórnenda bar einnig á góma og voru viðmælendur mínir 

sammála um að þeir gegndu lykilhlutverki þegar um skipulag og hugsanlega 

samvinnu við bekkjarkennara væri að ræða. Án skilnings og áhuga 

skólastjórnenda væri þetta þungur róður. Þegar leið á viðtölin voru 

viðmælendur allir þeirrar afstöðu að starfsemin á skólasöfnum væri mjög 

mikilvægur þáttur í námi barnanna. 

3.7 Framtíðarsýn 

Í viðtölunum voru kennararnir spurðir hvernig þeir vildu sjá söfnin þróast næstu 

árin og hver væri þeirra draumasýn á skólastarf með samvinnu við 

skólasafnskennara. 

Alda 

Alda sagðist hafa áhyggjur af því að starfsemi á skólasöfnum væri á niðurleið og 

sá ekkert bjart framundan. Þau hefðu verið komin með góða stefnu bæði hvað 

varðar innkaup og starfsemi en síðan var klippt á allt og nú væri þetta bara 

útlánastarfsemi eins og í bókabíl. Hún hafði áhyggjur af því hvaða áhrif þetta 

hefði á menntun barnanna nú þegar mikið er rætt um vanhæfni nemenda þegar 

kemur að lestri og læsi í víðum skilningi. Skólasafnskennarinn væri 

lykilstarfsmaður sem ætti að vera til staðar í öllum skólum. Hún hefði viljað hafa 

þetta eins og starfið stefndi í þegar þau voru með starfsmann sem var 

sérfræðingur í svo mörgu sem nýttist kennurum. Alda lagði áherslu á það að 

það gerist ekkert á einu ári og því væri mikilvægt að sami starfsmaður væri í 

mörg ár svo hægt væri að þróa starfið. Fyrst þyrfi að móta stefnu og ræða málin 

og því næst að byrja að vinna. Það þarf að leggja meiri áherslu á ritun, 

heimildarvinnu og upplýsingaleit og kennarar eru ekki endilega sérfræðingar í 

því. 

Bára 

Bára vildi sjá skólasafnið eiga aukna hlutdeild í námi barnanna og sjá meiri 

þróun í því að leyfa nemendum að velja sér viðfangsefni.  Það þyrfti að styðja 

betur samvinnu nemenda og upplýsingaöflun en ekki utanbókarlærdóm. Börnin 
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þurfa að vera fær um að leita að upplýsingum og nota þær og því þyrftu þau að 

fá meiri tíma á safni og hafa aðgang að ólíkum miðlum til upplýsingaleita ásamt 

sérfróðum starfsmanni sem ynni náið með bekkjarkennurum. 

Dröfn 

Dröfn er þeirrar skoðunar að erfitt sé að þróa upplýsingaleit hjá nemendum í 

öðrum miðlum en bókum með þann tölvukost sem nú er í skólunum. Það þyrfti 

að uppfæra hann verulega ef hann ætti að virka sem kennslubúnaður. Hún vildi 

sjá mikla upplýsingaleit og heimildavinnu hjá nemendum þar sem byrjað væri 

smátt hjá ungum börnum og byggt svo ofan á jafnt og þétt. Það þyrfti að kenna 

þeim allt sem viðkemur heimildavinnu svo nemendur lærðu að bjarga sér. Að 

leyfa nemendum að velja sjálfir viðfangsefni, því það væri svo gaman að kenna 

börnum sem finna þörf til að læra, sem finna áhugann og eru að gera eitthvað 

sem þeim þykir spennandi.  Dröfn tók það fram að hún vildi hafa aðila á safni 

sem væri bæði upplýsingafræðingur og kennari og nauðsynlegt væri að hafa 

góða samvinnu eða eins og hún tók til orða: 

 Það vita allir að verkefnin verða miklu betri með samstarfi. Það er  

bara þannig að tveir vinna betur en einn. Þú veist að sumir eru með 

sérfræðiþekkingu og við miðlum á milli.  

 

Dröfn hafði reynslu af samvinnu við skólasafnskennara úr öðrum skóla og 

saman unnu þau mörg skemmtileg verkefni þar sem upplýsingaleit og 

heimildavinna var unnin með mjög ungum börnum en allt eftir þeirra getu og 

þroska.  Þá skipulagði hún ásamt skólasafnskennara verkefni og báru þau  

sameiginlega ábyrgð á öllu ferlinu. Hún taldi mikilvægt að skrá þessa vinnu í 

skólanámskrá þannig að það væri ekki háð tilviljunum hvort unnið væri í 

samvinnu eða ekki. Skólasafnskennarinn þarf að vinna mjög náið með 

bekkjarkennurum og eiga skipulagða fundi með þeim þar sem hægt er að ræða 

og skipuleggja verkefni.  

 
 Elfa 
Elfu finnst vanta skólasafnskennara í sinn skóla og hefur oft hugsað um það í 

þeim verkefnum sem hún hefur unnið. Hún vildi hafa gott skólasafn með 

fagaðila sem hefði víða þekkingu og reynslu. Einhvern sem hefur yfirumsjón 

með gögnum og gott væri að leita til.  Ekki bara að vita hvaða bækur eru til 

heldur einnig að þekkja efnið vel því það sparar tíma og getur dýpkað 

verkefnavinnu hjá nemendum. Draumurinn er að á haustin væri ákveðið 

hvenær viðkomandi kennarateymi hefðu aðgang að skólasafnskennara og þeirri 

sérþekkingu sem hann býr yfir og með það í huga þá yrði skipulagt hvaða þemu 
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væru tekin á þeim tíma.  Á milli fengju svo nemendur stuttar kennslulotur í 

hagnýtum þáttum 

 

Freyja 
Eins og komið hefur fram hér að framan kennir Freyja á unglingastigi og hún er 

þeirrar skoðunar að það vanti meira fræðilegt starf inn á safnið og að 

nemendum  eigi að kenna  meiri heimildavinnu. Að nemendur verði  þjálfaðir í 

að vinna með heimildir bæði á Netinu og í bókum og geti nýtt sér þær heimildir 

sem þeir finna. Freyja vill sjá frumkvæði hjá skólasafnskennara í þannig vinnu og 

að viðkomandi leiði það starf. Samvinnan yrði meira í að ákveða hvað væri tekið 

fyrir en skólasafnskennari skipulegði vinnuna, kennarar hafa ekki mikinn tíma, 

margt er gert á hlaupum. Freyja hafði sömu áhyggjur og Alda af því  að þetta 

væri ekkert að lagast og á næstu árum yrðum við í sömu sporum og nú; að 

áfram yrði allt kapp lagt á að spara. 

 

Gyða 
Gyða sá fyrir sér að nemendur hennar  lærðu að ná sér í upplýsingar, meta þær 

og nota og að það yrði einhver þróun í því. Nú er mikið talað um upplýsingalæsi 

en það er lítið verið að þjálfa það. Hún vildi hafa meira aðgengi að tölvum bæði 

hjá sér í kennslustofunni og í öðrum kennslurýmum. Einnig meira aðgengi að 

bókum þannig að auðveldara væri að nálgast upplýsingar. Gyða vildi einnig fá 

meiri samvinnu við skólasafnskennarann en hún hefur reynslu af því að starfa í 

skóla þar sem mikil og góð hefð var fyrir vinnu á safni og samvinnu 

skólasafnskennara og bekkjarkennara. Gyða vildi hafa fasta tíma á safninu fyrir 

sinn hóp þar sem unnin væru verkefni í samvinnu við hana sem síðan væri hægt 

að halda áfram að vinna í bekkjarstofum. Hún nefndi að hún væri samt til í að 

prófa annars konar skipulag svo framarlega sem unnið væri faglegt starf í 

samvinnu sem skilaði sér í meiri námsárangri nemenda.  

 

Samantekt 
Tveir viðmælendur mínir er svartsýnir á framhaldið og hafa áhyggjur af því 

að skólasafnið sé afgangsstærð sem eigi erfitt uppdráttar, sérstaklega ef 

skólastjórnendur sýna ekki skilning og áhuga á því starfi sem þar ætti að vera 

unnið. Allir viðmælendur mínir vilja meiri samvinnu við skólasafnskennarann þó 

að þeir leggi misjafnan skilning í hugtakið. Sumir sáu fyrir sér samvinnu þar sem 

skólasafnskennarinn væri virkari í að finna til efni fyrir kennara til að nota í 

kennslurýmum og jafnvel leita aðfanga utan skólans. Aðrir sáu samvinnuna 

þannig að þeir gætu komið með hópa á safnið og fengju þeir aðstoð og ítarefni í 

verkefnavinnu. En þeir kennarar sem höfðu einhverja reynslu af samvinnu við 

skólasafnskennara töldu samvinnuna felast í að skipuleggja saman verkefni og 
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vinna þau saman en það krefðist tíma sem erfitt væri að finna. Þeir eru 

sammála um að á skólasafninu eigi að fara fram markviss heimildavinna og 

þjálfun í að leita, meta og nota upplýsingar úr þeim upplýsingaveitum sem til 

eru hvort sem það eru bækur eða önnur gögn. Allir voru þeir um sammála  að 

þrátt fyrir aukna áherslu á  tölvur og upplýsingalæsi yrði skólasafnskennarinn 

samt að  sinna áfram stuðningi við kennara í sambandi við lestur og 

bókmenntir. 
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4 Vefurinn 

Í þessum kafla mun ég segja frá Skólasafnavefnum sem ég hef sett upp og 

markmiðum með honum. Ég mun einnig ræða  fyrir hvern vefurinn er ætlaður, 

hver efnistökin eru og hvað vefurinn geymir. Þá mun ég velta fyrir mér 

framtíðarmöguleikum við rekstur og þróun vefsins. Ég mun segja frá þeim 

forritum sem notast var við við gerð vefsins og  ræða lítillega um opið 

menntaefni og höfundarleyfi vegna efnis sem birt verður á vefnum. 

4.1 Skólasafnavefurinn 

Eins og fram hefur komið hér að framan er starf skólasafnskennara æði 

fjölbreytt og hlutverk hans oft bæði óljóst og tilviljunarkennt. Oft á tíðum fer 

það eftir áhuga skólastjórnenda hvert verksviðið er og stundum fá 

skólasafnskennararnir sjálfir  frjálsar hendur með það hvernig þeir skipuleggja 

vinnu sína. Þá fer það eftir  áhuga þeirra og  þörf annarra kennara við skólann 

hvernig sú vinna þróast. En  hvernig sem þessu er háttað má telja víst að þeir 

sitja ekki auðum höndum.  

Í starfi mínu sem skólasafnskennari undanfarin fimm ár hef ég rekið mig á að 

ekki er mikið um kennsluefni og kennsluhugmyndir sem auðvelt er að grípa í. 

Það sem ég hef fundið  er ekki mjög aðgengilegt og oft þarf að eyða löngum 

tíma í að leita. Félag fagfólks á skólasöfnum hefur  ekki komið sér upp vef sem 

þjónar þeim tilgangi  að safna saman og kynna hagnýtt efni og aðrir eflaust ekki 

séð hjá sér hvöt til þess að setja  upp slíkan vef. En í leit að efni á Netinu þá hef 

ég rekist á margar góðar hugmyndir sem ég veit að aðrir hefðu not fyrir eða 

áhuga á  að kynna sér. Það má því segja að forvitni mín og áhugi hafi kveikt  

hugmynd að  þessu verkefni. 

Við hönnun og framsetningu leitaðist ég við að hafa vefinn aðgengilegan og 

auðveldan í notkun. Útlitið á að hæfa efni vefsins og vonandi er hann þannig úr 

garði gerður að áhugasamir notendur heimsæki hann aftur og aftur. Vefurinn 

verður til að byrja með eign Kelduskóla/Korpu og hýstur hjá Reykjavíkurborg á 

slóðinni http://skolasafn.grunnskolar.is. Vefurinn var unninn í 

vefumsjónarkerfinu Joomla! 1.7 en ég hef unnið í Joomla! í nokkurn tíma og 

þekki vel til umhverfisins og hvað það kerfi hefur upp á bjóða. Tekið var  tillit til 

þess við smíði vefsíðunnar að hún þarf að koma upp í leitarniðurstöðum 

leitarvéla. 

4.1.1 Tilgangur og markhópur 

Vefurinn er hugsaður sem verkefna- og hugmyndasafn fyrir skólasafnskennara 

og miða ég þá við það fjölbreytta starf sem þeir inna af höndum bæði í 

http://skolasafn.grunnskolar.is/
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samvinnu við aðra og það sem viðkemur skipulagi og öðru tengdu safnkosti. 

Hann getur einnig nýst bekkjarkennurum og íslenskukennurum á unglingastigi 

vel þar sem stuðningur við læsi í víðum skilningi voru gerð góð skil þegar 

verkefni til framlagningar á vefnum voru valin. Í mörgum skólum hafa söfnin 

orðið fyrir barðinu á niðurskurði en þar sem kennarar starfa í teymum eins og 

víða er, þá henta mörg verkefnanna vel þegar kemur að þverfaglegri vinnu og 

stuðningi við lestur eða lestrarhvatningu. 

4.1.2 Uppbygging og inntak 

Niðurstöður í rannsókn minni komu að góðum notum þegar ég skipulagði 

vefinn og sama máli gegnir um niðurstöður úr þeim rannsóknum sem ég kynnti  

mér við gerð ritgerðarinnar. Þar vil ég helst nefna þann stuðning 

skólasafnskennarans við lestrarhvetjandi verkefni tengd bókmenntum  sem oft 

vilja verða útundan nú þegar mikið er tala um samþætt verkefni  í tengslum við 

samfélagsfræði og náttúrufræði. Vefurinn er byggður upp sem vefgátt eða 

gagnasafn og efni hans flokkað eftir þeim hugmyndum sem ég hafði og einnig 

eftir að hafa greint þau gögn sem ég aflaði mér í rannsóknarvinnunni. Þarna er 

að finna verkefni fyrir alla aldurshópa, verkefni sem snerta fjölbreyttar tegundir 

læsis ásamt upplýsingatækni og atriðum sem varða skipulagningu. Þarna eru 

þverfagleg verkefni sem geta spannað nokkrar vikur og styttri verkefni, kveikjur 

og leikir sem henta á safninu. Uppruni efnisins er fjölbreyttur en stundum er um 

að ræða heimatilbúið efni þar sem hugmyndir hafa þróast í einhvern tíma. Sumt 

efnið er innblásið af erlendum hugmyndum og lagað að íslenskum veruleika. 

Einnig eru tenglar á tilbúið efni.  

Höfundar að verkefnunum eru margir, sumt átti ég í  mínum fórum og einnig 

safnaði ég á einn stað þeim verkefnum sem fundust víðsvegar á netinu. Ég 

leitaði líka til skólasafnskennara út um allt land  með verkefni og aðra 

nytsamlega hluti. Ég sendi  öllum skólasafnskennurum á landinu bréf og hvatti 

þá til þess að taka þátt í þessari uppbyggingu. Bréfin sendi ég í tölvupósti og 

fann netföngin á heimasíðum skólanna.  Ég valdi að senda hverjum fyrir sig póst 

þótt það tæki lengri tíma en mér fannst það persónulegri samskipti. Stundum 

voru ekki neinar upplýsingar að finna á síðunum og ef skólinn var ekki mjög 

fámennur sem bent gat til þess að enginn starfsmaður væri á safninu þá hringdi 

ég til að þess að nálgast þessar upplýsingar. Þeir sem svöruðu voru mjög 

jákvæðir og margir nefndu að þeir hefðu oft óskað eftir því að svona vefur væri 

til. Fá verkefni fékk ég í fyrsta bréfi en margir lofuðu að athuga hvað þeir ættu 

og senda til mín síðar. Nokkrir sögðust ekki vera með neina kennslu, þeirra 

hlutverk væri bara að sjá um safnið og væru þeir þá ekki með nein verkefni. Enn 
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aðrir sögðust ekkert geta sent mér því verkefnin væru ekki þeirra eign heldur 

hefður þeir fengið þau hjá öðrum.   

 

 

4.1.3 Framtíðarmöguleikar og þróun 

Ég lít ekki svo á að vefnum sé fulllokið  heldur verði þetta vefur sem lifir áfram 

og eflist og glæðist á komandi árum. Vonandi sjá skólasafnskennarar ávinning af 

því að fá aðgang að fjölbreyttu efni sem nýtist þeim í  starfi og vonandi verða 

þeir duglegir  að senda inn efni. Ef vel tekst til eru möguleikar á að fleiri komi að 

þróun vefsins og rekstri í framtíðinni og fjölbreytni hans aukist mikið. Ég hef 

rætt þann möguleika við nokkra aðila og þær athuganir lofa góðu en samvinnan 

er enn á umræðustigi. Til þess að fleiri geti komið að vinnu við vefinn verður  

notað aðgangsstýrikerfi  sem boðið er upp á í Joomla!. Mögulegt er að stjórna 

réttindum hvers notanda á eftirfarandi hátt með stöðluðum hlutverkum: 

Public Front-end: Almennur notandi. Allir sem skoða vefinn. 

Registered: Almennur notandi, sem með lykilorði getur séð meira, svo 

sem niðurhalssvæði. 

Publisher: Almennur aðili að rekstri vefsins. Þessi aðili gæti verið 

starfsmaður sem getur sett inn nýtt efni. 

Administrator: Kerfisstjóri sem getur stofnað nýja notendur, úthlutað 

aðgangsorðum og gert stærri breytingar á vefnum.  

   Það er einnig von mín að vefurinn hreyfi við fleiri kennurum til að setja upp 

vefi fyrir aðra þætti skólastarfsins, verða duglegri við að miðla af þekkingu sinni  

og reynslu til þess að glæða skólastarfið. 

 

4.2 Joomla! 

Þegar ég fór að velta fyrir mér hvaða kerfi ég ætlaði að nota til að útbúa vefinn 

þá koma eiginlega ekkert annað til greina en Joomla!. Ég þekki þetta kerfi vel og 

hef unnið með það í nokkur ár og því lá það beinast við. Önnur ástæða sem mér 

fannst vega þungt er sú að Joomla! er opinn hugbúnaður sem dreift er ókeypis. 

Notkun er kostnaðarlaus og engin mánaðargjöld þarf að greiða eins og er 

algengt fyrir notkun á vefumsjónarkerfum. Kerfið er áreiðanlegt og mjög öflugt 

en einfalt í notkun. Það er hannað þannig að auðvelt er að setja það upp og 

vinna í því þótt þú hafir ekki mikla reynslu.  Hægt er að velja um mjög fjölbreytt 

úrval sniðmáta og viðbóta og sníða kerfið eftir þörfum hvers og eins. Mjög 

auðvelt er að nota staðlað Joomla! og viðbætur til að setja upp nýtt efni eða 
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bæta við einingum í kerfið seinna meir. Joomla!  hefur fengið fjölda verðlauna 

og hentar bæði í stór og smá verkefni (e.d.). Þetta er vefumsjónarkerfi sem 

heldur utan um allar þær upplýsingar sem verða á vefnum, jafnt texta, myndir 

og skjöl. 

Mælitækið Google analytics verður sett upp á vefnum svo mögulegt sé að 

fylgjast með umferð um síður hans, fá t.d. svör við því hvaðan heimsóknir 

koma, hvað var skoðað, hve lengi var dvalið á hverri síðu og margt fleira. 

 

4.3 Opið menntaefni 

Eins og kemur fram í rannsókn minni þá hafa niðurskurður og fjárhagslegt 

aðhald komið hart niður á skólasöfnum og því er mjög misjafnt farið hvaða 

námsgögn og ítarefni kennarar  nota. Því er lag um þessar mundir að opna 

betur og dýpka umræðuna um opin námsgögn og menntaefni en lítið hefur 

heyrst um þessi viðfangsefni á meðal grunnskólakennara á Íslandi. 

Menntamálaráðherra hefur nýlega lýst yfir hug á að koma á fót nefnd  til að 

móta tillögur að stefnu stjórnvalda um opið menntaefni en slíka stefnu hefur 

sárlega vantað (2011).  Þegar talað er um opið menntaefni  er átt við efni 

hverskonar sem hægt er að nota í kennslu, laga og breyta eftir hugmyndum 

hvers og eins án þess að leita sérstakra leyfa eða reiða fram greiðslu fyrir 

notkun. Opið menntaefni eða opin menntagögn geta með ýmsum hætti stuðlað 

að lýðræðislegri þróun í námi og kennslu. Opið menntaefni getur verið 

námsefni sem nýtist í kennslu og nemendur og kennarar mega nota það 

óbreytt, nýtt að hluta eða breyta en ekki í hagnaðarskyni.  Opið menntaefni 

getur  stuðlað að meiri samvinnu á milli kennara sem starfa í grunnskólum út 

um allt land og haft jákvæð áhrif á þekkingarþróun í skólum (UNESCO, 2011). 

Eins og kemur fram hér fyrr í ritgerðinni þá er mjög misjafnt hvaða námsefni 

skólasafnskennarar  vinna með og lítið er til af útgefnu efni eða hugmyndum. 

Því er það von mín að vefurinn komi til með að stuðla að betra aðgengi og 

frekari þróun á námsefni sem ætti að koma sér vel á tímum niðurskurðar. 

Hugmyndin er að ég sjálf og aðrir kennarar áhugasamir um lestur, 

heimildavinnu og starf á skólasöfnum geti lagt þar fram og sótt efni sem byði 

upp á afnot af því tagi sem hér er lýst.  
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4.3.1 Um höfundaleyfi 

 

Á Íslandi eru í gildi höfundaréttarlög sem tryggja höfundunum einkarétt á 

dreifingu birtra hugverka.  Til þess að verk njóti höfundarréttar þarf það að bera 

í sér sjálfstæða sköpun og framlag höfundar.  Enginn nema höfundur eða 

handhafi höfundaréttar á rétt á því að ákveða hvernig verk hans er notað. Þetta 

á einnig við um efni sem birtist á Netinu.  Höfundarréttur myndast þegar verkið 

er opinberað. Vísa má á verk en ef birta á verkið að nýju þarf leyfi höfundar 

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

Þórunn Snorradóttir, 2004).  

   Þegar opið námsefni er sett á vef í þeim tilgangi að aðrir geti birt verkið og 

jafnvel breytt því þarf  að merkja það með sérstökum leyfum. Ein leið er að nota 

leyfi af gerðinni Creative Commons. Það miðar að því að deila með öðrum 

menningarlegum afurðum á stafrænan hátt. Höfundar geta sett skilmála á verk 

sín og leyft öðrum að endurnota verkin ef þeir fylgja skilmálunum. Markmiðið 

er að ýta undir skapandi notkun á sveigjanlegan hátt og kerfið hentar því vel 

námsefnisgerð á Netinu (Skapandi almenningur á Íslandi, 2010). Höfundarréttur 

er ekki afnuminn með þessu heldur er hann lagaður að þörfum þeirra sem leyfa 

vilja birtingu í nýju samhengi á Netinu eða á öðrum vettvangi. Að jafnaði þarf að 

geta  höfundar þegar efnið er notað (Berglind Ósk Bergsdóttir, 2011). Þessa 

hugmyndafræði hef ég til hliðsjónar við þróun vefs til nota í tengslum við 

skólasöfnin, þar má ekki aðeins vísa á ýmiss konar efni heldur leggja fram efni 

sem aðrir geta birt og nýtt á ýmsan annan hátt við nám og kennslu.
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5 Umræða 
Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna viðhorf og væntingar 

bekkjarkennara til starfsemi skólasafna og samvinnu við fagfólk sem þar 

vinnur. Þessar niðurstöður nýtti ég mér þegar ég skipulagði vef sem er 

hugsaður sem hugmyndabanki fyrir skólasafnskennara. Ég skoðaði vel þá 

þætti sem kennarar töldu vera mikilvæga í starfsemi skólasafna og hvernig 

þeir vildu að skólasöfnin myndu þróast og hafði það til hliðsjónar þegar ég 

ákvað hvaða efni færi á vefinn. Einnig eru niðurstöðurnar innlegg í umræðuna 

um stöðu skólasafna og hlutverk þeirra. Í þessum kafla verður rýnt í svör 

viðmælenda minna í ljósi þeirra rannsókna sem áður var gerð grein fyrir og 

niðurstöður túlkaðar. 

 

Núverandi starfsemi 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að víða er pottur brotinn í starfsemi 

skólasafna á þessum tímum niðurskurðar og aðhalds. Ekkert skólasafn í 

skólum sem rannsóknin tekur til byggir starfið á fagmanni  í fullu starfi og skal 

þá tekið fram að flestir skólanna eru frekar fjölmennir. Þegar kemur að 

hlutverki skólasafnskennara eða þess starfsmanns sem þar vinnur þá er erfitt 

að átta sig á því til fullnustu þar sem niðurskurður, að einhverju leyti 

tímabundinn, hefur haft veruleg áhrif á það starf. Ríkulega samvinnu 

skólasafnskennara við bekkjarkennara var aðeins að finna  í einum skóla af sex 

en þar hafði sami kennari verið lengi við störf og ákveðin hefð skapast fyrir 

öflugu starfi. Þar hafði starfið verið að mótast lengi, hafði byrjað smátt og 

vaxið og dafnað með árunum. Þar sem ekki hafa verið miklar breytingar á 

kennarahópnum hefur samvinna þróast með þátttöku allra. Skólinn er lítill og 

má velta því fyrir sér hvort mikil nánd samstarfsmanna og litlar breytingar í 

starfsmannahópnum geti hafti góð áhrif á þróun af þessu tagi.  En eins og 

Montiel-Overall kemst að í sinni rannsókn þarf að byggja upp persónuleg 

tengsl og traust til þess að samstarf gangi vel fyrir sig og það gerist oft á lengri 

tíma (2008). Reynsla viðmælenda minna var sú að þegar leitað var til 

skólasafnskennara eða starfsmanna á safninu væru þeir mjög liðlegir að 

aðstoða, bæði þeir sem enn voru í starfi  og þeir sem höfðu verið áður. Að 

þessari niðurstöðu kemst Halla Ingibjörg Svavarsdóttir einnig í sinni rannsókn 

(2011).  Tímaleysi kemur gjarnan í veg fyrir samvinnu og heildstæð verkefni en 

umsjónarkennarar bekkja hafa oft mörg ólík störf á sinni könnu þannig að 



 

54 

samvinna við aðra kennara en þá sem kenna sama fag eða sama árgangi 

mætir afgangi. Þetta kemur einnig fram í þeim rannsóknum sem ég kynnti 

mér;  tímaleysi stendur í vegi fyrir frekara samstarfi (Mokhtar, 2006; Montiel-

Overall 2008).  Viðmælendur mínir nefndu það einnig að viðhorf og áhugi 

skólastjórnenda ráði ferðinni þegar skólasafnið er skipulagt og að skólastjóri 

gegni lykilhlutverki í því sambandi. Á þetta  hefur Fríða S. Haraldsdóttir (1994) 

bent en hún hefur áratuga reynslu af því að stýra skólasafnsvinnu og 

upplýsingaveri. Einn viðmælenda minna nefndi mikið skilningsleysi skólastjóra 

en hann þarf að hafa skilning á því starfi sem unnið er á safninu og hvetja til 

samstarfs. Undir þetta taka þeir Harzell (2003) og Morris (2007) sem telja að 

skólastjórnendur eigi að stuðla að samvinnu kennara og skólasafnskennara og 

gera stundatöfluna þannig úr garði að möguleiki sé á samstarfi og samvinnan 

sé sett í forgang. Einn viðmælenda minna nefndi að vinnutímaskilgreining 

kennara hefði hamlandi áhrif á möguleika til samvinnu og þyrfti því að skoða 

kjarasamninga kennara í þessu tilliti. 

 

Stuðningur við kennara 

Í niðurstöðum kemur í ljós að hlutverk skólasafnskennara er misjafnt eftir 

skólum  og auðheyrt var á viðmælendum mínum að þeim fannst  stundum 

óljóst hvert hlutverk safnakennaranna kynni að vera og hvað hægt væri að 

biðja þá um. Mikilvægt má telja að samstillt sýn ríki á meðal fagfólks á 

skólasöfnum um hvað sé á þeirra verksviði þannig að auðveldara sé að byggja 

upp metnaðarfullt starf. Á skólasöfnum vinnur fólk með mismunandi 

bakgrunn og menntun en samræma þarf betur það starf sem þar er unnið. 

Vonir standa til að það verði gert ljósara í nýrri námskrá. Ný námskrá þarf að 

stýra og leiða starfsemi safnanna og styðja þá þætti sem skipta máli. 

Skilgreiningar í námskrá þurfa að vera þannig gerðar að allir skilji hana á sem 

líkastan hátt þó að hugsanlega bjóði hún upp á eitthvert val um kosti. 

    Flestir viðmælendur mínir töldu  sig fá  upplýsingar um nýtt efni á safnið  en 

þegar koma að fagritum og tímaritum þá vantaði oft kynningu á því efni, bæði 

hvað væri til, hvaða tímarit væru keypt og einnig að þetta efni væri sýnilegt.  

Skólasafnskennarinn þarf að nota hvert tækifæri sem gefst til að vekja athygli 

á starfsemi safnsins ekki eingöngu hvað varðar það sem snýr að nemendum 

heldur ekki síður því hlutverki sem það gegnir í endurmenntun og starfsþróun 

kennara (Haycock, 2004). Í rannsókn Kristínar Hildar Thorarensen (2011) 

kemur fram að bókasafns- og upplýsingafræðingar í grunnskóla telja að eitt af 

hlutverkum þeirra sé að veita stuðning við starf kennara en sá stuðningur 

getur verið með ýmsu móti, ekki eingöngu að koma að kennslu nemenda eða 

finna leiðir þar sem hægt er að nýta bókasafnið eða upplýsingaverið heldur 
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einnig að finna handbækur og fræðibækur sem efla kennarann í starfi. Þegar 

litið er á niðurstöður úr minni rannsókn virðist lítill tími skólasafnskennarans í 

þeim skólum sem rannsóknin tekur til fara í þennan þátt. 

 

Viðhorf og framtíðarsýn 

Allir viðmælendur mínir höfðu jákvætt viðhorf til starfsemi skólasafna þótt 

núverandi ástand þætti slæmt í flestum tilfellum. Þeir töldu allir að vægi 

safnsins í skólastarfinu ætti að vera meira, starfsemin öflugri og að auðlindin 

sem í starfseminni gæti falist kæmi nemendum vel. Ákveðin svartsýni ríkti þó 

og greindi ég það að viðmælendur voru ekki vongóðir um að breytingar á 

starfsemi safnanna væri á næsta leiti. Það sem þeir töldu helst standa í vegi 

væri peningaleysi og jafnvel áhugaleysi af hálfu skólastjórnenda. Allir 

viðmælendur voru sammála um það að nemendur þyrftu að læra betur að 

vinna með heimildir og upplýsingaleit, að læra að leita að upplýsingum, meta 

þær og nota. Þeir vildu allir fá meira samstarf við fagfólk á skólasöfnum sem 

yrðu að hafa yfir ákveðinni þekkingu og færni að ráða. Margir gerðu sér ekki 

grein fyrir hlutverki skólasafnskennara og kemur það heim og saman við 

rannsókn sem gerð var í Noregi árið 2006 (Barstad, 2007). En hlutverk 

skólasafnskennara þarf að vera skýrt í huga allra sem eiga að vinna saman 

(Montiel-Overall, 2010). Tveir viðmælenda minna nefndu að þeir vildu sjá 

meira val nemenda á eigin námsefni, þannig skapaðist meiri áhugi hjá 

nemendum og þá yrði árangurinn meiri. Þá væri gott að vera í samstarfi við 

öflugan fagaðila á skólasafni, hafa sveigjanlegri stundatöflu og vel útbúið 

skólasafn. Þetta kallar á opnari starfshætti en í rannsókn Önnu Kristínar 

Sigurðardóttur telur hún að þeir auki samvinnu kennara (2008). Anna Kristín 

(2006) leggur einnig  til að stjórnendur og kennarar stefni að samvirku námi 

með jafningjastuðningi. Það yrði best gert með því að efla tækifæri til 

samvinnu, svo sem teymiskennslu, í daglegu vinnuferli. Þetta á ekki síður við 

samvinnu almennra kennara og skólasafnskennara. Allir voru viðmælendur 

mínir sammála um að til þess að nemendur  væru betur í stakk búnir til að 

takast á við lífið í heimi upplýsinga þyrftum við að efla þann þátt í 

grunnskólum, að eiga greiðan aðgang að bókum og rafrænum gögnum og 

kenna nemendum okkar að vinna með slík gögn. Það væri best gert í góðu 

samstarfi við fagfólk á skólasöfnum. 

    Hér hef ég dregið saman niðurstöður úr rannsókn minni og borið þær 

saman við þær rannsóknir sem ég kynnti mér. Í lokaorðum mun ég draga 

niðurstöður enn frekar saman og leitast við að svara rannsóknarspurningunni 

„Hvaða viðhorf og væntingar hafa bekkjarkennarar til starfsemi á 
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skólasöfnum og samvinnu við fagfólk sem þar vinnur?“ Jafnframt verður litið 

til Skólasafnavefsins og leitast við að meta hvernig þar hefur tekist til. 

 

Vefurinn  

Þegar  mér datt í hug að gera vef  fyrir skólasafnskennara hafði ég fyrst og 

fremst í huga að gera eitthvað sem nýttist mér og öðrum í starfi. Að 

afraksturinn gæti komið að góðum notum fyrir skólastarfið og tengt betur 

saman það fagfólk sem vinnur á skólasöfnum. Við flokkun á efni og ákvörðun 

um hvað ætti heima á vef sem þessum nýtti ég mér reynslu mína í starfi og 

niðurstöður úr viðtalsrannsókninni. Þegar ég sendi póst á skólasafnskennara 

og bað þá um efni kom í ljós að það sem þeir sendu mér féll vel í þá flokka 

sem ég var búin að setja upp. Reynsla mín og upplýsingar úr 

rannsóknarviðtölunum virðast því endurspegla vel viðfangsefni kennara á 

skólasafninu. Það sem kom mér mest á óvart þegar ég hafði sent út póstinn 

var sú þversögn hversu tregir kennarar voru til þess að deila sínu efni með 

öðrum en fagnandi um leið yfir tilkomu þessa nýja vettvangs, kennarar voru til 

í  að nota efni lagt fram á vefnum en ekki að gefa sitt efni. Þó að lítið hafi 

komið inn af efni með fyrsta bréfi lofuðu þó margir að leggja fram efni síðar. 

Með þessum bréfum hef ég fengið heimboð í skóla og myndast hafa tengsl 

sem vonandi koma til með að efla þennan vef enda sé ég fyrir mér möguleika 

á að virkja áhugasama kennarar til þess að vinna í þessu með mér næstu árin.  
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6 Lokaorð 
Markmiðið með þessu verkefni var annars vegar að byggja upp vef sem gæti 

nýst skólasafnskennurum og hins vegar að skoða þær væntingar sem 

bekkjarkennarar hafa til samstarfs við fagfólk á skólasöfnum til þess að átta sig 

betur á því hvað það er sem hamlar frekari þróun í skólum og hvað þarf að 

vera til staðar til þess að góð samvinna kennara eigi sér stað.  

   Rannsóknin er ekki stór svo erfitt er að alhæfa út frá niðurstöðum en hægt 

er að draga þær ályktanir að samdráttur í íslensku þjóðfélagi hefur komið hart 

niður á skólasöfnum í grunnskólum. Kennarar eru ekki ánægðir með þá stöðu 

mála og sjá margir ekki fram á betri tíð. Í sumum tilfellum hafa uppsagnir 

starfsmanna orðið til þess að starf sem byrjað var að þróa datt upp fyrir. Ólíkt 

hlutverk skólasafna eftir skólum vekur einnig upp spurningar um það hvort 

námskráin sé ekki nógu skýr og hvort skerpa þurfi á hlutverki skólasafnsins í 

lögum.  

   Samvinna bekkjarkennara og skólasafnskennara er ekki mikil hjá 

viðmælendum mínum. Allir höfðu þeir áhuga á meira samstarfi en sáu það 

fremur sem fjarlægan draum en möguleika alveg innan seilingar. Það sem þeir 

töldu hamla samstarfinu var niðurskurður á skólasöfnum, skipulag 

stundatöflunnar, tímaleysi kennara og áhuga- og skilningsleysi 

skólastjórnenda. Þeir töldu flestir að þverfaglegt samstarf á skólasöfnum eða 

upplýsingaverum skólanna þar sem nemendur fá þjálfun í þekkingaröflun, 

sköpun og miðlun þurfi að þróa, byrja smátt og byggja ofan á. Og þá voru þeir 

ekki eingöngu að tala um færni nemenda heldur einnig starfsvenjur og 

samvinnu kennara.  

   Farið var af stað með þetta verkefni með það að markmiði að búa til 

vettvang fyrir skólasafnskennara til þess að nálgast og miðla efni sem vel 

hefur tekist til með og um leið að kanna hvaða væntingar bekkjarkennarar 

hafa til samstarfs, rannsaka viðhorf þeirra til skólasafna. Eftir þessa vinnu  sé 

ég hvað róðurinn er þungur við þær aðstæður sem ríkja í skólakerfinu eftir 

efnahagshrun og niðurskurð af hálfu yfirvalda. Því til viðbótar virðist áhugi 

skólastjórnenda á starfi margra safnanna ekki nægur. Aftur móti virðist ekki 

skorta áhuga kennara á samstarfi við skólasöfnin svo bág staða í flestum 

skólanna sem rannsóknin nær til er ekki vegna neikvæðs viðhorfs þeirra.  

Miklu fremur skortir á skilning og vilja þeirra sem leiða skólastarfið. Á móti 

kemur að ný námskrá sem nú er í burðarliðnum kallar eftir þverfaglegri nálgun 

og teymisvinnu um mörg mikilvæg efni og við því verða grunnskólar að 

bregðast. Gera þarf kennurum kleift að vinna saman með faglegum stuðningi 

skólasafna og skapa þannig grundvöll fyrir því mikilvæga starfi tengt 
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skólasöfnum sem ætti að vera unnið í öllum skólum. Skólasafnavefurinn og 

rannsóknin sem hann byggir á eru lóð á þær vogarskálar .



 

59 

Heimildaskrá  
 

Allyson Macdonald, Torfi Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir. (2005). 

Upplýsinga- og samskiptatækni í starfi grunnskóla: Af sjónarhóli 

skólastjórnenda og tölvuumsjónarmanna. Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands. Sótt 1. maí, 2012 af 

http://mennta.hi.is/vefir/namust/skyrslur.htm 

Anna Kristín Sigurðardóttir. (2008). Faglegt samstarf kennara. Glæður 18,  

 13–19. 

Anna Kristín Sigurðadóttir. (2006). Studying and enchancing the 

proffessional learning community for school effectiveness in Iceland. A 

thesis for the Doctor of Philosophy in Education. óbirt doktorsritgerð: 

Exeter: University of Exeter. 

Ásdís H. Hafstað, Bára Stefánsdóttir, Nanna Lind, Þórdís T. Þórarinsdóttir og 

Þórunn Snorradóttir. (2004). Höfundarréttur og siðfræði. Sótt 1. maí 

2012 af http://www.upplysing.is/upplysingalaesi/kafli7/kafli7.htm 

Ásdís H. Hafstað og Stefanía Arnórsdóttir. (2003). Upplýsingalæsi og  

 kennarahlutverk bókasafnsfræðingsins. Bókasafnið, 27, 33–38. 

Berglind Ósk Bergsdóttir. (2011, nóvember). Creative Commons. Erindi flutt  

 á Ráðstefna um opið menntaefni, Reykjavík.                                                                              

Braxton, B. (2008). The teacher-librarian as literacy leader. Teacher 

Librarian, 35(3), 22–26. Sótt 1. maí 2012 af 

http://search.proquest.com/docview/224875093?accountid=27513 

Barstad, J., Audunson, R., Hjortsæter, E., Østlie,B. (2007) Skulebibliotek i 

Norge. Kartlegging av skulebibliotek i grunnskule og vidaregåande 

opplæring. Sótt 1. maí 2012 af 

http://www.moreforsk.no/default.aspx?menu=837&id=156 

Buzzeo,T. (2008). The collaboration handbook. Columbus: Linworth books. 

Breivik, Senn og Gordon Gee.(1989). Information literacy: revolution in the  

 library. New York: American Council on Education. 

Church, A. (2006). Catch them (preservice teachers) while you can! Teacher 

Librarian, 33(5), 20–23. Sótt 1. maí 2012 af 

http://search.proquest.com/docview/224887138?accountid=27513 

http://mennta.hi.is/vefir/namust/skyrslur.htm
http://www.upplysing.is/upplysingalaesi/kafli7/kafli7.htm
http://search.proquest.com/docview/224875093?accountid=27513
http://www.moreforsk.no/default.aspx?menu=837&id=156
http://search.proquest.com/docview/224887138?accountid=27513


 

60 

Esterber, K (2002). Qualitative methods in social research. Boston:  

 McGraw-Hill. 

Félag fagfólks á skólasöfnum. (2011). Könnun á starfi og starfsemi 

skólasafna grunnskólanna vorið 2011. Sótt 20. júni 2011 af 

http://ki.is/pages/2698/NewsID/3061 

Fríða S. Haraldsdóttir. (e.d). Skólasafn. Sótt 22.apríl 2012 af  

 http://www.ismennt.is/not/frida/safn/verkefni.html 

Fríða S. Haraldsdóttir. (1994). Skólasafn Selásskóla. Bókasafnið, 18,36–37. 

Joomla!. (e.d).Vefsetur. Sótt 1. maí 2012 af http://www.joomla.org 

Jón Baldvin Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson. (2002). 

Aukin gæði náms: Skóli sem lærir. Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands. 

Guðmundur Finnbogason. (1994). Lýðmenntun:Hugleiðingar og tillögur.  

 Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Ásdís Ívarsdóttir.  

 (2005). Fagleg kennsla í fyrirrúmi. Reykjavík: Hám. 

Halla Ingibjörg Svavarsdóttir. (2011).  Er vilji allt sem þarf?: Skólasafnið og 

samstarf bókasafns- og upplýsingafræðinga, fagaðila í tölvum og 

kennara. Óbirt meistaraprófsritgerð. Háskóli Íslands. Sótt 1. maí 2012 af 

http://hdl.handle.net/1946/7974 

Hargreaves, A. (2001). The emotional geographies of teachers relations with 

colleagues. International Journal of Educational Research, 35, 503–527.            

Hartzell, G. (2003). Why should principals support school libraries? Teacher 

Librarian, 31(2), 21–23. Sótt 1. mai 2012 af 

http://search.proquest.com/docview/224882543?accountid=27513 

Haycock, K. (2004). Evidence-based practice. Teacher Librarian, 32(1), 6-6.  

 Sótt 1. maí 2012 af 

http://search.proquest.com/docview/224878106?accountid=27513 

Helga Jónsdóttir. (2003). Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar) Handbók í 

aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 67–83). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Hulda Ásgrímsdóttir. (1983). Skólasafnið: meginhjálpartækið í skólastarfinu.  

 Reykjavík: Bókafulltrúi ríkisins. 

Kanwar, A., Uvalić-Trumbić, S. og Butcher, N. (Ritstjórar.). (2011). A 

BasicGuide to Open Educational Resources (OER). Vancouver: COL, 

http://ki.is/pages/2698/NewsID/3061
http://www.ismennt.is/not/frida/safn/verkefni.html
http://www.joomla.org/
http://hdl.handle.net/1946/7974
http://search.proquest.com/docview/224882543?accountid=27513
http://search.proquest.com/docview/224878106?accountid=27513


 

61 

UNESCO. Sótt 1. maí 2012 af 

http://www.col.org/PublicationDocuments/Basic-Guide-To-OER.pdf 

Katrín Jakobsdóttir. (2011, nóvember). Setningarávarp. Erindi flutt á  

 Ráðstefna um opið menntaefni,Reykjavík.                                                                              

Kristín Hildur Thorarensen. (2011). Hvar er dagur upplýsingalæsis? Óbirt 

meistaraprófsritgerð. Háskóli Íslands. Sótt 2. maí 2012 af 

http://hdl.handle.net/1946/7998 

Kristín Unnsteinsdóttir og Ragnhildur Helgadóttir. (1989). Í leik á skólasafni. 

Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Kristín Unnsteinsdóttir og Ragnhildur Helgadóttir. (1992). Leitum og finnum 

á skólasafni. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Kristín Unnsteinsdóttir og Ragnhildur Helgadóttir. (1993). Á skólasafni.             

 Handbók: Reykjavík: Mál og menning. 

Kristín Unnsteinsdóttir. (1995). Skólasafnsfræði – Sérstök námsgrein. 

Uppeldi og menntun, 4, 81–96. 

Kuhlthau, C. (2010). Guided Inquiry: School libraries in the 21st century. 

School Libraries Worldwide, 16(1), 17–28. Sótt 1. maí 2012 af 

http://search.proquest.com/docview/217762150/fulltextPDF/1351EFCF

2677111AE10/1?accountid=27513 

Leonard, Lawrence og Leonard, Pauline. (2003). The continuing trouble with 

collaboration: Teacher talk. Current Issues in Education, 6(15). Sótt 1. 

maí 2012 af http://cie.asu.edu/volume6/number15/ 

Lichtman, M. (2010). Qualitative research in education: A use´rs guide. (2. 

útg.). London: Sage Publications, Inc. 

Loertscher, D. V. (1988). Taxonomies of the School Library Media Program.  

 Englewood, Colorado: Libraries unlimited, INC. 

Lög um breytingar á lögum um grunnskóla nr. 91,  

Lög um grunnskóla nr. 63/1974. 

Lög um grunnskóla nr. 49/1991. 

Lög um grunnskóla nr. 66/1995 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008 

Lög um námsgögn nr. 71/2007 

Menntamálaráðuneytið. (2007). Aðalnámskrá grunnskóla. Upplýsinga- 

tæknimennt. Sótt 2. maí 2012 af 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/3953 

http://www.col.org/PublicationDocuments/Basic-Guide-To-OER.pdf
http://hdl.handle.net/1946/7998
http://search.proquest.com/docview/217762150/fulltextPDF/1351EFCF2677111AE10/1?accountid=27513
http://search.proquest.com/docview/217762150/fulltextPDF/1351EFCF2677111AE10/1?accountid=27513
http://cie.asu.edu/volume6/number15/
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/3953


 

62 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2011). Aðalnámskrá grunnskóla.  

Almennur hluti. Sótt 2. maí 2012 af 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgafuskra 

Mokhtar, I.A. og Majid, S. (2006). “An exploratory study of the  

 collaborative relationshipbetween teachers and librarians in Singapore 

primary and secondary schools”, Library and Information Science 

Research, 28(2), 265–80. Sótt 2. maí 2012 af 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740818806000259 

Montiel-Overall, P. (2005). A Theoretical Understanding of Teacher and 

Librarian Collaboration (TLC). School Libraries Worldwide, 11(2), 24–48. 

Sótt 2. maí 2012 af 

http://murraylib604.org/TheoreticalUnderstanding.pdf  

Montiel-Overall, P. (2008). Teacher and Librarian Collaboration: A 

qualitative study. Library & Information Science Research, 30(2), 145–

155. Sótt 2. maí 2012 af 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074081880800011X 

Montiel-Overall, Patricia. (2010). Further Understanding of Collaboration: A 

Case Study of how it works with teachers and librarians. Libraries 

Worldwide, 16(2),31–54. Sótt 2. maí 2012 af 

http://search.proquest.com/docview/814872490?accountid=135745 

Morris, B. J. (2007). Principal support for collaboration. School Libraries 

Worldwide, 13(1), 23–24. Sótt 2. maí 2012 af 

http://search.proquest.com/docview/217753643?accountid=27513 

Siggerður Ólöf Sigurðardóttir. (2011). Upplýsingalæsi. Upplýsingalæsi- Kjarni    

upplýsingamenntar eða ferli í öllu námi grunnskólanemenda í 

nútímasamfélagi. Óbirt meistaraprófsritgerð.Háskóli Íslands. Sótt 2. maí 

2012 af http://hdl.handle.net/1946/7944 

Sigrún Klara Hannesdóttir. (1997). Skólasöfn í grunnskólum. Í Guðrún 

Pálsdóttir og Sigrún Klara Hannesdóttir (ritstjórar) Sál aldanna: Íslensk 

bókasöfn i fortíð og nútíð. (Bls.305–320). Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands. Háskólaútgáfan. 

Sigurður Kristinsson. (2003). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar) Handbók í 

aðferðarfræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls.161–179). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Sigvaldi Kristjánsson. (1960) Bókasöfn í skólum. Menntamál, 33, 15–31. 

Skapandi almenningur á Íslandi.(2010).Hvað er Creative Commons? Sótt  

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgafuskra
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740818806000259
http://murraylib604.org/TheoreticalUnderstanding.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074081880800011X
http://search.proquest.com/docview/814872490?accountid=135745
http://search.proquest.com/docview/217753643?accountid=27513
http://hdl.handle.net/1946/7944


 

63 

 2. maí 2012 af http://creativecommons.is/ 

Stefnuyfirlýsing UNESCO/IFLA um skólasöfn. (2003). (Þórdís T.Þórarinsdóttir  

 þýddi). Bókasafnið, 27, 72–73. 

Svanhildur Kr. Sverrisdóttir. (2011). Heimir – Handbók um heimildaritun. 

Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Todd, R. (2008). Collaboration: From myth to reality: Lets get down to 

business. just do it! School Library Monthly, 24(7), 54–58. Sótt 2. maí 

2012 af 

http://search.proquest.com/docview/237138499/fulltext/1351F33D670

7432CF3A/12?accountid=27513# 

Todd, R. J. & Heinstrom, J. (2008). Summary report: The dynamics of 

classroom teacher: library media specialists instructional Collaborations. 

Sótt 4. sept 2011 af http://cissl.rutgers.edu/impact_studies.html 

Torfi Hjartarson og Anna Kristín Sigurðardóttir. (2011). Hönnun 

skólabygginga í deiglu nýrra kennsluhátta : íslenskar 

grunnskólabyggingar við upphaf 21. aldar. Tímarit um 

menntarannsóknir 8(1). 60–79. 

Upplýsing. Félag bókasafns- og upplýsingafræða. (2007). Upplýsingar fyrir 

alla: Þekkingarsamfélagið 2007–2011. Reykjavík: Upplýsing. Félag 

bókasafns- og upplýsingafræðinga. 

Þorsteinn Ólafsson. 1988. Laugarnesskóli 50 ára 1935–1985. Reykjavík: 

Laugarnesskóli.  

  

http://creativecommons.is/
http://search.proquest.com/docview/237138499/fulltext/1351F33D6707432CF3A/12?accountid=27513
http://search.proquest.com/docview/237138499/fulltext/1351F33D6707432CF3A/12?accountid=27513
http://cissl.rutgers.edu/impact_studies.html


 

64 

Viðauki  A 
Samvinna bekkjarkennara við fagfólk á skólasöfnum 

Rannsókn á væntingum og viðhorfum bekkjarkennara til samstarfs við 

skólasafnskennara/upplýsingatæknifræðinga og starfsemi skólasafna 

Viðtalsrammi fyrir kennara í grunnskóla 

Viðmiðunarrammi 

Ágúst 2011 

 

Markmið með rannsókninni: 

• Að átta sig á væntingum og viðhorfum bekkjarkennara til starfsemi 

skólasafna 

• Skoða hvernig samstarfinu er háttað 

• Fá hugmyndir til áframhaldandi samstarfs 

Inngangur- upphaf viðtals 

• Rannsakandinn kynnir sig og segir jafnframt frá því að um 

eigindlega rannsókn sé að ræða sem er hluti af meistaraverkefni 

hans við Menntavísindasvið HÍ. Hann segir viðmælendum frá þeirri 

nafnleynd sem mun ríkja, hversu langan tíma viðtalið mun standa 

og að þeim sé frjálst að hætta við hvenær sem er.  Rannsakandi 

biður um leyfi til þess að taka viðtalið upp og eru viðmælendur 

látnir vita að öllum gögnum verði eytt að lokinni afritun. 

Bakgrunnsupplýsingar 

Rannsakandinn aflar nauðsynlegra bakgrunnsupplýsinga til þess að fá betri 

vitneskju um viðmælendur. Þetta er einnig gert til þess að koma viðtalinu af 

stað og létta andrúmsloftið þannig að spurningarnar sem á eftir koma verði 

auðveldari. 

• Hvað hefur viðkomandi starfaði lengi sem kennari? 

• Hvar hefur hann kennt og hvaða aldri, hvaða fög? 

• Hvaða menntun viðkomandi er með? 

Fyrirkomulag í skóla 

• Hefur bekkurinn/hópurinn fastan tíma á skólasafni? 

• Ef ekki, er möguleika að nýta safn og eða aðstoð? 

• Ef um fasta tíma er að ræða, hver skipuleggur þá? 

• Er gert ráð fyrir samstarfsfundum bekkjarkennara og 

skólasafnskennara  á stundatöflu eða á starfsdögum? 
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• Ef um samvinnu er að ræða, hver á frumkvæðið að henni? 

• Ertu sátt/ur við samstarfið og af hverju eða af hverju ekki? 

• Hver er hlutur skólasafnskennarann í að finna lesefni fyrir kennara 

sem t.d. stunda endurmenntun eða vilja lesa sér til í starfi? 

• Er sýnileiki efnis nægjanlegur, þ.e. eru kennarar upplýstir um þau 

tímarit sem keypt eru og ný gögn sem berast safninu? 

Væntingar/viðhorf 

• Ertu sátt(ur) við ríkjandi fyrirkomulag? 

• Ef þú fengir að ráða, vildir þú þá breyta einhverju og þá hverju? 

• Hvað eða hver finnst þér standi í vegi fyrir frekari þróun á þessari 

samvinnu eða hver finnst þér vera aðal lykilmaður/hvatamaður á 

bak við þá starfsemi sem nú er ríkjandi? 

• Hvert er viðhorf þitt til skólasafnsins og hvernig sérðu það fyrir þér 

næstu 10 árin? 
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Viðauki B 

Upplýst samþykki 

Þátttaka 

Þér er boðin þátttaka í rannsókn þar sem kannaðar eru væntingar og 

viðhorf bekkjarkennara á öllum stigum grunnskólans til samvinnu við fagfólk 

á skólasöfnum og þeirri starfsemi sem þau halda úti. Þegar þú hefur kynnt 

þér nánar í hverju rannsóknin er fólgin hefur þú tækifæri til þess að spyrja 

spurninga ef einhverjar eru. Ef þú samþykkir þátttökuna ertu beðin(n) um 

að undirrita þetta eyðublað því til samþykkis. Þér er frjálst að ákveða hvort 

þú takir þátt í rannsókninni og getur dregið þig úr henni hvenær sem er. 

Tilgangur rannsóknarinnar 

Rannsókn þessi er liður í M.Ed.-námi mínu við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Markmiðið með rannsókninni er að skoða þau viðhorf sem ríkja 

meðal bekkjarkennara til samstarfs við fagfólk á skólasöfnum með það í 

huga að varpa ljósi á raunverulegt samstarf og fá hugmyndir af 

væntanlegum samstarfsgrundvelli. Von mín er að þær niðurstöður verði 

rödd þeirra sem vekja athygli á mikilvægi þess að halda úti faglegu og góðu 

starfi á skólasöfnum. Tekin verða viðtöl við sex grunnskólakennara sem hafa 

mismunandi reynslu. Viðtölin veða hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt. Ef 

vakna hjá rannsakanda frekari spurningar, sem teljast mikilvægar fyrir 

rannsóknina, þá verður haft samband aftur.  

Trúnaðarmál 

Fyllsta trúnaði verður gætt við úrvinnslu rannsóknarniðurstaðna. 

Leiðbeinandi rannsóknarinnar er Torfi Hjartarson lektor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sérfræðingur verður dr. Sólveig 

Jakobsdóttir dósent við Menntavísindasvið HÍ. Þau eru bundin 

þagnarskyldu. Öllum nöfnum verður breytt, bæði nöfnum þátttakenda og 

annarra sem nefndir verða í viðtölum, svo og nöfnum á skólum sem 

viðkomandi vinnur við, þannig að ekki verður hægt að lesa úr 

rannsóknarniðurstöðum hverjir hafa gefið upplýsingarnar. Að lokinni 

rannsókn verður öllum gögnum eytt, hljóðupptökum og afritum af þeim. 

Ávinningur 

Með því að taka þátt í rannsókn þessari leggur þú þitt af mörkum til þess að 

auka skilning og skerpa sýn á þann veruleika sem ríkir í sambandi við 

skólasöfn í grunnskólum í dag. Ég vonast til þess að niðurstöðurnar verði til 

þess að auka umræðu um mikilvægi skólasafna  verði um leið liður í því 

starfi sem nú á sér stað í stefnumörkun fyrir starfsemi skólasafna.  
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Virðingarfyllst, 

 

_____________________ 

Rósa Harðardóttir 

M.Ed.-nemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

 

Ég undirrituð/aður hef kynnt mér þá þætti sem að ofan greinir og samþykki 

hér með að taka þátt í rannsókn þeirri sem gerð hefur verið grein fyrir. 

 

_________________________                ____________________ 

Staður og dagsetning    Undirskrift þátttakanda 
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Viðauki C 

 

Til skólastjóra  

Reykjavík 6. nóvember 2011 
 

Efni: Rannsókn á væntingum og viðhorfum grunnskólakennara til 
samstarfs við fagfólk á skólasafni. 
 
Undirrituð, Rósa Harðardóttir, skólasafnskennari við Korpuskóla, er um 

þessar mundir að vinna að meistaraprófsverkefni við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Í meistaraprófsverkefni mínu hyggst ég skoða hvaða 

væntingar almennir kennarar hafa til samstarfs við fagfólk á skólasöfnum, í 

hverju samvinnan er fólgin og hvert viðhorf er til skólasafnsins. Ég mun 

einnig skoða hvort stundatöflur séu hamlandi fyrir samtarf eða hvort þær 

styðji samstarfið. Hver eigi frumkvæði að samstarfi  og hversu mikið það er.  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða þau viðhorf sem ríkja meðal 

bekkjarkennara til samstarfs við fagfólk á skólasöfnum með það í huga að 

varpa ljósi á raunverulegt samstarf og fá hugmyndir að væntanlegum 

samstarfsgrundvelli. Von mín er að þær niðurstöður styðji rödd þeirra sem 

vekja athygli á mikilvægi þess að halda úti faglegu og góðu starfi á 

skólasöfnum. Tekin verða viðtöl við sex grunnskólakennara á öllum stigum 

sem hafa mismunandi reynslu. Ef frekari spurningar vakna hjá rannsakanda 

sem teljast mikilvægar fyrir rannsóknina þá verður haft samband aftur.  

Undirrituð er að leita eftir samstarfi við einn kennara í  þínum skóla 

sem væri tilleiðanlegur til að eiga við mig viðtal í um það bil eina 

klukkustund um fyrrgreind atriði.  Undirrituð mun tryggja nafnleynd 

þátttakenda þannig að nöfn skóla eða kennara koma hvergi fram. Að lokinni 

rannsókn verður öllum rannsóknargögnum eytt nema rannsakandi og 

viðkomandi kennari hafi samið um annað. Niðurstöður rannsóknarinnar 

verða síðan birtar í meistaraprófsritgerð sem undirrituð hyggst leggja fram 
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vorið 2012. Athygli er vakin á að þátttakendur geta dregið sig út úr 

rannsókninni á hvaða stigi sem er. Hafir þú eða viðkomandi kennari 

spurningar eða athugasemdir vegna þátttöku í þessu verkefni 

vinsamlega hafið sambandi við undirritaða í s. 5674609/8619209 eða á 

netföngin 

roh5@hi.is og rosa.hardardottir@reykjavik.is  

 

Með von um góðar undirtektir, 

 

Rósa Harðardóttir 

mailto:roh5@hi.is
mailto:rosa.hardardottir@reykjavik.is
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Viðauki D 

Vefurinn 
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Dæmi um bókamerki: 
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Dæmi um bókalista: 

Bækur  fyrir börn og unglinga um hesta 
 

Bók: Höfundur: 
Hesturinn og drengurinn hans Lewis, C.S. 

Dekurdrengur á dreifbýlisbomsum Hildur Einarsdóttir 

Silas og hesturinn hans Bødker, Cecel 

Blesi Þorsteinn Matthíasson 

Fagri Blakkur Sewill, Anna 

Bækurnar um Gust Miller, Albert G. 

Folinn hennar Önnu Ruepp, Krista 

Garðar og Glóblesi Hjörtur Gíslason 

Bardaginn við Brekkubleik Hjörtur Gíslason 

Töfrahesturinn Glófaxi Reesnik, Marijke endursagði 

Hesturinn minn McMillan, Bruce 

Skýfaxi Griffith, Helen 

Grána litla Þórunn Kristinsdóttir 

Hrossin í skorradal Ólav Michelsen 

Trygg ertu Toppa O´Hara, Mary 

Sörli sonur Toppu O´Hara, Mary 

Kappi á krossgötum Stefán Aðalsteinsson 

Perla: draumur um hest Sigrún Björvinsdóttir 

Sterki Böddi og Breki Gunnar Gunnarsson 

Hefurðu farið á hestbak Anna Dóra Antonsdóttir 

Ævintýri í sveitinni Jóns Baldursson 

Ævintýri í sveitinni Ármann Kr.Einarsson 

Svörtu hestarnir Vesaas, Tarjei 

Pétur prakkari og hestaþjófarnir Tryggvi Emilsson 

Olla og Pési Iðunn Steinsdóttir 

Kolskeggur Farley, Walter 

Anna Lísa og litla Jörp By, Sverre 
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Dæmi um leik: 

 
Markmið:  

 Að kynna mismunandi bækur/bókaflokka/höfunda 

fyrir nemendum 

 Að aðstoða nemendur við að velja bók 

Áhöld: Ein sögubók á mann – skeiðklukka 

Þessi leikur hentar vel þegar á að velja nýja bók fyrir frjálsan lestur 

eins og í fyrstu heimsókn á skólasafnið að hausti eða eftir áramót.  

Hægt að nota fyrir nemendur í 2. til 7. bekk. 

Nemendur setjast á gólfið í hring og fær hver eina  bók.  Þegar allir 

hafa komið sér vel fyrir með bókina sína  hefst lesturinn. Skeiðklukka 

er stillt og lesið er í þrjár mínútur. Gaman er að nota klukku með 

hringingu og þegar klukkan hringir  eiga nemendur að skipta um bók. 

Þeir rétta þeim sem situr  á hægri hönd bókina og aftur er klukkan 

stillt. Þetta er endurtekið fjórum sinnum. Þá eru bækurnar ræddar og 

fer umræðan eftir því hvernig bækur verið var að lesa. Með þessu er 

hægt að kynna mismunandi bækur fyrir nemendum og þeir fá áhuga 

á að lesa bók sem þeim hefði aldrei dottið í hug að opna. Verið 

undirbúin undir það að sumir vilja alls ekki hætta að lesa þegar skipta 

á um bók.  

Góða skemmtun! 
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Dæmi um stutt verkefni: 

 

Reykjavík 

Landafræði 5. bekkur 

Verkefni unnið í upplýsingamennt 

 

Í þessu verkefni átt þú að hugsa um það sem þér þykir 

merkilegt við borgina okkar, hugsa um einhverja merka 

byggingu eða stað.   

Þegar þú ert búinn að ákveða stað þá skaltu fara á 

leitarsíðuna www.google.is     og skrifa orðið þitt í 

leitarstikuna.  Skoðaðu þær síður sem þú finnur.  Lestu um 

þann stað eða hús sem þér finnst spennandi og skoðaðu 

myndir.   

Þegar þú ert búin að þessu þá er að byrja að skrifa litla grein 

um staðinn/húsið.  Þá opnar þú ritvinnsluforrit eins og til 

dæmis WORD og vistar nýtt skjal í möppunni þinni undir 

nafninu Reykjavík.  Þú skrifa litla grein um viðfangsefnið, 

finnur mynd af því og setur á blaðsíðuna.  

Mundu að taka aldrei beint upp úr textanum heldur skrifar 

upplýsingarnar með þínum orðum. Mundu að geta heimilda. 

Þetta prentum við út og setjum í verkefnamöppuna.  

 

 

 
 

 

 

 

http://www.google.is/
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Síðan Lestrarátök er sett upp sem bloggsíða þar sem hægt er að setja inn 

fréttir eða hugmyndir að lestrarátökum í skólum sem gefist hafa vel. 
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Dæmi um ritgerðarverkefni: 
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