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Útdráttur 

Efni þessarar ritgerðar er upplýsingahegðun grunnskólakennara. Gerð var 

eigindleg rannsókn þar sem markmiðið var að athuga hvar, hvernig og hvers 

vegna þeir leita upplýsinga auk þess sem athugað var hvað gæti virkað sem 

hömlur í upplýsingaleit. Notast var við opin viðtöl og var talað við átta 

umsjónarkennara barna í 1. -7. bekk í grunnskólum á höfðuðborgarsvæðinu. Ein 

þátttökuathugun var gerð á skólabókasafni. Helstu niðurstöður voru að flestir 

kennararnir náðu sér í upplýsingar reglulega á netinu og var aðallega notast við 

leitarvélina Google. Samstarfsfólk var þó líklega mikilvægasta upplýsingalindin 

hjá kennurunum. Skólabókasöfn voru notuð nokkuð mikið en víða var aðgengi og 

þjónusta safnanna ábótavant.  Þau voru lítið opin og aðeins í einum skóla var 

starfandi bókasafns- og upplýsingafræðingur. Endurmenntun litu kennararnir á 

sem nauðsynlegan hlut og allir sóttu þeir námskeið innan vinnustaðar en lítið 

umfram það. Upplýsingarnar sem leitað var að voru fyrst og fremst hagnýtar 

upplýsingar sem hægt var að nota í kennslunni. Margt hafði áhrif á það hvers 

vegna farið var í upplýsingaleit, til dæmis að leita að nýjum hugmyndum, lausnum 

á vandamálum sem upp komu í kennslunni og einnig til þess að auka þekkingu á 

ákveðnu efni. 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the information behavior of primary 

school teachers, how primary school teachers seek work related information i.e. 

how, where and why they seek information and if or what intervening variables 

make their search difficult. Qualitative research methods were used. Eight 

teachers were interviewed using an open ended interview technique. One 

participation observation was made in a school library. The main findings in the 

study suggest that the teachers use the internet to seek work related information 

on a regular basis and then they mainly use Google. However, colleagues seem to 

be their primary information source. School libraries were used quite a lot, 

although access and services were limited in some schools. Most libraries were 

open for an hour a day and only one library had a qualified librarian.  The teachers 

thought continuous education to be a very important part of their job. All of them 

attended training courses within the workplace, but not much beyond that. 

Practical information that could be used in the classroom was most sought after. 

The main purpose of information seeking was to: get new ideas, to solve problems 

of any kind and to expand ones knowledge.  
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Formáli 
 

Ritgerð þessi er meistaraprófsverkefni til 30 etcs eininga í Bókasafns- og 

upplýsingafærði við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands.  

 

Leiðbeinandi við gerð ritgerðarinnar var dr. Ágústa Pálsdóttir og vil ég þakka 

henni sérstaklega fyrir góð ráð, stuðning og hjálp.  

 

Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir að gefa af reynslu sinni 

og tíma. Guðnýju Bergþóru Tryggvadóttur vil ég þakka fyrir afritun og aðra hjálp. 

Rósu Eiríksdóttur móður minni þakka ég fyrir yfirlestur. 
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1 Inngangur 

Upplýsingahegðun grunnskólakennara er efni þessarar rannsóknar. Ástæða þess 

að þetta efni var valið er að það sameinar vel nám rannsakanda og bakgrunn sem 

grunnskólakennari. Eftir tíu ára starf sem grunnskólakennari hefur rannsakandi 

reynslu og þekkingu á starfinu og innsýn í þá hlið málsins. Fræðilega þekkingu á 

upplýsingahegðun hefur rannsakandi svo öðlast í námi í bókasafns- og 

upplýsingafræði síðasta árið. Sú staðreynd að upplýsingahegðun 

grunnskólakennara hefur lítið verið rannsökuð hér á landi ýtti enn frekar undir 

áhuga rannsakanda á því að skoða málið nánar.   

 Upplýsingahegðun er samheiti yfir alla hegðun mannsins sem tengist 

upplýsingum á einhvern hátt og nær yfir upplýsingaþörf og það samhengi sem hún 

sprettur upp úr, upplýsingaleit, upplýsingarleiðir sem notaðar eru og notkun á 

upplýsingum (Wilson, 2000). Kennarar eins og aðrir þurfa ýmsar upplýsingar 

tengdar starfi sínu, og sýna í því samhengi af sér upplýsingahegðun. Raunar má 

segja að upplýsingar séu miðpunktur í starfi kennarans. Hann notar upplýsingar 

við undirbúning kennslu, ákvarðanatöku og í samskiptum við nemendur sína 

(Hall, 1986). Það er þess vegna mikilvægt að rannsaka hvernig kennarar fara að 

því að nálgast þær upplýsingar sem þeim eru nauðsynlegar til þess að geta sinnt 

starfi sínu sem skyldi.  

1.1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

Markmiðið var að finna hvernig, hvar og hvers vegna grunnskólakennarar leita sér 

upplýsinga. Upplýsingarnar geta verið tengdar námsefni, nýjum hugmyndum eða 

sértækari upplýsingar tengdar einstökum nemendum eða vandamálum sem upp 

koma í kennslunni.  Forvitnilegt var að vita hvort netið og leitarvélar hefðu 

yfirhöndina yfir aðrar upplýsingaveitur. Til dæmis bækur, tímaritsgreinar, 

samstarfsmenn, yfirmenn, námskeið eða frekara nám. Áherslan í rannsókninni 

varð hvað mest á upplýsingaleiðir eða hvar kennarar leita upplýsinga. Spurt var 

sérstaklega út í skólabókasöfn, internetið, munnleg samskipti og endurmenntun. 

Niðurstöðurnar varpa vonandi ljósi á hvaða þættir í upplýsingahegðun kennarans 

eru mikilvægastir og hvað má bæta í þeim efnum. Rannsóknarspurningarnar voru 

eftirfarandi: 
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• Hvernig er upplýsingahegðun grunnskólakennara? 

o Hvaða upplýsingar eru það sem grunnskólakennarar sækjast eftir  í 

tengslum við starf sitt? 

o Hvar leita grunnskólakennarar upplýsinga? 

o Hvaða hömlur upplifa grunnskólakennarar í upplýsingaleit sinni? 

1.2  Uppbygging ritgerðarinnar 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að í byrjun er inngangur þar sem efni og 

markmið ritgerðarinnar eru kynnt ásamt rannsóknarspurningum. Næst kemur kafli 

þar sem farið er yfir svið upplýsingahegðunar í fræðilegu samhengi. Kaflinn 

byrjar á því að fjallað er um kennarastarfið í víðu samhengi. Þar á eftir eru 

kenningar nokkurra þekktra fræðimanna í upplýsingafræðunum kynntar sem og 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á upplýsingahegðun grunnskólakennara víða um 

heim. Aðferðafræði sem notuð er í rannsókninni er kynnt í þriðja kafla. 

Rannsóknaraðferðinni er lýst, sagt er frá undirbúningi og aðdraganda 

rannsóknarinnar og þátttakendur kynntir. Að lokum er greint frá söfnun og 

úrvinnslu gagna. Niðurstöður rannsóknarinnar eru kynntar í fjórða kafla. 

Niðurstöðunum er skipt fjóra í undirkafla: vinnudagur kennarans, upplýsingaþörf, 

upplýsingaleit og upplýsingaleiðir. Hver þessara undirkafla skiptast svo enn frekar 

niður eftir efni og umfangi. Helstu niðurstöður eru dregnar saman og settar í 

samhengi við kenningar og fræðilega stöðu þekkingar í fimmta kafla og eru 

rannsóknarspurningarnar notaðar sem útgangspunktur í þeirri umfjöllun. Í lok 

fimmta kafla eru niðurstöður þessarar rannsóknar bornar saman við rannsóknirnar 

sem kynntar voru í öðrum kafla. Nokkur lokaorð frá höfundi koma þar á eftir og 

síðast eru heimildir tilgreindar.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

Áður en rannsóknin og niðurstöður hennar verða kynntar er nauðsynlegt að skoða 

fræðin sem liggja að baki. Fyrst verður örlitlu ljósi varpað á það hvað 

kennarastarfið felur í sér og það skoðað örlítið í samhengi við upplýsingar. 

Hugtakið upplýsingar verður skoðað í víðu samhengi og  næst verður hugtakið 

upplýsingahegðun og ýmis hugtök tengd upplýsingahegðun útskýrð með 

kenningum fræðimanna. Þetta eru hugtökin: upplýsingaþörf, upplýsingaleit og 

upplýsingaleiðir. Í lokin verður sagt frá nokkrum rannsóknum sem gerðar hafa 

verið á upplýsingahegðun grunnskólakennara. 

  

2.1 Kennarinn, skólinn og upplýsingar 

Skólar eru í eðli sínu samfélag sem einkennist af upplýsingum. Upplýsingarnar í 

skólum birtast í mýmörgum formum eins og námskrám, opinberum stefnum 

menntayfirvalda, skólanámskrám, einstaklingsnámskrám, námsáætlunum til lengri 

og skemmri tíma, námsbókum, vefsíðum, fjárhagsáætlunum og stundatöflum. 

Eins og þessi dæmi sýna eru upplýsingarnar margvíslegar og misjafnt hvernig 

hægt er að nálgast þær.  Á endanum er það hver einstaklingur sem finnur hvaða 

leið er best fyrir hann að fara og hvaða merkingu hann leggur í upplýsingarnar 

(Perrault, 2007b). Segja má að upplýsingar séu miðpunktur í starfi kennarans. Þær 

eru notaðar við undirbúning kennslu, ákvarðanatöku og í samskiptum við 

nemendur. Þrátt fyrir mikilvægi upplýsinga í starfi kennarans töldu kennarar á 9. 

áratugnum að kennaramenntunin hefði ekki tekið á þessum þætti, það er að finna 

upplýsingar tengdar starfinu (Hall, 1986). Óhætt er að ætla að mikilvægi 

upplýsinga hafi ekki minnkað heldur þvert á móti aukist og því enn mikilvægara 

nú en áður að menntun kennara undirbúi þá vel undir starfið þar með talið að 

kenna þeim að leita sér starfstengdra upplýsinga. 

2.1.1 Kennarastarfið  

Kennsla er mikilvægt og gefandi starf. Það er fátt sem stenst samanburð við 

ánægjuna sem felst í því að kynna börn fyrir nýjum og spennandi viðfangsefnum. 

Kennsla getur einnig verið erfið og reynt á, jafnvel áhugasama og hæfa kennara, 
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það þarf að takast á við misjafna getu, hegðun og áhuga (Hayes, 2008). 

Fjölbreyttir kennsluhættir eru mjög þýðingarmiklir, meðal annars vegna þess að 

margleitum  nemendahópi henta ólíkar leiðir til að ná árangri. Námið verður 

einnig bæði skemmtilegra og eftirminnilegra (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Kennarasamband Íslands gefur reglulega út skólastefnu sem ætlað er að 

vera kennurum leiðarljós í starfi. Í skólastefnu fyrir 2008-2011 (2008) segir meðal 

annars:  

Markmið skólastarfs er að nemendur séu ánægðir og með jákvæða 

sjálfsmynd. Þeir búi yfir færni og löngun til að læra, til að viðhalda þekkingu 

og leikni og séu undirbúnir fyrir virka þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi sem er í 

sífelldri þróun (bls. 6). 

 

Þetta eitt og sér er mikið og flókið verkefni fyrir kennara að inna af hendi. Margt 

annað þarf einnig að koma til, það þarf að taka tillit til grunnskólalaga sem ná yfir  

starf skólanna. Aðalnámskrá grunnskóla er annað opinbert skjal sem segir til um 

hvað eigi að fara fram í grunnskólum landsins og hvaða markmiðum eigi að ná. 

Hver og einn skóli hefur einnig sína skólanámskrá til að starfa eftir. Kennarinn ber 

svo ábyrgð á og velur hvaða leiðir hann notar til þess að ná þeim markmiðum sem 

þarf að ná. Við val á kennsluaðferðum og vinnubrögðum þarf að taka tillit til 

viðfangsefnisins, auk markmiðanna sem stefnt er að hverju sinni, getu nemenda, 

þroska og aldurs (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2006).  

 Umsjónarkennarar sjá um almennt nám nemenda sinna og bera þar af 

leiðandi ábyrgð á stærstum hluta bóklegs náms þeirra. Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla á almenn menntun að stuðla að umburðarlyndi, virðingu fyrir 

náunganum og umhverfinu, efla heilbrigða dómgreind, virðingu, náungakærleik 

og verðmætamat (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2006). Kennari sem axlar slíka 

ábyrgð þarf vissulega að vera úrræðagóður og vel skipulagður eigi allir þessir 

góðu eiginleikar að innprentast í huga nemenda.  

 Kennarasamband Íslands samþykkti á öðru þingi sínu, siðareglur fyrir 

kennara sem áttu að efla fagmennsku og styrkja fagvitund. Siðareglurnar eru 

einnig góðar leiðbeiningar um það hvernig kennarar skulu haga sér og sínum 

störfum.  Þær taka á ýmsum þáttum sem ef til vill þykja sjálfsagðir en eru kannski 

ekki nefndir í Aðalnámskrá og grunnskólalögum, hinn mannlegi þáttur.  Mannlegi 

þátturinn í starfi kennara er líklega sá mikilvægasti í hans starfi. Kennarinn þarf að 
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bera virðingu fyrir nemendum sínum og réttindum þeirra, hafa hagsmuni þeirra 

ávallt að leiðarljósi, sýna þeim áhuga og umhyggju (Kennarasamband Íslands, 

2002).   

Mikilvægt er að kennari öðlist traust nemenda sinna, hann þarf að byggja 

það upp markvisst því enginn öðlast sjálfkrafa virðingu og traust, það þarf að 

vinna fyrir því.  Ef traustið er ekki til staðar er mjög erfitt fyrir kennarann að ná til 

nemenda sinna og þar með ná þeim námsmarkmiðum sem ætlast er til (Hayes, 

2008).  

 Í sínu daglega starfi eru ýmsar bjargir sem kennarinn reiðir sig á. 

Kennsluáætlun er ein þeirra. Flestir kennarar skipuleggja kennsluna langt fram í 

tímann í samræmi við langtímamarkmið.  Skipulagið verður samt að vera með 

fyrirvara vegna þess að kennsla er ekki nákvæm vísindi og stundum taka verkefni 

lengri tími er til stóð. Einnig þarf að taka tillit til þess að börn læra ekki línulega 

og stöðugt, heldur í bútum og stundum kemst það sem kennt er alls ekki til skila 

(Hayes, 2008).  

 Eitt af því sem gerir kennarastarfið bæði skemmtilegt og erfitt um leið er 

að sjaldnast verður dagurinn nákvæmlega eins og maður ætlaði. Þetta er eðlilegt 

þegar unnið er með börn. Kennari þarf því ekki bara að ráða við „núið“ heldur 

þarf hann að vera tilbúinn að takast á við óvæntar aðstæður sem geta komið upp. 

Hann þarf að geta skipt snögglega um stefnu og hafa viðeigandi verkefni og 

viðfangsefni á takteinum (Hayes, 2008). Þetta krefst mikillar skipulagningar og 

undirbúnings. 

 Góð kennsla stendur og fellur með góðum undirbúningi. Góður 

undirbúningur fer heldur ekki framhjá nemendum og sýnir þeim að kennarinn er 

að leggja sig fram um að gera sitt besta þeim til handa. Sá þáttur undirbúningsins 

sem snýr að upplýsingahegðun kennarans er helst það er varðar viðfangsefnið 

sjálft. Hann þarf að vita eitthvað um efnið, jafnvel lesa sér til, finna heimildir og 

finna út hvernig best er að nýta þær til að vekja áhuga á efninu. Misjafnt er hversu 

mikið af undirbúningi kennarar vinna einir, sumir kjósa að vinna sem mest einir 

en aðrir kunna betur að meta samvinnu við aðra. Skólarnir leggja einnig mismikla 

áherslu á samstarf við undirbúning kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 
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2.2 Upplýsingar 

Það er ekki úr vegi að byrja á að fjalla um hugtakið upplýsingar til þess að átta sig 

á hvað felst í því. Eitt er víst, upplýsingar eru nauðsynlegur partur af lífinu. Eftir 

því sem tíminn líður verður þörfin fyrir upplýsingar alltaf meiri og meiri (Chien 

og Chang, 2007). 

 Orðið upplýsingar er tiltölulega gamalt og er talið að það hafi fyrst komið á 

prenti á 14. öld (Case, 2002). Í grundvallaratriðum hafa upplýsingar áhrif á okkur 

og heiminn í kringum okkur, hegðun okkar, tilfinningar og gjörðir. Upplýsingar 

móta einnig skynjun okkar á samfélaginu sem við búum í (Rowley, 1998).  

En hvað þýðir þá orðið upplýsingar? Margir fræðimenn hafa sett fram 

skilgreiningar á þessu hugtaki sem notað er nánast daglega í lífi hvers manns. Það 

undarlega er að öll þykjumst við vita hvað orðið felur í sér en óhætt er að segja að 

fræðimenn séu ekki á einu máli um hvernig eigi að skilgreina það. Merking 

orðsins hefur verið á sérstaklega miklu reiki síðustu 50 árin, eða eftir því sem það 

er rannsakað meira (Case, 2002).  

 Skilgreiningar á orðinu upplýsingar í orðabókum eru nokkuð mismunandi. 

Nokkuð almenna skilgreiningu má finna í The Oxford English Dictionary sem 

Rowley notar í grein sinni What  is information (1998, bls. 244): „Information is 

informing, telling, thing told, knowledge, items of knowledge, news.“ 

Í orðabók Menningarsjóðs frá 1988 er orðið útskýrt sem fræðsla eða vitneskja. 

Macmillian English Dictionary for Advanced Learners frá 2007  útskýrir orðið 

information  svona: „Knowledge or facts about someone or something“ (bls. 775). 

Í öllum þessum útskýringum kemur orðið vitneskja (knowledge) fram en annað er 

nokkuð ólíkt.   

 George Bateson skilgreindi upplýsingar eitthvað á þessa leið: Upplýsingar 

eru hvaðeina sem virðist skipta fólk máli, hvort sem það er sprottið af ytra 

umhverfi eða innra með fólkinu sjálfu (Case, 2002). 

 Eins og áður sagði greinir fræðimenn á um hvernig best sé að skilgreina 

hvað upplýsingar eru í raun og veru. Ágreiningurinn er á milli ólíkra fræðigreina 

sem þó fjalla allar um upplýsingar á einn eða annan hátt. Það segir sig kannski 

sjálft að mismunandi upplýsingar hafa mismunandi merkingu fyrir fólk. Merkingu 

sem er háð skilningi notandans og eðli verkefnisins sem tekist er á við.  Hægt er 
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að segja að einstaklingar hugsi mest um hvaða áhrif upplýsingar hafi á hluti eins 

og ákvarðanatöku, nám og nýjungar (Rowley, 1998).  

 Upplýsingarfræðingar hugsa frekar um hvernig er hægt að koma skipulagi 

á upplýsingar til þess að koma þeim inn í kerfi þar sem hægt er að nálgast þær á 

einfaldan hátt.  Þeir þurfa því að hugsa meira hlutlægt um upplýsingar og horfa á 

þær út frá kerfinu (Rowley, 1998).  

 Fræðimenn sem aðhyllast vitþroskakenningar eða hughyggju sjá 

upplýsingar sem „mögulega“ þekkingu eða eitthvað sem verður breytt í þekkingu. 

Upplýsingarnar þarf þá að færa inn í þekkingargrunn sem fyrir er hjá 

einstaklingnum (minnið). Þekking er svo niðurstaða þess að skilja upplýsingar er 

hafa verið settar inn og sameinaðar minninu. Vitþroskafræðingum er umhugað um 

hvernig heilinn vinnur úr upplýsingum og áherslan er á einstaklinginn og það 

hvernig hann vinnur úr upplýsingum (Rowley, 1998). 

  Líklegt er að hugtakið upplýsingar muni alltaf vera á reiki, það fer eftir 

því í hvaða samhengi það er notað, í hvaða menningu og einnig mun það breytast 

með tímanum. Þetta þýðir ekki endilega að það sé ekki hægt að skilgreina 

upplýsingar, frekar að þær eru skilgreindar eftir því í hvaða kerfi eða samhengi 

þær koma upp. Það er líka í góðu lagi að margar skilgreiningar séu í gangi. 

Breytileika ætti alltaf að líta á sem kost en ekki galla (Rowley, 1998) 

2.2.1 Upplýsingalæsi   

Til þess að fólk geti nýtt sér þær upplýsingar sem það þarf er nauðsynlegt að búa 

yfir kunnáttu til þess að vinna úr þeim. Þessi kunnátta er kölluð upplýsingalæsi. 

ALA (American Library Association) setti árið 1989 fram skilgreiningu á 

hugtakinu upplýsingalæsi. Samkvæmt henni veit upplýsingalæs einstaklingur 

hvenær þörf er á upplýsingum og býr yfir færni til að finna, meta og nota 

upplýsingar á árangursríkan hátt (American Library Association, 1989).  Þessi 

skilgreining er skýr og hefur þess vegna verið mikið notuð síðan hún var sett 

fram. Jesús Lau, yfirmaður deildar upplýsingalæsis innan IFLA, 

Alþjóðasambands bókasafns- og bókavarðafélaga, flokkar upplýsingalæsi niður í 

þrjú meginsvið. Fyrsta sviðið er aðgengi að upplýsingum, sem felur í sér 

upplýsingaþörf og upplýsingaleit. Annað sviðið er mat á upplýsingum það er, 

greining á upplýsingunum. Þriðja sviðið er notkun upplýsinga, sem felur í sér 

siðferðilega rétta notkun upplýsinga við að skapa nýja þekkingu og miðla henni 
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(Lau, 2006). Flokkun Lau sýnir vel tengslin sem eru á milli upplýsingalæsis og 

upplýsingahegðunar og hversu háð hvort öðru þessi hugtök eru.   

 Mikilvægi upplýsingalæsis hefur aukist á undanförnum árum og áratugum. 

Ör tæknileg þróun og fjölgun á upplýsingauppsprettum verða til þess að 

upplýsingaumhverfið verður sífellt flóknara og erfiðara að fylgja því eftir. Vegna 

vaxandi margbreytileika stendur fólk frammi fyrir  fjölbreyttu og yfirþyrmandi 

magni upplýsinga sem erfitt er að velja úr. Þetta á bæði við í námi, störfum og í 

einkalífi. Oftar en ekki eru upplýsingar sem fólk fær ósíaðar, sem þýðir að 

spurningar um uppruna, áreiðanleika og gildi þeirra vakna. Til að takast á við 

þessa þætti þarf að búa yfir eiginleikum sem gera manni kleift að nota upplýsingar 

á áhrifaríkan hátt, það er upplýsingalæsi. Upplýsingalæsi markar grunninn að 

lærdómi sem spannar allt lífið. Upplýsingalæs einstaklingur getur: 

• Ákvarðað og metið umfang þeirra upplýsinga sem hann vantar 

• Náð í upplýsingar á áhrifaríkan og skilvirkan hátt 

• Metið upplýsingar og upplýsingauppsprettur á gagnrýninn hátt 

• Innleitt valdar upplýsingar í eigin þekkingargrunn 

• Notað upplýsingar á áhrifaríkan hátt til að ná ákveðnu markmiði eða í 

ákveðnum tilgangi 

• Skilur hagfræðileg, lagaleg og félagsleg álitamál í kringum 

upplýsinganotkun og notar upplýsingar rétt bæði siðferðilega og lagalega 

(Information Literacy Competency Standards for Higher Education, 2006). 

Upplýsingatæknileikni verður sífellt samofnari hugtakinu upplýsingalæsi og 

styður í raun við það. Fólk er alltaf að leita meira og meira á netinu og því er 

upplýsingalæsi eitt og sér ekki nóg heldur þarf ákveðin tæknikunnátta einnig að 

vera til staðar. Upplýsingalæsi er þó mun víðara hugtak sem felur í sér 

vitsmunalegan ramma utan um: skilning, leit, mat og notkun á upplýsingum 

(Information Literacy Competency Standards for Higher Education, 2006). 

 

2.3 Upplýsingahegðun 

Tom Wilson er líklega sá fræðimaður sem hvað mest hefur rannsakað og skrifað 

um hugtakið upplýsingahegðun. Hann setti meðal annars fram líkan til að skýra 

þetta fyrirbæri enn frekar, það verður kynnt í kafla 2.3.1.   
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 Samkvæmt Wilson er upplýsingahegðun samheiti yfir alla hegðun 

mannsins sem tengist upplýsingum á einhvern hátt. Upplýsingaleit, notkun á 

upplýsingum og upplýsingaleiðum. Hvort sem um er að ræða samskipti (við fólk 

og/eða kerfi) eða móttöku upplýsinga sem ekki hafði verið fyrirhugað að leita, 

eins og til dæmis í gegnum sjónvarp eða auglýsingar. Leit af ásetningi er aftur á 

móti það þegar farið er af stað með ákveðið markmið í huga til dæmis til þess að 

uppfylla ákveðna þörf. Aðferðir við leitina eru þau samskipti sem viðkomandi 

hefur við upplýsingakerfin sem í boði eru. Upplýsinganotkun eru þær ráðstafanir 

sem gerðar eru með upplýsingarnar sem safnast í leitinni. Það þarf að samræma 

nýju upplýsingarnar fyrri þekkingu og reynslu. Finna út hversu mikilvægar þær 

eru og hvaða merkingu þær hafa fyrir viðkomandi verkefni. Að lokum þarf að 

spyrja sig hvort þær uppfylli þörfina sem farið var af stað með í upphafi (Wilson, 

2000).  Skilgreining Case (2002) er keimlík skilgreiningu Wilsons. Case bætir því 

við að upplýsingahegðun geti einnig falist í  að forðast upplýsingar meðvitað.  

2.3.1 Líkan Wilsons um upplýsingahegðun 

Tom Wilson setti árið 1981 fram líkan er skýrir almenna upplýsingahegðun sem 

inniheldur upplýsingaþörf, leit og notkun. Í sama riti talaði Wilson um þær 

aðstæður sem gefa tilefni til að upplýsingaþörf vaknar, þær hindranir sem eru til 

staðar og upplýsingahegðunina sjálfa (Wilson, 1997a).  

 Wilson telur að líkan fyrir upplýsingahegðun þurfi að taka á að minnsta 

kosti þremur þáttum. 1. Upplýsingaþörf og því sem knýr hana áfram, það er 

þáttunum er gera það að verkum að einstaklingurinn finnur þessa þörf. 2. Þættina 

sem hafa áhrif á það hvernig einstaklingurinn bregst við þörfunum. 3. Ferilinn 

sem viðbrögðin kalla á. Upphaflega líkanið hans frá 1981 tók á fyrstu tveimur 

þáttunum. (Wilson, 1997b) Árið 1996 setti Wilson fram endurbætta útgáfu af 

líkani sínu (sjá mynd 1). Þar eru upplýsingaöflun, leit og notkun tengd við það 

samhengi sem upplýsingaþörfin sprettur upp úr. Fyrst kemur verkefnið í ljós eða 

viðkomandi gerir sér grein fyrir því. Næst þarf að skilgreina verkefnið, þá er 

verkefnið leyst og að lokum er, þegar það á við, gert grein fyrir lausninni. 

Endurbætta módelið er mun víðtækara en hið upphaflega, í því nýja er tekið á 

upplýsingahegðun í heild sinni á meðan það gamla einblíndi meira á 

upplýsingaleitarhegðun (Wilson, 2000). 
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Mynd 1    Endurbætt líkan Wilsons af upplýsingarhegðun (Wilson 1997b). 

 

 Það er ýmislegt sem getur komið í veg fyrir að einstaklingur finni eða geti 

nálgast þær upplýsingar sem hann vantar. Ef ekki tekst að leysa verkefnið á 

fullnægjandi hátt einkennist upplýsingahegðunin af pirringi og ólíklegt er að 

viðkomandi reyni frekari leit (Wilson 1997b). Wilson talar um hömlur í þessu 

samhengi. Hömlurnar geta verið af persónulegum og félagslegum toga og einnig 

getur ýmislegt í umhverfinu haft hamlandi áhrif. Þarna eru teknir inn  þættir eins 

og tilfinningar, menntun, fjárhagur, aldur, kyn, tími, menning, aðgengi og fleira 

(Wilson 1997a). 

  Líkan Wilsons um upplýsingahegðun er hægt að nota til að útskýra hvers 

vegna fólk fer í upplýsingaleit. Líkanið gengur út frá því að 

upplýsingaleitarhegðun sé markmiðastjórnuð hegðun með lausn vandans og 

hugsanlega kynningu á lausninni sem endapunkt. Á meðan upplýsingahegðun 

stendur yfir: greining vandamáls, vandamál skilgreint, vandamál leyst og lausnin 

kynnt, verður að draga úr óvissu eins og hægt er. Fólk á í alls kyns samskiptum 

við upplýsingalindir (þar á meðal fólk og upplýsingakerfi) á meðan ferlinu stendur 

með það að markmiði að draga úr óvissu. Að sjálfsögðu geta aðgerðir sem miða 

að minni óvissu haft öfug áhrif og aukið enn frekar á hana í staðinn. Wilson tók 

tillit til þessa með svokallaðri endurgjöf sem innifalin er í líkaninu. Hugmyndin 

með leitarhegðun og endurgjöf er að útskýra hvernig leitandi getur verið með 



17 
 

meira en eina leit í gangi í einu varðandi sama vandamálið eða verkefnið (Wilson 

o.fl. 2000). 

 

2.4 Upplýsingaþörf 

Það er munur á hvort við þurfum eitthvað eða hvort okkur langar eitthvað. Oft er 

þó erfitt að greina þarna á milli. Fólk á oft erfiðara með að koma orðum að því 

hvað það þarf, sem má kannski skýra að hluta til af, að oft gerir fólk sér ekki grein 

fyrir hvað það þarf (Case, 2002). Fyrir hvern einstakling eru ákveðnar aðstæður 

þar sem ákveðnar upplýsingar koma viðkomandi til góða. Þær hjálpa honum að 

leysa vandamál eða aðlagast einhverjum aðstæðum. Flestar eru þær ómeðvitaðar 

(Hjörland, 2000).   

 Samkvæmt Wilson er upplýsingaþörf, þörf sem verður til með það að 

markmiði að fullnægja öðrum þörfum. Þessar þarfir geta tengst starfi, námi eða 

daglegu lífi (Wilson, 2000). Að hans mati er upplýsingaþörf uppsprottin í 

frumþörfum mannsins, sálfræðilegum, líffræðilegum og vitsmunalegum þörfum. 

Þessar þarfir leiða fólk áfram í raðir aðgerða til að finna upplýsingar er mæta 

þörfunum. Aðgerðirnar leiða annað hvort til þess að árangri er náð (viðeigandi 

upplýsingar finnast) eða ekki (ekkert viðeigandi finnst) (Case, 2002). Wilson telur 

einnig að hægt sé að skipta upplýsingaþörf í nokkra flokka: 

 

1. Þörf fyrir nýjar upplýsingar 

2. Þörf fyrir að varpa ljósi á þekkingu 

3. Þörf fyrir að staðfesta þekkingu 

4. Þörf fyrir að varpa ljósi á venjur og gildi 

5. Þörf fyrir að staðfesta venjur og gildi (Wilson, 1997a). 

  

 Upplýsingaþörf sprettur upp þegar fólk finnur fyrir einhvers konar 

óánægju eða tómarúmi. Efnið sem notað er til að uppfylla upplýsingaþörfina getur 

verið af margs konar toga, það geta verið einfaldar staðreyndir, ráð, skoðanir og 

túlkanir. Mismunandi er svo hvaðan efnið kemur og á hvaða formi það er. 

Upplýsingar mætti því skilja sem vitsmunalegt efni sem notað er til að leysa 

verkefni, fullnægja þörfum eða á annan hátt takast á við aðstæður er kunna að 

koma upp í lífinu. Hafa ber í huga að oft eru upplýsingarnar til staðar og þörfin 
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sem vaknar er einungis þörf til að staðfesta fyrri vitneskju (Shenton og Dixon, 

2004,  Wilson, 1997a). 

 Upplýsingaþörf getur komið skyndilega upp og er þá fullnægt eða hún 

hverfur aftur. Eðli verkefnis eða spurningar getur breyst á meðan leitinni stendur. 

Þegar svar við einni þörf er fundið getur önnur vaknað. Upplýsingaleit er því ekki 

einföld eða línuleg og líklegt er að hún hafi engan endapunkt. Hún er frekar eins 

og röð truflana slitin í sundur af truflunum. Það er í raun undir hverjum og einum 

komið hvenær hætt er, hvenær nóg er komið (Case, 2002).  

 

2.5 Upplýsingaleit 

Að leita að upplýsingum er mikilvægur þáttur í því er að vera manneskja. Á 

hverjum degi stöndum við frammi fyrir aðstæðum sem kalla á upplýsingar, þó við 

gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því á þeirri stundu. Frá fæðingu erum við hvött 

áfram af umhverfinu og okkur sjálfum til að leita okkur upplýsinga sem mæta 

þörfum okkar. Á ársgrundvelli eru upplýsingarnar sem við þurfum í okkar daglega 

lífi til þess að taka ákvarðanir, velja og hafna, gríðarlega miklar (Case, 2002). 

Hvað er best að kaupa í matinn? Þegar farið er á bókasafnið, hvernig finnur maður 

bókina sem leitað er að? Ef maður veikist hvar á að leita sér heilsufarsupplýsinga 

og svona mætti lengi telja.  Ekki er þó alltaf verið að leita að lausnum eða svörum, 

oft fer fólk af stað í leit til þess að vera skapandi, fá nýjar hugmyndir eða gera 

eitthvað skemmtilegt. Leitin þarf heldur ekkert alltaf að vera skynsamleg (Case, 

2002). 

 Eins og kemur fram hjá Wilson (2000) getur upplýsingaöflun bæði verið af 

ásetningi og einnig getur fólk rekist á upplýsingar þó það hafi ekki ætlað að leita 

þeirra. Upplýsingaleit af ásetningi hefur verið mikið rannsökuð en sú tegund  

upplýsingaleitar þegar fólk rekst á upplýsingar hefur minna verið skoðuð. Erdelez 

(1999) er ein af þeim sem  hefur gert rannsókn á því hvort fólk rekist á 

upplýsingar án þess að vera beint að leita þeirra. Hún komst að því að meirihluti 

þátttakenda í rannsókninni könnuðust við að rekast á upplýsingar og þeir mundu 

sérstaklega eftir því þegar þetta gerðist. Eins var algengt að fólk væri að leita að 

einu en fyndi annað á meðan (Erdelez, 1999). Pamela J. McKenzie hefur einnig 

rannsakað þetta. Hún setti fram líkan (mynd 2) sem  útskýrir hvernig þátttakendur 

í rannsókn hennar lýstu upplýsingaleit sinni. 
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Mynd 2  Líkan  McKenzie  (1999) 

 

Þar kemur meðal annars fram að virk skönnun fór fram hjá þátttakendum á 

stöðum sem þeir töldu líklegar uppsprettur upplýsinga sem skiptu þá máli, til 

dæmis nefndu þeir  bókabúðir sem líklegan stað. Þegar fólk er alls ekki að leita 

upplýsinga geta einnig komið upp aðstæður sem leiða til þess að upplýsingar 

beinlínis stökkva í fangið á fólki. Það eru aðstæður eins og í samtali við vini, 

eitthvað sem hann/hún segir verður til þess að maður fær upplýsingar án þess að 

spyrja endilega um þær. Lestur dagblaða, getur kveikt hugmyndir eða veitt 

óvæntar upplýsingar og þegar maður fer óvart að hlusta á samtal annarra, heyrir 

maður ef til vill eitthvað gagnlegt (McKenzie, 2003).   

 Væntingar til upplýsingaleitar hafa mikið að segja um hvernig útkoman 

verður. Býst fólk við að finna eitthvað mikilvægt eða ekki? Það þarf að gera 

raunhæfar kröfur til þeirra upplýsinga sem finnast, bæði hvað varðar hversu vel 

þær passa viðfangsefninu og einnig gæði upplýsinganna. Of einfaldar upplýsingar 

verða til þess að fólk eyðir tíma í eitthvað sem er blindgata og ef fólk er of 

kröfuhart eða of kærulaust er líklegt að það missi af mikilvægi hluta þeirra 

Mode              Phase Connecting Interacting 
Active seeking Actively seeking contact with 

an identified source in a 
specific information ground 

Asking a pre planned question; 
active questioning strategies. 
e.g., list-making 

Active scanning Identifying a likely source; 
browsing in a likely 
information ground  

Identifying an opportunity to ask 
a question; actively observing or 
listening 

Non-directed 
monitoring 

Serendipitous encounters in 
unexpected places 

Observing or overhearing in 
unexpected settings, chatting 
with acquaintances  

By proxy Being identified as an 
information seeker; being 
referred to a source through 
a gatekeeper 

Being told 
 
 

Individual in context 

Information practices: may be 
used as counter – strategies in the 
face of connection or 
communication barriers 
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upplýsinga sem það finnur (Hjörland, 2000). Þetta getur líka gerst þegar of miklar 

upplýsingar finnast. Ekki er hægt að segja að það að vera með of mikið af 

upplýsingum sé alltaf vandamál, eðlilega veljum við og höfnum úr því efni sem 

finnst. Mörkin verða þá ef til vill, það sem er nauðsynlegt að vita á móti því sem 

gott eða gaman væri að vita. Hægt er að kalla þetta síun á upplýsingum.  Of mikið 

af upplýsingum geta skapað óvissu og kvíða, svo mikinn kvíða að líklegt er að 

margir hætti upplýsingaleit þegar þeir standa frammi fyrir miklu magni 

upplýsinga sem jafnvel er erfitt að meta að gæðum. Þá getur fólk fallið í þá gildru 

að sætta sig við það litla sem það hefur fyrir, jafnvel þó að það mæti engan vegin 

þeim kröfum eða markmiðum sem settar voru í upphafi leitar (Case, 2002). 

 Reynsla fólks ræður miklu um hvernig það leitar sér upplýsinga, þetta kom 

greinilega í ljós í rannsókn sem Cole og Kuhlthau (2000) gerðu á því hvernig 

lögfræðingar leita sér upplýsinga. Kanna átti hvort munur væri á hvernig 

nýgræðingar og hins vegar reyndir lögfræðingar leituðu upplýsinga og sýna fram 

á að reynsla skiptir máli. Tekin voru viðtöl við 15 lögfræðinga bæði nýja í faginu 

sem og reynda. Það kom í ljós að töluverður munur var á hvernig þeir litu á 

verkefni, upplýsingar og upplýsingaleit eftir því hve reynslan var mikil. Fyrir 

nýgræðingnum voru upplýsingar hlutgerðar og staðreynda miðaðar. Litið var á 

verkefnið og lausnina án þess að setja verkefnið í samhengi. Reyndur 

lögfræðingur setti aftur á móti verkefnið í samhengi og fann lausn í samræmi við 

það. Hann gerði sér grein fyrir því að skilningur á þörfum umbjóðenda hans er 

mikilvægur þáttur í að finna rétta lausn. Þessi rannsókn sýndi fram á að reynsla í 

starfi og skilningur á eðli starfsins hefur mikið að segja og gerir starfsmann hæfari 

fyrir vikið (Cole og Kuhlthau, 2000).  

 Upplýsinganotkun er endapunktur upplýsingaleitarferlisins. Fólk er orðið 

upplýst um ákveðið efni eða fyrirfram gefnum markmiðum er náð. 

Upplýsinganotkun á sér stað þegar upplýsingarnar sem sóttar eru úr mismunandi 

áttum og leiðum eru teknar inn, til dæmis með því að lesa greinar. Þetta þýðir að 

upplýsinganotkun er vitsmunalegt ferli, sem felur í sér hugsun, íhugun og túlkun 

(Savolainen, 2000). 
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2.5.1  Tvær kenningar um upplýsingaleit 

Ekki er hægt að fjalla um upplýsingaleit án þess að gera kenningum Carol 

Kuhlthau um upplýsingaleit og óvissulögmáið  og kenningu Brendu Drevin, „The 

Sense-Making theory“ nokkur skil. Kenningar þeirra eru um margt ólíkar þó 

sérstaklega vegna þess að Kuhlthau, einblínir meira á tilfinningar og hugsanir sem 

vakna á meðan leitarferlinu stendur en Dervin var meira að skoða leitarferlið sjálft 

og notkun upplýsinganna sem finnast í leitinni. Það er kannski vegna þess hversu 

ólíkar þær eru, að nauðsynlegt er að kynna þær báðar. 

2.5.1.1 The Sense –Making theory 

Samkvæmt kenningu Brendu Dervin, The Sense-Making theory lifa allir í 

upplýsingaumhverfi sem er stöðugt að breytast. Við höldum í við breytingarnar 

með því að kortleggja þekkingu okkar á umhverfinu. Upplýsingaleit gerir það að 

verkum að kortin sem við gerum breytast líka í takt við umhverfið (Dervin, 1992).  

 Dervin talar um upplýsingaleit og notkun sem lið í að brúa bil eða gap er 

myndast í þekkingargrunni okkar. Bil þetta skapar upplýsingaþörf. Tilraunir til 

þess að brúa bilið kalla á samþættingu upplýsingaleitar og upplýsinganotkunar. 

Leitin táknar tilraunir fólks til að finna þætti, vitsmunalega, tilfinningalega og 

annars konar sem hægt er að nota til að byggja brúna. Brúin táknar í raun þá 

þekkingu (sense-making) sem notuð er til að skilja eða fá svörin sem vantaði. 

Þegar fólk stendur frammi fyrir þekkingarskorti þarf það að byrja á því að meta 

hvers konar hindrun er í veginum. Smá saman eykst þekkingin og hægt verður að 

taka skref í rétta átt. Upplýsingarnar sem fólk nær sér í eru leir sem hægt er að 

móta að eigin þörfum og nota til að byggja þekkingarbrýr. Dervin líkir 

upplýsingaleit við ferðalag, þar sem tekin eru skref í átt að settu marki, í þessu 

tilfelli yfir bilið. Hinu megin við bilið er svo það hvernig við ætlum að nota 

upplýsingarnar (Dervin, 1992). Mynd 3 útskýrir hvernig Dervin hugsaði þetta.  
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Mynd 3 The Sense – Making theory (Dervin, 1992)  
 

2.5.1.2 Óvissulögmál Kuhlthau (Uncertainty Principle) 

Carol Kuhlthau byggir kenningar sínar meðal annars á rannsóknum er hún gerði á 

nemum sem voru að klára skyldunám (High School) og tengdist notkun þeirra á 

bókasöfnum í upplýsingaleit. Kenningin eða módelið sem hún setti fram snýst um 

úrvinnslu upplýsingaleitar, þróun hugsana í leitarferlinu, tilfinningar sem þær 

vekja og þær aðgerðir sem fara fram í leit og notkun upplýsinga. Kuhlthau hugsar 

upplýsingaleit út frá notandanum og skiptir henni í sex stig: 1. Undirbúning: þegar 

leysa þarf ákveðið verkefni verður vart við skort á þekkingu eða skilningi, 2. Val á 

viðfangsefni: val á viðfangsefni og tilraun til að fá yfirsýn yfir verkefnið, 3. 

Bakgrunnsupplýsinga aflað: skoðun á heimildum til þess að auka skilning og 

tengja fyrri vitneskju. 4. Skilgreining á viðfangsefni: sjónarhorn fundið og skýrum 

fókus náð. 5. Upplýsingaöflun: leitað að upplýsingum til að móta verkefnið enn 

frekar og stoppa í göt. 6. Leit hætt: hætt í upplýsingaleit og hin eiginlegu skrif 

hefjast. Verkefnin á hverju stigi eru flokkuð með tilfinningum, hugsunum, 

aðgerðum og hugarástandi. Á meðan á leitarferlinu stendur þróast hugsanir frá 
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óskýrum, óákveðnum og óvissum til skýrari hugsana og aukins skilnings 

(Kuhlthau, 1993). 

 Óvissa er algeng í upphafi leitarferilsins. Afleiðingar óvissu, ruglingur og 

ergelsi eru tengd óljósum og óskýrum hugmyndum um efnið eða vandamálið. Um 

leið og þekking eykst eða fókusinn skýrist verður viðkomandi öruggari með sig. 

Óvissa vegna þekkingarleysis eða gaps í skilningi hrindir af stað upplýsingaleit.  

Kuhlthau (1993) setti fram Óvissu-lögmálið til að útskýra nánar hvernig 

notandinn öðlast skilning á efni eða vandamáli á meðan á leitarferlinu stendur. 

Hún setti það fram sem sex svið: framvinda, upphugsun, ofgnótt, hugarástand, 

forspá og áhugi.  Framvinda: leitarferlið felur í sér uppbyggingu þekkingar og 

skilnings. Ferlið er upplifað sem röð hugsana og tilfinninga er fara frá kvíða og 

óskýrum hugsunum að skýrleika og sjálfsöryggi. Upphugsun:  felur í sér að hugsa 

og þróa með sér skilning, útvíkka og skilgreina viðfangsefni í gegnum upplýsingar 

sem koma fram við leit. Mikilvægur áfangi næst þegar skýr fókus á efninu hefur 

myndast. Ofgnótt:  í byrjun er mikið af óþekktum upplýsingum sem geta kallað á 

kvíða en þær færa okkur nýja þekkingu. Eftir því sem lengur er leitað koma oftar í 

ljós áður þekktar upplýsingar og þar með minnkar óvissan og notandi staðfestir 

sína fyrri þekkingu. Mikilvægt er að gott jafnvægi sé á milli þessa. Hugarástand 

breytist eftir því hvar notandi er staddur í leitarferlinu. Hugarástand getur verið 

tvennskonar: annars vegar þannig að allar upplýsingar eru vel þegnar, leitin er víð 

og viðamikil. Notandi er að safna upplýsingum meðal annars til að átta sig á  hvað 

er til um efnið. Hins vegar er verið að leita að upplýsingum til þess að skýra fókus 

og fylla upp í göt í verkefninu. Forspá: líta má á leitarferlið sem röð ákvarðanna 

byggðar á spá um hvað muni gerast ef ákveðin leið er farin eða heimild er notuð. 

Spáin breytist eftir því sem líður á leitina eða eftir því sem skilningurinn eykst. 

Áhugi: eftir því sem vitneskja og sjálfsöryggi eykst, því meiri verður áhuginn 

einnig. Þessi svið er hægt að tengja inn í stigin sex sem Kuhlthau flokkaði 

leitarferilinn sjálfan í. 

 

2.6 Upplýsingaleiðir 

Upplýsingaleiðir eru þeir valkostir sem fólk hefur þegar það leitar upplýsinga, það 

er hvar það leitar. Bæði er hægt að leita upplýsinga eftir formlegum og 
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óformlegum leiðum. Munnleg samskipti eru dæmi um óformlega upplýsingaleið. 

Bókasöfn, gagnasöfn og internetið væru þá formlegar leiðir.  

 Internetið er upplýsingaumhverfi sem alltaf verður stærra og stærra. Ekki 

nóg með það, heldur verður það líka sífellt flóknara. Að leita á og nota internetið 

er ein af þeim nýju áskorunum sem fólk stendur frammi fyrir (Chien og Chang, 

2007).  

 Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að aðgengi að upplýsingum sé 

mikilvægasti þátturinn sem stjórnar upplýsinganotkun (Taylor, 1991). Eins hefur 

komið í ljós að fæstir nota formlegar leiðir þegar upplýsinga er leitað en treysta 

frekar á óformlegar leiðir eins og vini, fjölskyldu og vinnufélaga, ásamt því að 

treysta því sem þeir læra af fjölmiðlum og umhverfi sínu. Flestir vilja finna 

upplýsingar með sem minnstri fyrirhöfn. Þetta getur skilað ágætis árangri og ætti 

ekki að vanmeta (Case, 2002).  

 Upplýsingaöflun í gegnum munnleg samskipti getur verið góður valkostur 

vegna þess að samtal hjálpar oft til við að skýra fókus og skilja hlutina betur, þar 

af leiðandi verða upplýsingar sem safnast mun nytsamlegri og hnitmiðaðri. 

Formlegri upplýsingauppsprettur eru fjarlægari fólki bæði líkamlega (það þarf að 

fara á bókasafnið) og andlega (upplýsingarnar sem þar er að finna eru sjaldnast 

matreiddar nákvæmlega eins og viðkomandi vill) (Taylor, 1991). 

  Rannsókn sem gerð var á starfsmönnum tveggja opinberra stofnanna í 

Finnlandi sýndi að munnleg samskipti sem leið til upplýsingaöflunar var algeng 

og talin nytsamleg sama hvers konar upplýsingar um var að ræða. Viðræður við 

sérfræðinga og fundir voru einnig leiðir sem margir notuðu. Eftir því sem 

verkefnið varð sérhæfðara var meira notast við lesefni ýmiskonar. Rannsóknin 

sýndi fram á skýr tengsl á milli þess hversu flókið verkefnið var og þess hvaða 

upplýsingaleið var notuð. (Byström, 2000).  

 Cecelia M. Brown gerði rannsókn árið 1998 á upplýsingaleitarhegðun 

vísindamanna við háskólann í Oklahoma. Þetta voru geimvísindamenn, 

efnafræðingar, stærðfræðingar og eðlisfræðingar. Vísindamennirnir voru beðnir 

að nefna hvaða tæki eða upplýsingauppsprettur þeir notuðu við undirbúning 

kennslu og rannsókna, 94% sögðust fyrst og fremst nota kennslubækur við 

undirbúning kennslu en 90% notuðu tímarit í rannsóknarvinnu. Flestir 

vísindamennirnir notuðu því tímarit sér til hjálpar í rannsóknar- og 

hugmyndavinnu. Flestir tóku þeir prentuðu útgáfurnar fram yfir þær rafrænu. 
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Þessar niðurstöður taldi Brown benda til  að enn væri mikilvægt að gefa sérfræði- 

og fagtímarit út á prenti.   

 Bókasöfn notuðu vísindamennirnir mest til að fá aðgengi að rafrænum 

bókfræðilegum gagnasöfnum. Þeim fannst mikilvægt að hafa góðan aðgang að 

þessum gagnasöfnum og vildu gjarnan að möguleikar þeirra yrði meiri og betri. 

Brown taldi þetta sýna að aðalmarkmið sérfræðisafna ætti að vera að tryggja 

góðan aðgang að eins mörgum og fjölbreyttum gagnabönkum og mögulegt væri. 

Einnig taldi Brown að til þess að þjónustan sem bókasafnið byði upp á yrði nýtt, 

þyrfti bæði að kynna hana og kenna notendum á hana (Brown, 1999).  

 Eftir því sem tíminn líður verða upplýsingalindir meira og meira rafrænar, 

þess vegna þurfa bókasafns- og upplýsingafræðingar að vera meðvitaðir um  

hvernig hópurinn, er notar bókasafnið sem þeir vinna á kýs helst að nálgast 

upplýsingar (Brown, 1999). Þetta á við um sérfræðisöfn og má einnig heimafæra á 

önnur söfn eins og til dæmis skólabókasöfn og almenningssöfn. 

 Trúverðugleiki upplýsinga er nokkuð sem mörgum finnst erfitt að meta en 

þarf að gera til að ná sem bestum árangri. Hverja upplýsingalind þarf að meta með 

það í huga hversu áreiðanlegar upplýsingarnar eru. Eru þær nýjar eða nýlegar? Er 

traustur aðili á bak við þær og er um gæðaupplýsingar að ræða? (Wilson, 1997b).  

 

2.7 Rannsóknir á upplýsingahegðun grunnskólakennara 

Ekkert fannst þegar farið var að leita að rannsóknum á upplýsingahegðun 

grunnskólakennara hér á landi. Þó er ekki hægt að útiloka að einhverjar 

rannsóknir hafi verið gerðar þó þær hafi ekki komið fram við leit.  Efnið hefur 

aftur á móti verið nokkuð mikið rannsakað erlendis. Nokkrum þessara rannsókna 

verður gerð skil hér á eftir og er óhætt að segja að þær komi víða að úr heiminum 

og allar eiga þær sameiginlegt að vera frekar nýlegar. 

2.7.1 Rannsókn Williams og Cole á breskum kennurum 

Dorothy Williams og Louisa Cole gerðu rannsókn á hvernig breskir kennarar nýta 

sér rannsóknamiðaðar upplýsingar. Einnig voru þær að skoða hvernig aðgengi 

kennarana að upplýsingum væri. Alls voru þátttakendur um 500 talsins.  

 Helstu niðurstöður þeirra bentu til þess að kennarar hefðu tilhneigingu til 

að nota fáar leiðir til að finna upplýsingar. Þeir notuðu helst upplýsingar sem voru 

auðfengnar og helst fáanlegar innan skólans. Viðmælendur gáfu einnig sterkt til 
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kynna að þeirra helsta uppspretta upplýsinga væru samstarfsmenn, það var sú leið 

sem oftast var nefnd. Internetið, dagblöð, fagtímarit og skýrslur sem voru 

aðgengileg í skólunum þeirra voru einnig nefnd.  Samstarfsmenn voru yfirleitt 

nefndir sem fyrsti kostur, hvort sem um var að ræða beiðni um ábendingar á 

ákveðnar upplýsingar, það er hvar er best að leita, eða beinar upplýsingar um efni 

og námsgreinar. Kennararnir gerðu lítið úr því að þörf væri á fræðilegum 

upplýsingum en lögðu þeim um meiri áherslu á að þörf væri á hagnýtum 

upplýsingum sem nýttust í skólastofunni. Þetta skýrir ef til vill að samstarfsmenn 

voru yfirleitt fyrsti kostur í upplýsingaleit.  Eins nefndu margir að hentugra væri 

að leita á netinu en að fara á bókasafnið (Williams og Cole, 2007). 

 Margir nefndu tíma sem hamlandi áhrif á upplýsingaleit, það væri margt 

áhugavert í boði en tíminn sem væri til ráðstöfunar væri of lítill. Þátttakendur 

fengu lista yfir hvað helst myndi hamla þeim í upplýsingaleit og var tímaskortur 

nefndur í 78,7% tilfella. Hluti þátttakenda viðurkenndi að þá skorti sjálfstraust 

þegar upplýsingaleit væri annars vegar.  Það væri erfitt að skilgreina leitina og að 

vita hvar ætti að byrja (Williams og Cole, 2007). 

 Kennararnir gerðu sér grein fyrir að þörf væri á að meta gæði 

upplýsinganna sem fyndust. Mörgum fannst þetta erfitt ýmist vegna skorts á trú á 

eigin getu til að meta gæðin eða vegna þess að efnið sem þeir fundu var 

einfaldlega ekki nógu gott. Skortur á upplýsingalæsi gerði það einnig að verkum 

að oft áttu kennararnir erfitt með að meta upplýsingarnar sem þeir fundu, 

leitarferlið reyndist þeim líka oft erfitt, ef þeir fóru á bókasöfn vissu þeir ekki hvar 

átti að leita og þurftu að treysta á hjálp bókasafns- og upplýsingafræðinga. Það var 

eitthvað sem mörgum fannst óþægilegt (Williams og Cole, 2007). 

2.7.2 Upplýsingahegðun kennara í Taiwan 

Chien og Chang (2007) gerðu rannsókn á upplýsingahegðun grunnskólakennara á 

netinu. Í viðtölum sem tekin voru við 30 grunnskólakennara í Taiwan kom í ljós 

að þeir notuðu internetið mest til að senda og taka á móti tölvupósti. Einnig 

notuðu þeir leitarvélar og rafræn dagblöð. Eins og bresku kennararnir í rannsókn 

Williams og Cole (2007) nefna þátttakendur í rannsókn Chien og Chang tíma sem 

aðal vandamálið þegar kemur að leit á netinu. Þeir töldu sig ekki hafa tíma til að 

sía upplýsingarnar, töluðu um lélegar tengingar og einfaldlega að þeir fyndu ekki 

það sem leitað var að. 
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 Efnið sem fannst var notað til að undirbúa kennslu, sem kennsluefni eða til 

að auka þekkingu á ákveðnu efni og staðfesta áður þekktar upplýsingar (Chien og 

Chang, 2007). Þetta samræmist því sem bæði Wilson (1997) og Shenton og Cole 

(2004) sögðu, að ein ástæða upplýsingaleitar væri að staðfesta fyrri þekkingu. 

   Í rannsókn Chien og Chang (2007) kom í ljós að netið var líka notað til 

þess að fá nýjar hugmyndir, auka fjölbreytni í kennslunni og  áhuga nemenda á 

efninu.  Eitthvað var um að upplýsingar fengnar af netinu væru notaðar til að 

leysa vandamál sem upp komu í kennslunni. Sex einkenni um upplýsingahegðun 

kennara fundust í þessari rannsókn: 1. Upplýsingahegðun á netinu var stjórnað af 

viðfangsefni í vinnunni og aðstæðum í daglegu lífi. 2. Samskipti voru mikilvæg 

uppspretta upplýsinga. 3. Bæði hefðbundnar upplýsingar og afþreying þóttu 

mikilvægar. 4. Þegar kennararnir mátu upplýsingar sem þeir fundu tóku þeir bæði 

tillit til þess hvort þær væru viðeigandi og hversu réttar þær væru. 5. 

Upplýsingaþörfin einkenndist af því að hægt væri að nota upplýsingarnar í 

kennslunni. 6. Mörkin á milli vinnutengdrar upplýsingaleitar og persónulegar 

upplýsingaleitar voru óljós. 

 Önnur rannsókn sem gerð var á kennurum í Taiwan, var gerð á meðal 

kennara sem kenna samfélagsfræði, nánar tiltekið um menningararf Taiwan. Þetta 

er ný námsgrein í þarlendum skólum, áður fyrr var bannað að kenna þetta fag af 

pólitískum ástæðum. Vegna þessa er þekking kennaranna sjálfra á efninu oft á 

tíðum takmörkuð. Kannað var hvert kennararnir leituðu eftir upplýsingum 

tengdum menningararfi. Flestir byrjuðu á að nota samskipti sem upplýsingaleið. 

Eldra samstarfsfólk, nemendur, stjórnendur, foreldrar nemenda og mikils metið 

fólk á svæðinu varð fyrir valinu. Þar á eftir leituðu kennarar til yfirvalda og því 

næst notuðu þeir vettvangsathuganir og internetið. Þegar þeir voru spurðir um 

formlegar upplýsingaleiðir, svöruðu 75% því til, að þeir notuðu bækur sem aðal 

uppsprettu upplýsinga. Þar á eftir kom internetið (51%), kennsluleiðbeiningar 

(49%), rannsóknir (34%) og bæklingar og sýningar (32%) (Chang, 2007). 

2.7.3 Bandarískir kennarar rannsakaðir af Anne Marie Perrault 

Í tengslum við doktorsritgerð sína frá 2005-2007 gerði Anne Marie Perrault  

(2007b) netkönnun meðal 70 kennara og tók viðtöl við 10. Þar kom fram að 

kennarar eru að nota mun fjölbreyttari aðferðir við upplýsingaöflun sína nú en 

fyrir tíma internetsins. Samt sem áður komst Perrault að því að kennarar voru ekki 
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að notfæra sér ýmsa kennslugagnagrunna sem eru til staðar á netinu.  Í viðtölunum 

sem hún tók kom fram að kennarar nota bækur og annað efni á prenti, en tóku það 

fram að internetið byði upp á tafarlausan aðgang að nýjum og áreiðanlegum 

upplýsingum.  Kennararnir töluðu um að þetta gerði þeim kleift að auka þekkingu 

sína sem þeir svo yfirfærðu í kennsluna hjá sér. Það kom fram bæði í viðtölunum 

og í netkönnuninni að tímaskortur mótaði upplýsingaleit kennarana á netinu. Þeir 

töluðu um að erfitt væri að halda skipulagi á upplýsingunum og að finna þær 

aftur, kannski frá ári til árs.  

 Niðurstöðurnar úr öllum rannsóknunum sem hér hafa verið nefndar styðja 

það sem Case (2002) og Taylor (1991) tala báðir um, að aðgengi sé mikilvægt 

þegar kemur að upplýsingalindum og flestir byrji á því að leita til þeirra sem næst 

þeim standa eftir upplýsingum. Einnig kom fram í þeim öllum að tími skiptir máli 

þegar leitað er á netinu og er skortur á honum helsta vandamálið. Þó notuðu flestir 

kennararnir netið til að leita sér upplýsinga í einhverju mæli.  

2.7.4 Upplýsinganotkun í skólum: skóli = upplýsingavistkerfi  

Skólinn verður eins konar upplýsingavistkerfi er samanstendur af samskiptaneti 

fólksins sem kemur að starfssemi hans. Þetta geta verið kennarar, bókasafns- og 

upplýsingafræðingar, upplýsingatæknikennarar, nemendur, stjórnendur, annað 

starfsfólk og foreldrar. Allt þetta fólk vinnur saman að því að samtvinna 

upplýsingar sem bæði framleiðendur upplýsinga og neytendur þeirra. Það að 

hugsa skólann sem vistkerfi upplýsinga getur hjálpað til við að skoða dýnamíkina 

í upplýsinganotkun kennara í kennslu og námi (Perrault, 2007b). 

Hefð er fyrir því að kennarar skiptist á upplýsingum, hugmyndum og flestu 

öðru er varðar starfið. Þetta hefur fyrst og fremst átt við þá sem starfa innan sömu 

stofnunnar. Nú er þetta hins vegar að breytast með þeirri tækni sem internetið 

býður upp á en með henni geta kennarar skipst á upplýsingum hvar og hvenær 

sem er.  Smá saman eru að byggjast upp samfélög á netinu þar sem kennarar geta 

nálgast efni frá öðrum og að sjálfsögðu líka sett inn efni frá sér.  En eins og annað 

á netinu eru þessir gagnabankar misjafnir að gæðum. Að finna upplýsingar og 

meta þær er því enn ein áskorunin sem kennarar standa frammi fyrir (Perrault 

2007a). 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Sú aðferð er notuð var í þessari rannsókn flokkast undir eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Niðurstöðurnar úr rannsókninni eru byggðar á viðtölum við 

átta kennara og einni þátttökuathugun á skólabókasafni. Niðurstöðurnar 

endurspegla aðeins skoðanir og upplifun þessara einstaklinga og hafa þess vegna 

ekki alhæfingargildi. Þær segja ekkert til um hvernig aðrir kennarar haga sinni 

upplýsingahegðun en gefa vonandi góða mynd af upplifun kvennanna átta sem 

tóku þátt í rannsókninni. 

En hvað eru eigindlegar rannsóknir? Í eigindlegum rannsóknum er 

rannsakandi að skoða þátttakendur heildstætt, í samhengi við líf þeirra, þar með 

talinn skilningur þeirra á lífi sínu, fortíð og núverandi aðstæðum. Í raun eru öll 

sjónarhorn þess virði að skoða og allar aðstæður og allir hópar hafa eitthvað til að 

bera sem hægt er að læra af. Í gegnum gögnin sem rannsakandinn safnar öðlast 

hann skilning og innsýn í líf þessa fólks.  Með greiningu gagnanna fær hann enn 

betri yfirsýn yfir efnið og sér smá saman mynstur í þeim. Þetta hjálpar til við að 

tengja efnið kenningum og tilgátum sem  aðrir hafa sett fram og þróað (Taylor og 

Bogdan, 1998).  

Fimm hefðir eru í eigindlegum rannsóknum: frásögurannsóknir, 

fyrirbærafræði, grunduð kenning, tilviksrannsóknir og etnógrafía (Cresswell, 

2007). Nálgun efnisins er með nokkuð ólíkum hætti þó þessar hefðir eigi einnig 

margt sameiginlegt, þetta á bæði við um gagnaöflun og  hvernig unnið er úr 

gögnunum.  

Í rannsókninni var notast við opin viðtöl sem er ein aðal aðferðin við 

gagnaöflun í eigindlegum rannsóknum. Hægt er að lýsa opnu viðtali sem einhvers 

konar samtali með tilgang, það er efnið verður til fyrir tilstilli samskipta manna í 

milli. Þetta býður upp á það að jafnvel þó að efni viðtalsins sé fyrirfram ákveðið 

er viss sveigjanleiki til staðar. Mannleg samskipti eru óútreiknanleg og því 

ómögulegt að vita hvað kemur til með að gerast. Stór kostur er hversu miklum 

upplýsingum er hægt að safna á tiltölulega stuttum tíma. Í rannsókninni var notast 

við viðtalsramma en jafnframt var reynt að leyfa viðmælendum að tjá sig að eigin 
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vild og reynt var að láta samtalið þróast á eðlilegan hátt. Fyrir utan að safna 

miklum gögnum á stuttum tíma er annar aðalkostur opinna viðtala sá að 

viðmælandinn tjáir sig frjálst og þess vegna fer hann ef til vill inn á einhverjar 

brautir sem rannsakandi hafði ekki gert ráð fyrir en veita nýja sýn á efnið (Legard, 

Keegan og Ward 2003).  

Þátttökuathugun er notað yfir rannsóknir þar sem samskipti milli 

þátttakenda og rannsakenda eiga sér stað á heimavelli hins fyrrnefnda.  Gögnum 

er safnað með því að skrifa niður það sem fyrir augu ber í bland við samtöl sem 

eiga sér stað. Nákvæmar lýsingar á fólki og aðstæðum eru mikilvægur hluti af 

vettvangsnótum sem skrifaðar eru að heimsókn lokinni, þær eru í raun gögnin sem 

safnast í þátttökuathugunum (Taylor og Bogdan, 1998). 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga upplýsingahegðun 

grunnskólakennara. Til hvers eru þeir að leita upplýsinga, eru það vandamál í 

starfi, nýtt eða áður óþekkt námsefni eða eitthvað annað sem hrindir þeim af stað í 

upplýsingaleit? Hvar leita þeir eftir upplýsingum, hefur netið tekið yfir sem helsta 

upplýsingaleiðin eða eru samstarfsmenn og bókasöfn enn mikilvægar 

upplýsingaleiðir? Hvernig upplýsingum sækjast þeir eftir, er mikið verið að leita 

eftir fræðilegum upplýsingum eða eru það hagnýtar upplýsingar sem þá vantar? Er 

eitthvað sem hamlar kennurunum í upplýsingaleit sinni? 

 Rannsóknarspurningarnar sem gengið var út frá voru eftirfarandi: 

• Hvernig er upplýsingahegðun grunnskólakennara? 

o Hvaða upplýsingar eru það sem grunnskólakennarar 

sækjast eftir  í tengslum við starf sitt? 

o Hvar leita grunnskólakennarar upplýsinga? 

o Hvaða hömlur upplifa grunnskólakennarar í upplýsingaleit 

sinni. 

 

3.2 Undirbúningur 

Ástæða þess að upplýsingahegðun grunnskólakennara varð fyrir valinu sem 

viðfangsefni meistararitgerðar þessarar er sú að rannsakandi er  grunnskólakennari 

sem eftir að hafa kennt í tíu ár ákvað að fara í nám í bókasafns- og 

upplýsingafræði. Þar hófust kynni af kenningum um upplýsingahegðun sem  þóttu 

mjög áhugaverðar. Þegar komið var að þeim tímapunkti að velja efni í lokaritgerð 
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var þetta efni einhvern vegin sjálfsagt. Það sameinar vel fyrri menntun og reynslu 

rannsakanda sem kennara og námið í bókasafns- og upplýsingafræði. Þegar farið 

var að athuga málið kom í ljós að þetta viðfangsefni hefur líklega aldrei verið 

rannsakað hér á landi og var það einnig til þess að auka áhugann enn frekar. Því er 

talið  að þessi rannsókn eigi fullt erindi og vonandi verður hún til að varpa 

einhverju ljósi á viðfangsefnið.  Eftir að efnið var komið á hreint lá beint að tala 

við Dr. Ágústu Pálsdóttur um málið, enda hefur hún sjálf rannsakað 

upplýsingahegðun nokkuð mikið. Hún féllst á að verða leiðbeinandi við verkefnið. 

  

3.3  Þátttakendur 

Viðmiðin sem lögð voru til grundvallar um þátttakendur, voru að viðkomandi 

væri menntaður kennari. Einnig ákvað rannsakandi að miða við að þeir væru 

umsjónarkennarar í 1. – 7. bekk grunnskóla. Mörkin voru dregin við sjöunda bekk 

vegna þess að í flestum skólum er faggreinakennsla í unglingadeildum. 

Umsjónarkennarar yngri barna eru aftur á móti að kenna flest bókleg fög í sínum 

bekkjum og eru því með yfirgripsmikið efni sem þeir þurfa að afla sér upplýsinga 

um.  

Þátttakendur í rannsókninni voru átta konur sem allar kenndu í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Upphaflega var ætlunin að velja eða fá 

þátttakendur með snjóboltaúrtaki en sú varð ekki raunin nema í þremur tilfellum. 

Hinir þátttakendurnir voru fengnir í gegnum vini og vandamenn. 

Viðmælendum var heitið fullum trúnaði og er því nafnleynd á þeim og eru 

nöfnin sem hér koma á eftir gervinöfn sem rannsakandi gaf hverjum og einum. 

 Fyrsti viðmælandi var Freyja. Hún hefur kennt með hléum frá því árið 

1999. Freyja er með kennarapróf úr Kennaraháskóla Íslands (KHÍ) ásamt því að 

vera með meistarapróf í kennslufræði. Hún kennir í nýjum grunnskóla,  sem notar 

opnið kerfi, þar sem tveimur eða fleiri bekkjum er kennt í sama rýminu  af 

tveimur eða fleiri kennurum. Freyja er fyrrverandi samstarfskona rannsakanda og 

var fengin vegna þess að rannsakandi taldi hana duglegan og áhugasaman 

kennara. 

Linda var næsti viðmælandi. Hún hefur kennt meira og minna síðan árið 

1998. Linda er kennaramenntuð og hefur einnig stundað framhaldsnám. Skólinn 
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hennar er með hefðbundið bekkjarkerfi þar sem hver kennari er með einn bekk í 

sinni stofu.   Linda er einnig fyrrverandi samstarfskona rannsakanda. 

Margrét, er að eigin sögn að grunninum til leikskólakennari en tók 

kennaraprófið seinna. Hún hefur kennt í grunnskóla í  átta ár en starfaði sem 

leikskólakennari í fjölda ára þar á undan. Linda benti á hana vegna þess að hún 

taldi hana vera hugmyndaríka og duglega. Þær vinna í sama skólanum. 

Bylgja hefur kennt í 11 ár þar af tíu ár í sama skólanum. Hún er með 

kennarapróf frá KHÍ. Hún kennir í gömlum skóla sem nýverið skipti yfir í opið 

kerfi.  Bylgju fékk rannsakandi sem viðmælanda  vegna tengsla  inn í skólann sem 

Bylgja kennir í. 

Næsti viðmælandi var valin fyrst og fremst vegna þess að hún er nýbyrjuð 

að kenna. Þar sem fyrri þátttakendur voru allar með svipaðan starfsaldur og höfðu 

kennt í nokkur ár var talið heppilegt að fá þátttakanda sem var nýr í starfi. Júlía 

varð fyrir valinu sem fulltrúi nýútskrifaðra kennara. Hún kennir í skóla með 

hefðbundnu bekkjarkerfi. Linda benti einnig á hana en hún og Júlía  kenna ekki í 

sama skólanum. 

Alda var einnig búin að kenna í skamman tíma, hún var á sínum öðrum 

vetri í kennslu. Skólinn hennar er með hefðbundið bekkjarkerfi. Vinkona 

rannsakanda þekkir Öldu og benti á hana sem viðmælanda. 

Guðrún er búin að kenna í níu ár. Hún er með kennarapróf frá KHÍ. Hún 

kennir í skóla með hefðbundnu bekkjarkerfi. Guðrún kennir í skóla í sama 

sveitarfélagi og rannsakandi gerði á sínum tíma og hafði hún fregnir af henni 

þannig.    

Kristín er búin að kenna lengst þeirra allra eða í 25 ár. Hún kenndi lengi í 

sama skólanum en skipti um vinnustað fyrir nokkrum árum. Hún kennir í opnu 

kerfi líkt og Freyja og Bylgja. Skólastjórinn í skóla Kristínar benti á hana sem 

heppilegan viðmælenda 

Viðmælendur voru á öllum aldri, Júlía sú yngsta var rétt rúmlega tvítug og 

Kristín sú elsta var að nálgast sextugt. Flestir viðmælendur voru þó á miðjum 

fertugsaldri.  

Til að nálgast viðmælendur var fyrst og fremst notaður tölvupóstur. Ef 

rannsakandi komst í samband við viðkomandi í gegnum aðra, var byrjað á að tala 

við þann sem þekkti til sem svo í öllum tilvikum benti á að senda tilvonandi 
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viðmælanda tölvupóst. Vegna fyrri tengsla við Lindu, Guðrún og Freyju hafði 

rannsakandi samband við þær símleiðis.  

Það gekk vel að fá þátttakendur í rannsóknina, allar konurnar sem haft var 

samband við voru tilbúnar að taka þátt. Í öllum nema einu tilfelli fóru viðtölin 

fram á vinnustað viðmælenda, í skólastofum eða fundarherbergjum.  Viðtalið við 

Freyju fór fram í heimahúsi 

 

3.4 Gagnasöfnun, skráning og úrvinnsla ganga 

Farið var af stað með rannsóknina í september 2008. Það lá beinast við að 

rannsóknin yrði eigindleg. Í eigindlegum rannsóknum fæst mikið magn 

upplýsinga á skömmum tíma og einnig koma skoðanir hvers og eins þátttakanda 

betur í ljós þegar um opin viðtöl er að ræða en í gegnum spurningarlista.  

 Rannsóknartímabilið var frá lok september fram í byrjun mars 2009. Áður 

en byrjað var á gagnaöflun voru efni og markmið rannsóknarinnar tilkynnt til 

Persónuverndar. Segja má að gagnaöflun hafi farið fram í tvennu lagi. Fimm 

viðtöl voru tekin haustið 2008 og þrjú í lok febrúar og byrjun mars 2009. 

Þátttökuathugunin var gerð í nóvember 2008. 

 Viðtölin voru eins og gengur og gerist misefnismikil og mislöng. Það 

lengsta var 65 mínútur en það stysta var aðeins um 20 mínútur. Öll voru viðtölin 

þó nothæf og gagnleg. Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki og síðan 

afrituð nákvæmlega og orðrétt eftir viðmælendum. Viðmælendur höfðu áður gefið 

samþykki sitt fyrir því að upptakan yrði gerð. Rannsakandi lagði mikla áherslu á 

það að algjörum trúnaði væri heitið sem og nafnleynd. Öll nöfn í rannsókninni eru 

gervinöfn. Einnig kemur hvergi fram í hvaða skóla viðmælendur voru að kenna. 

Við greiningu gagnanna var notuð opin kóðun, viðtölin lesin yfir og allt 

sem kom upp í hugann var skrifað á spássíðurnar. Þetta var allt flokkað, slegið inn 

í tölvu og merkt hvar hvert atriði var að finna. Fljótlega kom skýrt í ljós að efni 

viðtalanna væri hægt að skipta í þrjú meginþemu, upplýsingaþörf, upplýsingaleit 

og upplýsingaleiðir. Á seinni stigum var efnið svo greint nákvæmar niður í 

undirþemu sem sjá má í niðurstöðukafla ritgerðarinnar.  
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3.5 Áskoranir og siðferðileg álitamál 

Efnið sem rannsóknin beinist að telst ekki vera viðkvæmt eða tilfinningalegs eðlis 

og bíður ef til vill ekki upp á mikið af siðferðilegum álitamálum.  Hins vegar getur 

verið að nálægð rannsakanda við efnið skapi ýmsar áskoranir. Rannsakandi veit 

hvað kennarastarfið felur í sér og spurði því ef til vill í samræmi við það. Þetta 

getur einnig hafa takmarkað það sjónarhorn sem annars hefði getað komið á 

verkefnið, ef einhver algerlega utanaðkomandi hefði fjallað um málið. 

Kunningsskapur við þrjá af viðmælendum getur hugsanlega haft áhrif á það sem 

kom út úr þeim viðtölum. Rannsakandi telur þó að svo sé ekki vegna eðli efnisins, 

að minnsta kosti var það ekki greinanlegt á viðtölunum.  
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4 Upplýsingahegðun grunnskólakennara   

Útgangspunktur rannsóknarinnar var að kanna hvernig, hvar og hvers vegna 

grunnskólakennarar afla sér starfstengdra upplýsinga. Miðað var við að 

þátttakendur hefðu kennaramenntun og væru umsjónarkennarar í 1.- 7. bekk. 

 Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum sem fengust úr viðtölum við 

átta  kennara og þátttökuathugun sem gerð var á skólabókasafni. Niðurstöðunum 

er skipt í þrjá aðalkafla og þeir skiptast í fleiri undirkafla. Fyrsti kaflinn er um 

upplýsingaleit, hvernig og að hverju er leitað. Gæði og gagnsemi upplýsinga 

fjallar um það hvernig kennararnir meta upplýsingarnar sem þær finna. Annar 

aðalkaflinn er um upplýsingaþörf hann er flokkaður niður í: ný viðfangsefni kalla 

á aukna þekkingu, sérstök vandamál og hugmyndir. Þriðji og síðasti 

niðurstöðukaflinn fjallar um upplýsingaleiðir, honum er skipt í internetið, 

bókasöfn, samskipti, endurmenntun og óvæntar leiðir, þeir eru mislangir og hafa 

sumir hverjir nokkra undirkafla.    

 Við ákvörðum kaflaheita var fyrst og fremst reynt að endurspegla 

niðurstöðurnar en einnig var tekið mið af rannsóknarspurningunum. 

 

4.1 Vinnudagur grunnskólakennarans 

Áður en varpað verður ljósi á hvernig upplýsingaleit grunnskólakennara er háttað 

er ástæða til að skoða hvernig kennararnir sem talað var við í þessari rannsókn 

nýttu vinnudag sinn.  

 Þátttakendur voru beðnir að lýsa venjulegum vinnudegi, frá því þær mæta 

til vinnu þangað til haldið er heim á leið. Í grófum dráttum má segja að lýsing 

þeirra á vinnudeginum sé mjög svipuð. Þær kenndu frá rúmlega átta til rúmlega 

tvö. Eftir það tók undirbúningur kennslunnar við, sem að einhverju eða öllu leyti 

var í samstarfi við aðra kennara. Einnig töluðu sumar um að þær þyrftu að sinna 

ýmsu sem upp hefði komið yfir daginn á þessum tíma,  hringja í foreldra, senda 

og svara tölvupósti og margt fleira. Suma daga, flestar töluðu um tvo daga í viku 

var tíminn sem ætlaður var í undirbúning af skornum skammti því fundir, 

námskeið eða annað sem stjórnendur skipulögðu tók það sem eftir var af 
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eiginlegum vinnudegi. Bylgja lýsti tímanum frá því að kennslu lauk þangað til 

hún fór heim á eftirfarandi hátt: 
Þá tekur nú yfirleitt, venjulega það sama við það er, þá byrja ég að svara 

tölvupósti og símtölum sem hafa, hafa komið upp og leysa einhver mál sem 

þarf að leysa. Tvo daga í viku erum við með kennara- eða stigsfundi, á 

þriðjudögum og fimmtudögum, en annars notar maður hinn tímann til að, ég 

er hér yfirleitt alltaf til fjögur, fjögur, fimm. Stundum lengur,  reyndar reyni 

ég nú að takmarka það sko. Og þá er ég bara að undirbúa mig, fara yfir 

bækur týna til gögn og dót og kannski eitthvað annað og það veitir ekkert af. 

Einn og hálfur tími er ekkert mikill tími í undirbúning fyrir kennslu. Þegar 

maður kennir átta tíma. 

Þar með er ljóst að tími til upplýsingaleitar var oft lítill sem enginn. Enda kom í 

ljós að flestar leituðu þær upplýsinga eftir að heim var komið, á kvöldin og um 

helgar. Guðrún sagði til að mynda: „...það gerist oft heima, iðulega eftir kvöldmat 

er ég eitthvað að leita.“  

 

4.2 Verkefni og hömlur í upplýsingaleit 

Yfir höfuð var erfitt að fá viðmælendur til þess að lýsa leitarferli sínum þegar 

upplýsingaleit var annars vegar. Það var eins og það reyndist þeim erfitt að koma 

aðgerðunum í orð. Þær voru þó allar með það á hreinu hvar þær byrjuðu að leita 

og hvert væri farið í framhaldi af því og koll af kolli. Margrét  átti þó ekki í 

vandræðum með að lýsa bæði ferlinu og aðgerðunum sem það fól í sér: 
 
Byrja á netinu, fer inn á Google slæ inn leitarorðið sem ég vil, prófa eitthvað 

annað leitarorð, prófa eitthvað annað leitarorð, þangað til ég er búin að 

safna að mér, þú veist, svo bara copy paste inn á word og yfirleitt prenta ég 

það allt út. Til þess að hafa það í blaði, mér finnst það þægilegra. Svo hérna, 

svo til dæmis tek ég þar sem eru kennsluleiðbeiningar með námsbókinni, þar 

eru oft taldar upp einhverjar bækur sem hægt er að kíkja í, og ég fer inn á 

bókasafn og kíki í það. Svo fer ég, þú veist ef mér finnst það ekki nóg, þá 

spyr ég á bókasafninu. Hvað er til meira, þú veist er eitthvað til meira, dettur 

þér eitthvað annað í hug sem ég gæti notað, ég geri það eiginlega bara 

þannig. Og eða þá að það er eitthver kennari í saumaklúbbnum sem að, 

saumaklúbbnum mínum við hittumst tíu kennarar þannig að, þá spyr ég 

kannski eða þú veist þar er einhver að kenna 4. bekk og þá sendi ég póst, 
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ertu að kenna 4. Bekk? Hvað ert þú með og hvað ert þú að gera og, og oft 

hittumst við og erum þá með það sem við erum að gera og svo gefum við 

hvor öðrum ráð ef það er eitthvað svoleiðis. 
 

 
Flestar þeirra byrjuðu á því að fara á netið og „gúggla“ eins og þær orðuðu það. 

Freyja lýsti því hvernig hún notaði heimildaskrár bæði í bókum og greinum til 

þess að leita eftir.  

 Allir viðmælendur leituðu sér hagnýtra upplýsinga. Margrét, Linda og 

Júlía leita sér nær eingöngu að hagnýtum upplýsingum sem þær geta notað 

daglega í kennslustofunni. Guðrún taldi að hún hefði ekki tíma til þess að leita að 

öðru en hagnýtum upplýsingum: „ Mér finnst ég alltaf hafa svo lítinn tíma. Maður 

fer ekkert rosalega djúpt... ...maður er einhvern veginn á yfirborðinu í öllu, eða 

mér finnst það, ég fíla mig alltaf þannig.“ 

 Nokkuð var um að farið væri af stað í leit til þess að finna ný verkefni til 

að leggja fyrir nemendur. Guðrún, Alda og Margrét nefndu í þessu tilfelli ensku, 

þær sögðust nota gagnvirkt efni á netinu í henni.  

 Kristín nær sér í kennsluleiðbeiningar á netinu, annars segist hún leita mun 

meira í bækur.  

 Alda og Freyja eru þær einu sem nefna það að þær leiti fræðilegra 

upplýsinga. Þær nefndu þetta í því samhengi að sumt námsefni væri þannig að 

nauðsynlegt væri að afla meiri bakgrunnsupplýsinga til þess að hægt væri að 

kenna námsefnið. Þær voru þar með að auka eigin þekkingu á efninu áður þær 

fóru að kenna það. Fræðilegar upplýsingar sóttu þær úr bókum eða af netinu. 

Freyja taldi best að finna eins og hún orðaði það: „verulega fræðilegar 

upplýsingar“ í bókum, það væri áreiðanlegast.  

  Sérstök vandamál sem upp komu í kennslunni kölluðu að mati Freyju á 

fræðilegar upplýsingar. Hinar voru aftur á móti á því að best væri að leita til 

fagaðila innan skólans í þessum tilfellum. 

4.2.1 Gæði og gagnsemi upplýsinga 

Kennararnir eru sammála um það að þrátt fyrir nytsemi og þægindi netsins sé ekki 

alltaf hægt að treysta öllu sem þar er að finna. Þær nota í grunninn nokkuð líkar 

aðferðir við að meta gæði upplýsinganna en stigsmunur er þó þar á. Allar nota þær 

almennar aðferðir eins og stafsetningu, málfar, framsetningu og uppsetningu. 
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Margrét var með þetta á hreinu: „...þegar maður fer að lesa þetta er maður fljótur 

að sjá þar sem eru fullt af einhverjum svona villum, þá er alveg pottþétt að það 

eru ekki einhverjir sem hafa vit á því sem þeir eru að gera...“  Kristín fékk 

einhverja tilfinningu við að skanna yfir textann, ef eitthvað kippti í hana, lokaði 

hún viðkomandi skjali en oftar en ekki gafst hún upp á því að leita á netinu.  

Freyja notar að auki öllu fræðilegri aðferðir eins og að rýna í heimildirnar 

sem höfundar textans gefa upp og fara jafnvel í frumheimildina til að fullvissa sig 

um að um rétt sé farið með. Hún heldur því fram að ef ekki sé vitnað í neinar 

heimildir eigi hún erfitt með að nota viðkomandi grein eða efni. Guðrún, Alda og 

Bylgja nefndu það líka að þær skoðuðu hvort vitnað væri í einhverjar heimildir. 

Bylgja treysti greinum síður ef þær voru stuttar og skrifaðar af einum höfundi, hún 

sagði: „ ... bara svona lítil grein eða eitthvað sem bara er eftir einhvern einn, oft 

get ég nú ekki alveg sagt að ég geti þarna alveg, ég kaupi það nú ekki alveg sko“.  

Alda, Guðrún og Linda treystu á upplýsingar sem komu af heimasíðum  

annarra skóla. En aftur á móti væri ekki hægt að treysta því sem einhverjir 

einstaklingar með óræðan bakgrunn væru að skrifa og setja á netið. Eða eins og 

Alda komst að orði: „það sem að Sigga úti í bæ er að skrifa“,  því væri ekki hægt 

að treysta. Margrét treysti upplýsingunum frekar ef það var fyrirtæki sem stóð að 

síðunni. 

Þetta vantraust á upplýsingum átti aðeins við um upplýsingar sem fengnar 

voru af netinu. Enginn þeirra minnist á minnsta efa þegar kom að gæðum þeirra 

upplýsinga sem þær fengu hjá samstarfsmönnum sínum. Enda eru þær 

upplýsingar í flestum tilfellum byggðar á reynslu viðkomandi. Sama má segja um 

upplýsingar fengnar úr bókum, enginn efaðist um þær. Freyja var sú sem gerði 

hvað mestar kröfur á gæði upplýsinga og hún taldi bækur vera bestu heimildirnar: 

„ ...ef að maður vill alveg konkrít upplýsingar svona, fyrstu handar eða hvað 

segir maður svona alveg fyrstu heimildir eða svoleiðis að þá leitar maður 

náttúrulega í bækurnar.“   

Vantrú á gæði upplýsinga á netinu má ef til vill skýra af eðli internetsins, 

þar geta allir sett inn efni, alveg sama hversu lítilfjörlegt það er. Það er í raun nóg 

að minnast á eitthvað í einni setningu til þess að það birtist í leitarniðurstöðum og 

rugli fólk í upplýsingaleit í ríminu.  

Allar tala þær um að blogg sé orðið vandamál þegar verið er að leita 

upplýsinga á vefnum, það komi upp fjöldinn allur af bloggfærslum sem þær vilja 
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ekki sjá, enda ekki góð heimild að neinu leyti. Júlía var sérstaklega lítið hrifin af 

því að fá blogg í leitarniðurstöðurnar hjá sér: „Nú er líka komið svo mikið af svona 

bloggvitleysu, það kemur alveg tonn af því þegar maður slær einhverju inn. Alveg 

óþolandi.“ 

Í flestum tilfellum fundu þær það sem leitað var að, eða að minnsta kosti 

eitthvað sem hægt var að nýta, þó það tæki oft bæði tíma og þolinmæði. Með 

orðum Freyju: „Þannig að enn svona í flestum tilfellum finnur maður á endanum 

það sem maður er að leita að. Það kannski getur tekið einhvern smá tíma.“  Hún 

telur að þetta sé að einhverju leyti vegna þess að hún sé farin að vita hvert hún 

eigi að fara til að finna ákveðnar upplýsingar, hvar gagnlegar upplýsingar sé að 

finna. Margrét sem leitar mikið á netinu er til dæmis búin að finna það út að hægt 

sé að finna nánast hvað sem er á netinu nema í náttúrufræði, ef hún var að leita að 

einhverju því tengt fór hún beint á bókasafnið. Reynslan er því góður kennari í 

upplýsingaleit eins og öðru.  

4.2.2 Skortur á tíma hamlar upplýsingaleit 

Óhætt er að segja að flestir viðmælendur hafi verið sammála þegar kom að 

spurningunni um þann tíma sem þær höfðu í upplýsingaleit. Tíminn var lítill, 

margar þeirra sögðust þurfa að leita upplýsinga eftir að heim væri komið. Margrét 

sagðist vinna heima flest kvöld og oft einnig um helgar og stór hluti þessarar 

vinnu væri upplýsingaleit af einhverju tagi. Guðrún og Freyja sögðust leita 

upplýsinga nær eingöngu heima, enda væri leit tímafrek iðja.   

 Júlía tók reyndar svo sterkt til orða að hún hefði hreinlega engan tíma til að 

leita, hún rétt kæmist yfir að undirbúa næsta dag og jafnvel bara næstu 

kennslustund. Þær sem á annað borð gátu leitað voru á því að mikill tími færi í að 

leita, velja og meta upplýsingarnar.  

 Tímaþjófur var orðið sem Kristín notaði yfir leit á netinu: „...það er 

aðallega þessi tími, já mér finnst það [netið] bara vera tímaþjófur, að setjast fyrir 

framan tölvuna, sama hvað það er... ...ef maður sest við tölvuna, þá er tíminn 

floginn það er bara komið miðnætti áður en þú veist af.“ Hún hélt áfram og sagði 

að það hefði verið hlegið að sér fyrir tíu árum, þegar hún sagði þetta, nú væru allir 

hættir að hlæja, því þeir sæju  að hún hefði haft rétt fyrir sér. Annar áhugaverður 

punktur sem hún kom með í sambandi við það að kennarar væru alltaf í 

upplýsingaleit á kvöldin og um helgar var: „En þú telur þig ekkert vera að vinna 
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vegna þess að þú ert á netinu. En þetta er alveg rosaleg vinna.“ Margrét og 

Guðrún sem báðar leituðu heima, töluðu aftur á móti um að „vinna“ í þessu 

samhengi. 

 Bylgja var sú eina sem náði að leita í vinnutímanum, hún taldi að um það 

bil 30 mínútur af vinnudeginum færu í upplýsingaleit. Reyndar sagðist hún oft 

þurfa að vinna úr því sem hún fyndi eftir að heim væri komið. 

  

4.2.3 Aðrar hömlur í upplýsingaleit  

Ýmislegt annað en tímaskortur hamlaði kennurunum í upplýsingaleit sinni. Flestar 

eru þær á að erfitt sé að eiga við þann fjölda niðurstaðna sem upp koma í leit á 

netinu. Jafnvel var þetta sumum það mikill fjötur um fót að uppgjöf var eina leiðin 

út. Linda lýsir þessu svona: „ ...en ég verð nú að játa það að mér finnst ég léleg 

að sía úr allar, allan fjöldann sem ég fæ á Google, þannig að stundum gefst ég nú 

bara upp.“  Svipaða sögu hafði Bylgja að segja,  hún talaði um að eftir að hafa 

fengið lista með óteljandi niðurstöðum og átt erfitt með að velja hefði hún 

einfaldlega gefist upp á að vera alltaf að leita að einhverju. Alda ræddi þetta 

einnig en ekki á þeim nótum að þetta hefði orðið til þess að fæla hana frá, 

einungis að mikill tími færi í að velja og hafna. Kristín hafði einfalda lausn á 

þessu vandamáli: „Jú, mér finnst það [fjöldi niðurstaðna] bara alveg agalegt. Þá 

slekk ég bara aftur. Ég held að ég noti frekar bækur.“ 

 Annað áttu þær Bylgja og Linda sameiginlegt, það var vantrú á eigin getu. 

Þær töldu sig báðar lélegar í upplýsingaleit. Bylgja taldi sitt vandamál felast í því 

að hún væri óskýr í leit sinni og árangurinn væri eftir því. Linda talaði um að hún 

hefði ekki nógu mikla trú á sjálfri sér og eigin kunnáttu og það hefði hamlandi 

áhrif á hennar upplýsingaleit. Einnig talaði hún um að oft vissi hún ekki hvar hún 

ætti að leita og að hún væri hreinlega léleg að leita. Að finna rétta leitarorðið var 

eitthvað sem Guðrúnu fannst erfiðast við leit á netinu: „Bara að finna rétta orðið 

sem maður er að slá inn, sko. Maður er stundum ekki með það í fyrsta, sko 

hvernig getur þetta tengst, þessu.“  

 Hömlurnar sem nefndar voru tengdust flestar leit á netinu en einnig var 

skólabókasafnið nokkrum þeirra hugleikið. Skortur á faglegu efni, stuttur 

opnunartími og léleg þjónusta voru þar efst á blaði yfir þær hömlur sem þar var að 

finna.  
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 Tregða á upplýsingagjöf á milli samstarfsfólks virtist vera vandamál í 

skóla sem tveir viðmælendur unnu í. Eitthvað var um að fólk væri ekki tilbúið að 

láta af hendi upplýsingar og verkefni. Þær töldu þetta skapa neikvæða umræðu 

innan skólans og hafa hamlandi áhrif á samskipti og þar af leiðandi upplýsingaleit 

kennara innan skólans. Aðrir viðmælendur (úr hinum sex skólunum) könnuðust 

ekki við þetta vandamál og voru í raun og veru mjög hissa á því að fá spurningar 

af þessu tagi.   

 

4.2.4 Samantekt – verkefni og hömlur í upplýsingaleit 

Upplýsingar sem hægt er að nota frá degi til dags er það sem helst var leitað að. 

Viðmælendur höfðu einfaldlega ekki tíma fyrir annað. Freyja skar sig úr þarna, 

hún leitaði gjarnan að fræðilegum upplýsingum sem snertu bæði námsefnið sem 

hún var að kenna og ýmisleg vandamál í bekknum hennar.  

 Að meta gæði og gagnsemi upplýsinga var  eitthvað sem þær töldu sig 

þurfa að gera þegar upplýsingar af internetinu voru annars vegar. Aðferðirnar sem 

þær notuðu voru nokkuð svipaðar, þær skoðuðu uppsetningu, framsetningu, 

stafsetningu og málfar. Sumar hverjar rýndu einnig í heimildirnar sem gefnar 

voru. Þær treystu frekar því sem kom frá skólum og fyrirtækjum en því sem kom 

frá einstaklingum sem þær vissu ekkert um.  Viðmælendur áttu auðveldara með að 

treysta því sem stóð í bókum og því sem annað fólk lét þeim í té.  

 Hömlur í upplýsingaleit þátttakenda voru nokkrar. Tími var það sem hafði 

hvað mest áhrif. Þeim fannst fara mikill tími í leit og mat á upplýsingum. Eigin 

vankunnátta og ofgnótt upplýsinga varð sumum þeirra fjötur um fót í 

upplýsingaleit. Á einum vinnustað gætti einnig nokkurrar tregðu í 

upplýsingamiðlun milli samstarfsfólks. 

 Þær voru sammála um að á endanum fyndu þær yfirleitt það sem leitað var 

að. Eins vissu þær orðið hvar best væri að finna upplýsingar um ákveðið efni.   

  

4.3 Hvers konar upplýsingar þurfa kennarar– upplýsingaþarfir 
Margar ástæður geta verið fyrir því hvers vegna kennurum vantar upplýsingar. 

Eftir að hafa skoðað gögnin var ljóst að upplýsingaþörf kennaranna í þessari 

rannsókn var hægt að skipta nokkurn veginn í þrennt. Það sem vakti helst 

upplýsingaþörf var: ný viðfangsefni eða þörf fyrir aukna þekkingu, sérstakar 
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aðstæður sem komu upp í kennslunni eða hjá nemendum og þörf eða vilji fyrir 

nýjungar. 

4.3.1 Ný viðfangsefni kalla á nýja eða aukna þekkingu 

Það segir sig sjálft að þegar kennari fær nýtt námsefni í hendurnar þarf hann að 

afla sér upplýsinga um efnið. Hann þarf í fyrsta lagi að lesa efnið yfir, skoða 

kennsluleiðbeiningar ef einhverjar eru og kynna sér þau verkefni sem í boði eru. 

Þetta er þó ekki alltaf nóg, eðlilegt er að kennarinn viti meira um efnið en segir í 

kennslubókinni. Hann þarf því að leita sér upplýsinga. Misjafnt er hversu mikið 

kennarar gera af því, sumir vilja kafa mjög djúpt, aðrir krafsa á yfirborðinu, rétt 

nóg til að vita meira en börnin sem hann er að kenna. Margrét lýsti því vel hvernig 

hún undirbjó sig þegar um nýtt námsefni var að ræða. 

  

 Í hvert einasta skipti sem ég næ í, byrja á nýju námsefni, þú veist eins og til 

dæmis í samfélagsgreinunum þá þarf maður alltaf, bókin er ekki nóg þannig 

að maður þarf alltaf að leita sér upplýsinga, einhvern staðar annars staðar. 

Á bókasafninu, á netinu, í aðra kennara sem kenna í öðrum skólum, í 

kennarana sem kenna í sama skóla og maður sjálfur, þannig að. Ég held að 

ég þurfi það bara alltaf áður en ég byrja á, að kenna eitthvað fag, þá les ég 

bókina. Og svo þegar ég er búin að lesa bókina þá, ákveð ég bý til einhvers 

konar vinnubók, hvað ætla ég að gera og hvar  þarf ég að leita að fleiru eða 

fyrir hvað þarf ég að vita meira, til að dýpka. 

  

 Í skólanum sem þar Bylgja kennir, eru útbúnir svokallaðir 

kennslupakkar sem ganga á milli kennara og árganga. Þannig að þegar hún 

fer að kenna nýtt efni þarf hún ekki annað en að leita í þá.  Í  pökkunum var 

einnig vísað í hvar væri best að leita auka upplýsinga um efnið. Hún þurfti 

því lítið annað. Hún leitaði sér þó að upplýsingum í sambandi við nýtt 

námsefni og leitaði þá helst í bækur. Hún sagði að í mörgum tilfellum væri 

hún að leita til að fá staðfestingu á fyrri þekkingu eða því sem væri í 

pökkunum.   

 Freyja vinnur í skóla þar sem náminu er skipt í sex vikna lotur eða 

þemu: „Það er svona þematengt nám og þá tökum við svolítið 

yfirgripsmikið efni og reynum að fá eins mikið af efni og við getum um 

akkúrat það, áður en við byrjum að skipuleggja“. 
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 Reynsla Kristínar gerði það að verkum að hún taldi sig ekki þurfa að 

leita sér upplýsinga varðandi námsefnið en þemaverkefni eru þó þar 

undanskilin, þau kölluðu oft á leit  hjá henni.  

 Oft er námsefni þannig að það er ekki kennt af bók, hvorki kennarinn 

né nemendur fá bækur til að styðjast við eins og kom fram hjá Öldu: „...eins 

og við vorum með tröll núna í samfélagsfræði og þá einmitt fór maður og 

gúgglaði og maður náði sér í bækur og kannaði ýmislegt og spurði.  Þegar í 

mörgu námsefni, svona sem maður er að taka þá er ekkert endilega 

eitthvað, maður fær ekki endilega einhverja bók upp í hendina sko. Þannig 

að þá þarf maður að finna sér eitthvað.“ 

4.3.2 Sérstakar aðstæður 

Vandamál sem upp geta komið í kennslu eru mörg og misalvarleg. Allt frá minni 

háttar agavandamálum upp í einelti svo ekki sé talað um þá fjöldamörgu 

námserfiðleika sem börnin kunna að glíma við. 

 Misjafnt er hvernig kennarar eru í stakk búnir að taka á slíkum 

vandamálum, þau úrræði sem eru í boði innan skólanna eru einnig misgóð og 

misskilvirk. Öldu fannst hún til dæmis illa undirbúin undir það að takast á við 

ýmislegt sem fylgdi starfinu sem henni fannst að mætti taka til greina í námi 

kennara. 

  
 ...og alls konar vandamál, börn með alls konar vandamál. Alls konar 

greiningar og allt þetta...  Þú veist ég meina hvernig maður fer að með barn 

sem að, er að fara eða þarf að fara í greiningu og allt þetta ferli í kringum 

þetta. En auðvitað lærist þetta allt saman.  

 

 Agamál koma við sögu nánast á hverjum degi í skólum, stundum eitthvað 

sem leysist innan skólastofunnar en oft kemur fyrir að kennarar þurfa að leita sér 

aðstoðar við að leysa slík mál. Þátttakendur í rannsókninni byrjuðu flestar á því að 

ræða við sérfræðinga innan skólans, námsráðgjafar, sérkennarar, deildarstjórar, 

aðstoðarskólastjórar og sálfræðingar voru þá helst nefndir. Þessir sérfræðingar 

gáfu þá góð ráð eða bentu þeim á lesefni varðandi tiltekið vandamál. Freyja talaði 

um að hún fengi stundum lánaðar bækur og tímarit hjá fagaðilum innan skólans. 

Reynslubanki Kristínar kom að góðum notum í þessum málaflokki, þegar hún var 

spurð hvort hún þyrfti að leita sér upplýsinga í sambandi við agamál svaraði hún: 
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„Nei, sjaldnast það er nú bara svoleiðis, ég held að ef maður endist svona lengi í 

starfi... ...að þá er maður komin með einhverja aðferð til þess að losna við þessi 

agamál. Það er ekki alveg eins og það er hjá ungum kennurum. Lífið kennir 

manni alveg rosalega margt.“   

 Ofvirkni er annað vandamál sem oft getur verið snúið að takast á við. Júlía 

sem er nýútskrifaður kennari taldi að rétt væri að kenna eitthvað um ofvirkni og 

hvernig eigi að takast á við hana í Kennaraháskólanum. Henni fannst hún alls ekki 

höndla svona vandamál ofan á allt hitt en taldi sig þó heppna vegna þess hversu 

þétt stuðningsnet hún hafði innan skólans sem hún kennir í.  

 Alvarleg vandamál eins og einelti kalla á upplýsingaþörf hjá kennurum, 

oftast er nóg að leita ráða innan skólans og málið leyst þannig en því miður eru 

tilfelli þar sem erfiðara er að uppræta þetta böl. Guðrún lýsti því hvernig hún bar 

sig að þegar illa gekk að stoppa einelti í bekknum hennar:  

 
 En ég segi það ekki ég hef reyndar farið í sambandi við eineltismál. Þá fór 

ég einhvern tímann inn á Regnbogabörn. Já ég kíkti aðeins og mér fannst ég  

vera orðin dálítið ráðþrota. Kannski ekki mikið að gerast hérna í skólanum. 

Þá var reyndar samkennari sem  benti mér á „af hverju leitarðu ekki aðeins 

út fyrir“, en svo fór hitt batteríið aftur af stað þannig að þetta var bara að 

kíkja inn á. Ég hringdi ekki þangað.  

 

Bylgja, Freyja og Margét voru allar með lesblinda nemendur og töldu sig þurfa 

upplýsingar um það. Þær leituðu bæði innan skólanna og á netinu. Margrét leitaði 

einnig til foreldra: „Ræddi við foreldrana og þau sögðu mér svona nokkurn veginn 

og yfirleitt, já yfirleitt sko eins og í því tilfelli þá voru bara foreldrarnir bara 

algjörir sérfræðingar í hvað það þýddi að vera lesblindur og hvernig er best að 

vinna með það.“ 

 Bylgja var upptekin af því að erfitt gæti verið að koma til móts við alla 

nemendur. Börn sem væru fyrir ofan og neðan meðallag, fengju ekki verkefni við 

hæfi.  Hún þyrfti því að leita að verkefnum við hæfi hvers og eins, mest þó 

stærðfræði, þar væri erfiðast að fá efni við allra hæfi í námsbókunum. 

 Óhætt er að segja að hér hafi Kristín skorið sig verulega úr. Hún taldi það 

ekki vera sína skyldu að afla sér upplýsinga til að koma til móts við þarfir, eins og 

hún kallar það „abnormal“ nemenda: 
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 ...ég vil líta á mig sem kennara og þá lít ég á mig sem miðlara og vil hafa 

normal börn. Ef þau eru eins og maður segir abnormal af einhverju leyti, 

geta ekki rekist í hópi eða eru ekki að hegða sér rétt þá finnst mér það ekki 

sanngjarnt gagnvart hinum börnunum og ekki sanngjarnt gagnvart mér. Og 

mér finnst ekki að ég eigi að þurfa að fara í neins konar sérmenntun eða afla 

mér sérstaklega upplýsinga til þess að koma á móts við þetta barn. Ef það er 

barn sem vantar fæturna á þá fær það einhvern til þess að rúlla 

hjólastólnum fyrir sig og eins er það með að, þú veist. Ef það er eitthvað 

barn sem að getur ekki, ellefu, tólf ára gamalt lesið eða skrifað, eigi það rétt 

á aðstoð. Sér aðstoð til þess að við kennararnir getum haldið áfram að 

miðla og vinna með það. Og þau sem eru óvirk eða ofvirk eða séu með 

einhverja svona, mér finnst bara að þau fái þá sér þjónustu.   

 

Hún telur sem sagt að aðrir eigi að sjá um að afla upplýsinga í þessum tilfellum, 

þar af leiðandi leggur hún sig ekki fram um það sjálf. Aftur á móti var hún á þeirri 

skoðun að erfitt væri að komast hjá því að fá upplýsingar um þessi efni:  

  

 Það er alltaf verið að troða þeim í mann, það er ekki hægt að komast hjá því 

að fá upplýsingarnar, það eru bæði námskeið á vegum skólans og svo í 

þjóðfélaginu og fjölskyldunni og alls staðar verið að troða þessu, maður 

getur ekkert alveg lokað, þó að maður vilji það. 

 

Það er ljóst af þessu að það er misjafnt hversu mikla áherslu kennarar leggja á að 

afla sér upplýsinga til að koma til móts við þarfir nemenda. Vandamálin eru 

óteljandi og hvert og eitt tilvik ólíkt öðrum. Það þarf því að meta hvert fyrir sig og 

afla upplýsinga í framhaldi af því mati, það er að segja ef kennarinn telur það á 

annað borð vera í sínum verkahring.  

4.3.3 Nýjar hugmyndir 

Metnaðarfullir kennarar reyna að hafa kennsluna góða og fjölbreytta, til að það 

gerist þarf að vera stöðug nýbreytni í gangi.  Kennari sem hjakkar í sama farinu 

alla daga, allt árið, er ekki líklegur til þess að ná vel til nemenda sinna. Börn þurfa 

fjölbreytni og fátt vekur áhuga þeirra eins og ný viðfangsefni. Það er hægt að 

kenna sama námsefnið í mörg ár en bara það að breyta áherslum eða aðferðum 

örlítið getur skipt miklu máli. Bylgja og Alda voru báðar á þeirri skoðun að þetta 
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væri nauðsynlegt. Alda leitaði eftir öðrum útfærslum og leiðum til að gera 

eitthvað skapandi í kringum námsefnið. Bylgja vildi útfæra hlutina öðruvísi en 

sagði að það færi oft mikill tími í það að ákveða hvernig hún vildi gera hlutina.  

 Guðrún, Margrét og Alda sögðust vera duglegar að búa til verkefni  eftir 

að hafa fengið hugmyndir til dæmis á netinu. Freyja gerði það einnig:  

 
Já, það er oft verkefni fyrir nemendur og oft bara til að fá hugmyndir þá, af 

því að oft getur maður ekki notað nákvæmlega það sem maður finnur af því 

að það er kannski á ensku eða eitthvað, þá þarf maður að yfirfæra það og 

það er nú helst svoleiðis eitthvað. 

 

Í skóla Öldu eru notaðir Sögurammar (Storyline) í kennslunni og hún sagði þá 

kalla á upplýsingaþörf: „Þannig að þá fer maður á flug og hérna þú veist leitar og 

spáir í hvað maður, hvort maður geti fengið einhvern staðar hugmyndir“.    

 Linda leitaði að eigin sögn að einhverjum upplýsingum eða hugmyndum 

fyrir kennslu á hverjum degi. Kristín leitaði að nýjum hugmyndum, sögum og 

leikjum á vef Ingvars Sigurgeirssonar sem hún kallaði sitt „gúrú“.  

 Hugmyndir ættaðar úr öðrum skólum voru vel þegnar af þeim flestum, þá 

þekktu þær jafnvel kennara og skiptust á verkefnum við þá. Einnig fundu þær  

ýmislegt á netinu frá öðrum skólum.  

 Júlía var svolítið sér á parti með þetta, hún leitaði nánast ekkert upplýsinga 

utan skólans. Hún treysti á samstarfsmenn sína og eigið hugarflug. Þegar hún var 

spurð hvaðan hugmyndirnar kæmu sagði hún:  

 Bara, þær koma,  sumar sko eða oftast kannski sér maður eitthvað svipað 

einhvers staðar og þá dettur manni eitthvað í hug. Uppi á veggjum í stofum, 

kannski ég veit það ekki. Öðrum stofum eða eitthvað. En það er svona flestar 

sem koma bara. 

Breytingar á eðli kennarastarfsins voru Kristínu greinlega hugleiknar, henni fannst 

starfið hafa færst frá því að vera miðlun eða kennsla í að vera uppeldi. Þar af 

leiðandi taldi hún sig ekki þurfa eins mikið á upplýsingum um námsefnið að 

halda.  
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4.3.4 Samantekt – upplýsingaþarfir 

Ný viðfangsefni urðu oftar en ekki til þess að konurnar leituðu sér upplýsinga, 

nýtt námsefni, þemaverkefni og námsefni sem ekki er kennt af bók eru dæmi um 

það sem þær nefndu í þessu sambandi. Einnig var verið að staðfesta fyrri 

þekkingu með því að fá viðbótar upplýsingar um efnið.  

 Ýmis vandamál sem komu upp í kennslunni kölluðu einnig á upplýsingar. 

Þetta voru bæði námslegir erfiðleikar nemenda sem og félagsleg vandamál. Oftast 

var leitað að úrræðum innan skólans í þessum tilvikum en stundum dugði það ekki 

til. Reyndasti kennarinn var þó á þeirri skoðun að í minni háttar málum eins og til 

dæmis agamálum þyrfti hún ekki að leita sér upplýsinga vegna þeirrar reynslu sem 

hún byggi yfir, hins vegar ef vandamálin voru stærri taldi hún þau ekki vera á 

sinni könnu og leitaði sér ekki upplýsinga í þeim tilfellum.  

 Nýjar hugmyndir til að auka fjölbreytni og áhuga nemenda á námsefninu 

varð þeim öllum tilefni til upplýsingaleitar. Reyndar var Júlía svo heppin að hún 

þurfti ekkert að leita, hugmyndirnar bara komu til hennar eða í mesta lagi var þær 

að finna í næstu kennslustofum.  Hinar voru duglegar að leita á netinu og til 

annarra kennara eftir leiðum til að útfæra kennsluna öðruvísi eða búa til ný 

verkefni.   

 

4.4 Hvar ná kennarar sér í upplýsingar – upplýsingaleiðir 
Þær leiðir sem fólk fer þegar það leitar sér upplýsinga eru líklega eins margar og 

fólkið sjálft. En sem betur fer er hægt að finna mynstur sem allflestir falla á 

einhvern hátt inn í. Hér er þessum leiðum skipt í fimm flokka sem skipta 

mismunandi kennara mismiklu máli. Fyrst ber að nefna netið sem skipar 

gríðarlega stóran þess í lífi nútímafólks og eru kennarar þar enginn undantekning. 

Bókasöfn standa enn fyrir sínu þrátt fyrir yfirburði tölvunnar og skipta kennara 

miklu máli í þeirra starfi. Í þriðja lagi eru samskipti við annað fólk sem tæki til 

upplýsingaöflunar þá er átt við bæði samstarfsfólk og aðra.  Fjórði flokkurinn er 

endurmenntun. Síðasti flokkurinn er óvæntar leiðir, kannski þær sem minnst er 

talað um en skipta kennara líklega meira máli en þeir gera sem grein fyrir. 

4.4.1  Internetið 

Það þarf ekki að segja neinum hvað internetið skipar orðið stóran sess í lífi fólks. 

Kennarar eru ekkert undanskildir þó síður væri.  
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 Konurnar átta sem ég talaði við nota netið mismikið í sínu starfi. Það sem 

kom á óvart var að sú yngsta notar það minnst þeirra allra, næst kemur sú elsta en 

sú næst elsta notar það líklega mest. Þær sem nota netið á annað borð til að leita 

sér upplýsinga byrja allar á því að fara á leitarvefinn Google. Því næst velja þær úr 

það sem hentar, eftir að hafa notað hver sína aðferð við að meta áreiðanleika og 

gagnsemi upplýsingana sem í boði eru. Guðrún er ekkert að láta það trufla sig 

hversu margar niðurstöður birtast: „Það pirrar mig ekki neitt, skoða kannski svona 

tvo glugga. Ég fer yfirleitt ekkert lengra. Þá er ég komin einhvern veginn alveg út 

fyrir finnst mér.“ Hún las fyrirsagnir og kíkti aðeins á textann og sá þannig út 

hvort hún gat notað það sem hún fann. Hún gerði sér grein fyrir því að 

niðurstöðurnar birtast eftir því hversu vel þær passa við leitarorðið, það sem 

passar best kemur fyrst. Margrét er einnig nokkuð fær að leita, prófar sig áfram 

með leitarorð þangað til hún finnur það sem passar best og prentar svo út 

niðurstöðurnar sem henni líst best á.   

Bylgja notar netið nær eingöngu til þess að fá hugmyndir og notar 

upplýsingar af netinu aldrei sem heimildir í vinnu sinni. Júlía notar netið ekki neitt 

til að leita sér upplýsinga, hún ber því meðal annars við að hún hafi ekki tíma til 

þess. Hún heldur hins vegar úti bloggsíðu fyrir foreldra, sem geta þannig fylgst 

með því sem er að gerast í bekknum.   

Freyja tekur það fram að hún noti netið helst til að nálgast verkefni fyrir 

nemendur sem hún svo aðlagar en hún leiti frekar í bækur þegar kemur að 

fræðilegum upplýsingum. Linda og Margrét nota netið meira til þess að nálgast 

hagnýtar upplýsingar.   

4.4.1.1 Hvaða vefsíður voru helst notaðar? 

Ýmsar vefsíður voru nefndar þegar spurt var hvaða gagnabankar á netinu 

væru helst notaðir. Sú vefsíða sem oftast var nefnd og var notuð af þeim öllum var 

heimasíða Námsgagnastofnunnar „nams.is“. Í raun var það eini gagnabankinn sem 

Bylgja notaði.  Kristín notaði síðuna til þess að ná í kennsluleiðbeiningar, hún 

sagðist einnig vera á póstlista hjá þeim og fá tilkynningar um nýtt efni í 

tölvupósti. Margar krækjur eru inni á síðu Námsgagnastofnunnar og Guðrún 

sagðist nota þær mikið til að byrja sína leit. Hún talaði einnig um að þar inni væri 

hægt að finna mikið af kennslumyndum sem hún notaði gjarna. Rasmus vefurinn í 
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stærðfræði er gagnvirkur vefur sem hentar börnum í breiðum aldurshópi, Freyja 

notaði hann töluvert.  

Vefsíður annarra skóla voru nokkuð notaðar af viðmælendum mínum. 

Nokkrar þeirra nota líka Skólavefinn. Vefur Kennaraháskólans var einnig nefndur 

sem og vefur Ingvars Sigurgeirssonar. Einhverjar erlendar síður voru einnig 

nefndar en eins og þær Margrét og Freyja sögðu eru slóðirnar oftast geymdar inn í 

minni tölvunnar og því ekki nauðsynlegt að muna hvað þetta allt heitir. Margrét 

var ánægð með hvað hennar skóli var duglegur að kaupa aðgang að alls kyns 

gagnabönkum á netinu og taldi sig nota þá mikið: „Við erum með fullt af svona 

söfnum sem við erum með, nota mikið eins og stærðfræðina og mikið í enskunni.“ 

Að öðru leyti var verið að notast við síður sem fundust í gegnum Google.  Guðrún 

og Alda notuðu einnig erlendar síður mikið í enskukennslu. 

Bylgja var með nokkra erlenda nemendur og notaði mikið af 

kennsluforritum af netinu sem hún lét þá vera í á meðan: „Kannski eins og 

kannski þegar maður er með lífsleiknitíma og þau skilja hvort eð er ekki orð af  

því sem maður er að segja...“ 

Linda sagðist kunna að fara inn á Gegni og fara á ýmsar slóðir þar inni og 

finna tímaritagreinar og ritrýndar greinar en hún notaði það ekki mikið í starfi 

sínu.  

Það er ljóst að kennarar nota netið mismikið í sinni vinnu. Einnig eru 

ástæður þess að netið er notað nokkur misjafnar. Sumar nota það eingöngu til að 

fá hugmyndir, aðrar til að finna og búa til námsefni og jafnvel til þess að finna 

heimildir eða halda úti bloggi. En eftir að hafa farið yfir viðtölin sést að nær allar 

konurnar nota netið með einhverjum hætti í starfi sínu og að það er orðið nánast 

ómissandi hjálpartæki kennara í dag. Eða eins og Alda kemst að orði: „ ...annars 

fer ég alltaf á netið bara til að tékka fyrst, maður er orðinn ótrúlega háður 

þessu.“ 

4.4.2  Bókasöfn 

Allir góðir skólar þurfa að hafa og reka gott skólabókasafn. Þetta er mikilvægt 

bæði fyrir nemendur og starfsfólk skólans. Börnin þurfa að geta náð sér í bækur 

bæði til fróðleiks og skemmtunar. Kennararnir sömuleiðis þurfa að hafa innan 

seilingar gott safn sem styður þá í starfi.  
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4.4.2.1 Þjónusta og aðgengi skólabókasafna 

Linda og Margrét starfa í sama skólanum. Það kom mjög skýrt fram í 

viðtölunum við þær báðar að þær voru verulega óánægðar með skólabókasafnið. 

Þetta á bæði við um safnið sjálft, skipulag þess, safnkost sem og þjónustuna sem 

virðist vera nær engin. Þegar Margrét var spurð um þjónustuna á 

skólabókasafninu svaraði hún: „Hvað er það? Hvað áttu við með því? Það er 

enginn þjónusta á bókasafninu. Bókasafnið er vandamál skólans, það er ekki í 

boði að fara inn á bókasafn...“ Þær tala um úreltan safnkost, fáa titla, lélega 

þjónustu, að erfitt sé að leita að efni,  lélegt aðgengi svo dæmi séu tekin. Þegar 

þær voru spurðar um hvaða hugmyndir þær hefðu til þess að breyta þessu voru 

þær  nokkuð sammála, þær vildu opnara safn, aðstoð við heimildaleit, stærra safn, 

fleiri bækur og svo framvegis. Guðrún upplifir bókasafnið í sínum skóla á 

svipaðan hátt: „Sko bókasafnið bara svona yfirhöfuð er ekkert sérstaklega svona 

aðlaðandi...  ...Maður er þá [ef komið er inn á bókasafnið] svolítið að trufla.“ 

Hún sagði að vegna þessa væru margir kennarar, hún þar á meðal, að taka bækur 

eftir að bókasafnskennarinn væri farinn heim, það er framhjá kerfinu. Einnig sagði 

hún að börnin upplifðu sig óvelkomin á bókasafnið.  

Þarna er greinilegt að ærið verk er að vinna til þess að gera söfnin að þeim 

upplýsingamiðstöðvum sem þau eiga að vera. Þær voru allar þrjár mjög uppteknar 

af því hvað bókasöfnin væru í raun léleg og eyddu nokkrum tíma í lýsingar á 

þeim. 

Alda var nokkuð sátt við þjónusta í sínum skóla, þó var bókasafnið of lítið 

opið að hennar mati. Þar starfaði bókasafns- og upplýsingafræðingur sem hún 

sagði alltaf tilbúin að hjálpa og þjónustan væri góð.  

Bókasafnið í skóla Kristínar var fátæklegt að hennar sögn enda í nýlegum 

skóla og ekki búið að byggja það upp, en upplýsingaþjónusta góð og 

starfsmaðurinn tilbúin að nálgast það efni sem óskað er eftir, ef það var ekki til 

innan skólans var það fengið að láni annars staðar frá. Sama vandamál var þó í 

hennar skóla, það er opnunartíminn var mjög takmarkaður.  

Freyja bjó við þær aðstæður að vera að kenna í alveg nýjum skóla þar sem 

ekki enn hafði verið komið upp bókasafni sem þótti nothæft að einhverju ráði: 

„Sko, það er nú varla hægt að kalla þetta bókasafn því þetta er náttúrulega bara, 

algjört bara, það eru bara örfáar bækur þannig séð“. Í staðinn var hún dugleg að 

nýta sér Borgarbókasafnið og upplýsingaþjónustuna þar. Hún hringdi á bókasafnið 
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og bað um bækur um ákveðið efni eða um ákveðnar bækur og fékk þær svo 

sendar með bókabílnum. Þetta er þjónusta sem rannsakandi efast um að margir 

kennarar nýti sér. Yfirleitt er það kannski vegna þess að þjónustan er í boði 

innanhúss, í skólanum. En eins og glöggt kemur fram hjá Lindu, Margréti  og 

Guðrúnu þá er þjónustan ekki alltaf til staðar þó að bókasafn sé í skólanum.   

Bylgja er líklega sú af viðmælendum mínum sem notaði bókasöfn hvað 

mest. Henni fannst betra að nota bókasafnið en netið. Allar heimildir sem hún 

notaði í vinnu sinni komu úr bókum. Hún var dugleg við að leita sér aðstoðar á 

skólabókasafninu og treysti greinlega mikið á hana.  Þjónustan á skólasafninu var 

mjög góð og skilaði sér í því að hún notaði það mikið. Það var opið allan 

skólatímann og alltaf hægt senda börnin til að sækja sér efni. Bylgja sagðist ekki 

endilega kunna að leita sjálf og vissi ekki alltaf nákvæmlega hvað henni vantaði 

þegar hún fór af stað. Hún fór og talaði við starfsfólkið og það hjálpaði henni við 

finna það sem hana vantaði: „ ...þær eru bara mjög liðlegar og hjálpa manni og 

kennurunum yfirleitt og tilbúnar að vera með í verkefnum og öllu slíku sko.“  

Júlía er sátt við bókasafnið í sínum skóla, þar er ágætisþjónusta og aðgengi 

gott. Hún notar það aðallega í tengslum við lestur nemenda sinna, einnig nær hún 

sér í eina og eina bók til þess að nota í kennslunni til að sýna börnunum. Hún 

notar bókasafnið aftur á móti ekki til að lesa sér til eða afla sér heimilda. Júlía 

telur að nóg sé til af uppeldis- og kennslufræðibókum, þó hún hafi ekki skoðað 

það sjálf, enda segist hún ekki vera bókamanneskja.   

4.4.2.2 Önnur bókasöfn 

Önnur bókasöfn sem voru nefnd voru Landabókasafn-Háskólabókasafn  og 

bókasafn Kennaraháskóla Íslands, sem Linda og Margrét töluðu báðar um. Linda 

talaði um þetta í því samhengi að þó hún leitaði sjaldan að fræðilegum 

upplýsingum vissi hún alveg hvernig ætti að gera það eða í gegnum vefi þessara 

bókasafna. Margrét talaði aftur á móti um að hún færi á þessi bókasöfn til að 

skoða tímarit og bækur, enda væri margt í boði. 

Eins og kom fram hér áðan notaði Freyja þjónustu Borgarbókasafnsins 

mjög mikið. Guðrún sagðist ná sér annað slagið í bækur í almenningsbókasafni og 

sama sagði Kristín, þær notuðu sér þó hvorug upplýsingaþjónustuna eins og 

Freyja gerði.  
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4.4.2.3 Draumabókasafnið 

Viðmælendur voru spurðir að því hvernig „draumabókasafnið“ þeirra væri. 

Allar vildu þær sjá bókasöfnin meira opin. Í fjórum af sjö skólum sem þær vinna í 

var bókasafnið aðeins opið í eina til tvær klukkustundir á dag. Afganginn af 

deginum var safnið lokað vegna kennslu. Margrét, Guðrún og Linda vildu geta 

sent hópa á bókasafnið til þess að leita að heimildum. Kristín vildi sjá vinnusvæði 

með tölvum þar sem hægt væri að leita, bæði fyrir kennara og nemendur. Linda 

vildi færa þjónustu bókasafnsins yfir í það að vera afdrep fyrir nemendur sem eiga 

erfitt með að sitja lengi í einu í kennslustund: „ ...þeir gætu farið þarna upp og 

haft svona eitthvað smá kósíhorn eða afdrep þarna uppi, kannski lokað sig af frá 

skarkalanum, fengið að lesa eða eitthvað svoleiðis.“ Alda talaði um að nýta mætti 

bókasafnið meira og talaði hún í því sambandi um að „hún [bókasafns- og 

upplýsingafræðingurinn] kannski tæki upp hjá sér meira“. Þarna var hún að 

meina að það mætti bjóða börnunum að koma oftar í hópum á bókasafnið, til að 

vinna eða hlusta á sögu eða eitthvað slíkt. Alda vann í eina skólanum sem hafði 

bókasafns- og upplýsingafræðing starfandi á skólabókasafninu. 

Í þátttökuathugun sem rannsakandi gerði á skólabókasafni var talað við 

skólasafnskennarann Sigríði um það hvernig kennarar væru að nota safnið. 

Sigríður sagði flesta nokkuð duglega að nota safnið. Kennararnir  komu gjarnan 

inn á safnið með verkefni sem þeir voru að vinna og hún hjálpaði þeim við það, 

þetta voru þá verkefni er tengdust upplýsingaleit sem kennararnir voru að vinna 

með börnunum. Henni fannst kennarar á unglingastigi mjög námsefnismiðaðir en 

kennarar yngri barna væru meira til í ýmislegt og yfirleitt fegnir ef hún ýtti 

einhverju að þeim. Bókasafnið og tölvuver skólans var í einu og sama rýminu sem 

Sigríður sagði mjög þægilegt, þarna væri hægt að nálgast allar upplýsingar á 

einum stað, bæði fyrir kennara og nemendur. Þetta bókasafn var greinilega með 

góða þjónustu og var opið þegar á þurfti að halda, það fer jafnvel nálægt því að 

vera draumabókasafn kennaranna í þessari rannsókn að minnsta kosti er það í 

áttina.  

Athygli vakti einnig að af sjö skólum var aðeins starfandi 

bókasafnsfræðingur í einum þeirra. Þetta er eitthvað sem vert er að skoða í 

sambandi við þjónustu. Er til dæmis betri þjónusta á skólabókasöfnum þar sem 

bókasafns- og upplýsingafræðingar eru starfandi? Hér virtist það ekki skipta miklu 

máli, bókasafnið var lítið opið en bókasafnsfræðingurinn  þótti hjálplegur og 
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þjónustan ágæt.  Í hinum skólunum voru það almennir kennarar sem störfuðu á 

skólabókasöfnunum.  

Ljóst er af þessu að kennararnir nota bókasöfn nokkur mikið í starfi sínu. 

Nokkuð vantar þó upp á í einhverjum skólum að bókasafnið nái að sinna því að 

vera góð upplýsingamiðstöð. Sums staðar þarf að bæta þjónustuna og aðgengið.  

Annars staðar vantar hreinlega bókasafn. Góð þjónusta er lykillinn að góðu 

skólasafni eins og góðu almenningssafni. Það þýðir lítið að vera með fullar hillur 

af bókum ef enginn má, kann eða getur nálgast þær.  

4.4.3 Munnleg samskipti sem upplýsingaleið 

Munnleg samskipti sem upplýsingaleið er auðveld og fljótleg. Hægt er að fá 

miklar upplýsingar á skömmum tíma með lítilli fyrirhöfn. Upplýsingarnar þurfa 

ekkert endilega að koma frá kennurum innan sama skóla. Upplýsingarnar geta líka 

komið frá kennurum í öðrum skólum, foreldrum barnanna og ýmsum 

sérfræðingum. Það er mikilvægt til að gott og öflugt starf þrífist innan skóla og að 

upplýsingaflæði milli starfsfólks sé gott. 

4.4.3.1 Reynslan er góður kennari 

Í kennslu getur þetta líka verið öruggasta og besta leiðin, því reynslan vegur þungt 

í starfi kennarans. Reyndur kennari býr yfir gríðarlegu magni upplýsinga sem 

hann getur miðlað til samstarfsmanna sinn. Eins og Kristín sem kennt hefur í 25 ár 

komst svo skemmtilega að orði: „ Lífið kennir manni svo rosalega margt.“ Hún 

leitar hiklaust í sinn eigin reynslubanka og er tilbúin að miðla úr honum til 

annarra. Á móti kemur svo að hún segist treysta á samstarfskonur sínar í 

upplýsingaleit á netinu, hún biður þær gjarnan að leita fyrir sig: „Ég segi, æi 

athugaðu þetta. Af því að ég veit að þær eru helmingi fljótari en ég.“ Þetta er gott 

dæmi um samvinnu þar sem sterkar hliðar hvers og eins eru nýttar til fulls.  

 Júlía sem hægt er að segja að sé á hinum endanum hvað reynslu varðar, 

nýtti sér óspart reynslu samstarfsfólksins: „Já, þau eru nefnilega svo klár. Öll 

eiginlega, allir sem vinna hérna eru búnir að vinna hérna í einhver tíu, tuttugu ár 

eða eitthvað og þau eru svo klár í þessu starfi og þau hafa oft tíma fyrir mann.“ 

Allar þær upplýsingar sem Júlía þurfti á að halda í sínu starfi fékk hún í gegnum 

samstafsfólk sitt. Það má því segja að hún noti nánast engar aðrar leiðir til 

upplýsinga.  
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4.4.3.2 Miðlun upplýsinga sem skipulagður þáttur í skólastarfi 

Í flestum skólum er unnið í teymum með einum eða öðrum hætti. 

Árgangasamstarf var það sem algengast var að þátttakendur töluðu um. Í 

árgangasamstarfi var ákveðið hvað ætti að kenna, hvernig heimavinnu skyldi 

háttað og ýmis hugmyndavinna unnin. Alda talaði um sitt samstarf: „Já við gerum 

það, allt alveg saman, það er alveg sama heimavinnan og kannski útfærum við 

þetta kannski, stundum eitthvað aðeins öðruvísi en við erum yfirleitt að gera það 

sama, með sama efnið og sama grunninn.“ Flestar töldu sig heppnar vegna þess 

hversu góðu samstarfi þær voru í. Alda sem er á sínu öðru ári í kennslu, sagðist 

mikið leita í samstarfið eftir upplýsingum, sama má segja um Júlíu sem nær 

eingöngu leitar til samkennara sinna. Guðrún talaði um að ekki væri aðeins verið 

að ræða námsefni, heldur gæfi samstarfið tækifæri til þess að spjalla um nemendur 

og bera sig saman með ýmis vandamál sem upp koma. Undir þetta tekur Margrét: 

„ ...þessi vandamál þetta eru þessi sömu vandamál sem eru yfirleitt að koma upp, 

þannig að það er oft fólk á einhvern reynslugrunn af nákvæmlega þessu 

vandamáli.“  

 Algengt var að þær leituðu til kennara í öðrum árgöngum það er þeirra sem 

kennt höfðu þeirra árgangi árinu áður. Þá var verið að fá upplýsingar um námsefni 

sem kennt hafði verið. Deildarstjórar virðast vera nokkuð duglegir að miðla 

upplýsingum til kennaranna. Júlía, Alda, Bylgja, Margrét og Linda töluðu allar 

um að deildarstjórarnir sendu þeim ýmsar upplýsingar í tölvupósti, ábendingar um 

nýtt námsefni, námskeið og vefsíður sem væru gagnlegar.  

 Það kom fram hjá öllum kennurunum að fundarseta tæki töluverðan tíma 

frá undirbúningstímanum sem þær höfðu á vinnutíma. Ekki voru allar sammála 

um gagnsemi fundarsetunnar. Alda var þó ánægð með fund sem hún hafði setið 

daginn áður en viðtalið fór fram:  
  

 ...þú veist þá var þetta svona stigsfundur, frá fyrsta upp í fjórða bekk, það 

áttu allir að segja bara þú veist ekki endilega bara einn kennari úr hverjum 

til dæmis  fyrsta bekk, heldur allir bara, að segja frá hvernig þeir væru að 

gera. Við höfum gert þetta áður, bæði með enskuna og með skriftina. Þú 

veist þá verða bara allir að segja bara hvernig þeir eru að vinna og þá, þú 

veist þá er maður bæði að miðla og þá fá hjá hinum.  ...mér finnst það 

nýtast rosalega vel. Alveg bara rosalega vel og sérstaklega eins og í gær 
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við vorum bara alveg allir að skrifa og maður var bara alveg og hvernig 

gerir þú þetta og spyrja og þú veist mér fannst þetta nýtast rosalega vel. 

4.4.3.3 Upplýsingamiðlun milli samstarfsfólks 

Þegar þær voru spurðar að því hvort þær teldu sig duglegar að miðla upplýsingum 

til annarra, voru flestar á því að svo væri. Margrét sem sagði sig mjög skipulagða 

konu sem þyrfti að hafa allt á hreinu áður en hún byrjaði á nýju námsefni var alltaf 

tilbúin að deila sínum verkefnum með öðrum: „ ...yfirleitt er ég búin að gera það 

þannig að það fá allir hinir allt sem ég hef gert og er dugleg að láta þau hafa.“  

Guðrún sagði að ef einhver leitaði til sín væri hún alltaf til í að hjálpa „Já, já og ef 

ég finn eitthvað sniðugt þá læt ég eins og samkennara mína hafa það. Ef ég sé 

einhverja síðu eða eitthvert verkefni og ég er kannski búin að prófa það og gekk 

vel að þá finnst mér alveg kjörið að láta vita af því.“ Alda og Guðrún sögðust 

báðar vera duglegar að miðla því sem þeim þætti gott eða sniðugt. Freyja var aftur 

á móti þeirrar skoðunar að hún gæti gert betur í því að miðla upplýsingum til 

annarra en sagðist reyna þegar hún gæti. Júlía taldi sig ekki hafa mikið til að 

miðla, hún var búin að kenna í einn mánuð þegar viðtalið var tekið þannig að það 

skýrir ef til vill hvers vegna hún gerði lítið úr eigin ágæti í þessum efnum.  

 Ekki eru allir jafn tilbúnir að láta öðrum upplýsingar í té. Fáir 

viðmælendur mínir höfðu upplifað þetta. En því miður virtist þetta vera verulegt 

vandamál í skólanum sem Linda og Margrét vinna í. Af því sem þær sögðu, er 

hægt að álykta að einhver hluti kennaranna hafi ekki verið tilbúnir að afhenda 

öðrum þau verkefni sem þeir gerðu og almennt verið ósamvinnufúsir. Þegar spurt 

var hvort þetta væri almennt eða bara örfáir sagði Linda: „Kannski ekki almennt 

en samt held ég meira en maður heldur en þú veist um leið og það er einn í 

árgangi sem ekki gefur þá er allur árgangurinn undir.“ Margrét taldi þetta skapa 

óánægju og yrði til þess að erfitt væri að vinna með viðkomandi aðilum. Fólk teldi 

sig í rétti þar sem oft á tíðum væri það að vinna þessi verkefni utan vinnutíma, 

aftur á móti væri það tilbúið að selja skólanum verkefnin: „Já þetta er sko 

umræða. Það sem þú gerir í skólanum, á þá ekki skólinn það bara. En maður 

klárar aldrei neitt í skólatíma."  Þarna virðist hafa skapast neikvæður andi sem 

erfitt er að losna við, þrátt fyrir tilraunir stjórnenda til þess að breyta þessu. En 

þær töluðu báðar um að reynt hafi verið að taka á þessu vandamáli án árangurs. 

Án efa er þetta erfitt viðureignar og viðkvæmt mál. Ætla má að þetta sé hluti af 
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stærra vandamáli sem eigi sér rætur í einhvers konar launabaráttu, eða ágreiningi 

um vinnutíma. 

 Viðtölin við Lindu og Margrétu voru með þeim fyrstu (nr. 2 og 3) sem 

voru tekin því var markvisst spurt út í þetta í öllum viðtölunum sem eftir voru. Til 

að gera langt mál stutt, þá var þetta vandamál ekki til staðar í hinum skólunum. 

Satt að segja voru þær sumar hverjar mjög hissa á þessari spurningu og skildu 

varla hvað var verið að meina. Það segir allt sem segja þarf. 

 Þetta er mjög athyglisvert og eflaust efni í heila rannsókn. En eitthvað 

hlýtur að þurfa að gera í þessum eina skóla til þess að sporna við þessu. Það getur 

ekki verið heppilegt að hver sé að pukrast í sína horni, ekki ef skólinn ætlar að 

skila góðu og faglegu starfi.  

4.4.3.4 Utanaðkomandi aðilar 

Stundum getur verið gott að fá nýtt sjónarhorn á hlutina. Ef til vill langar mann að 

gera eitthvað alveg nýtt sem aldrei hefur verið gert áður í skólanum. Þá er gott að 

geta leitað út fyrir, farið út úr rammanum.  

 Guðrún á frænku sem kennir sama árgangi og hún en í öðrum skóla. 

Guðrún sagði þær vera duglegar að skiptast á hugmyndum og fá verkefni hvor hjá 

annarri.  

 Alda á bæði vinkonur og frænku sem eru kennarar, hún sagði að þær 

spjölluðu oft og spáðu saman í hlutina, hvernig þær gerðu þetta og hitt.  

 Sama er með Bylgju hún á skyldmenni sem hún leitar til, meðal annars 

litla frænku sem er í öðrum skóla, Hún kíkti gjarnan á það sem frænkan var að 

koma með heim og fékk hugmyndir að verkefnum þannig.  

 Margrét er í saumaklúbb með tíu kennurum, hún sagði þetta vera mikla 

uppsprettu upplýsinga, þær beri saman bækur sínar, veiti hvor annarri ráð og 

hugmyndir. Margrét var leikskólakennari áður en hún fór í kennaranám, hún var 

því vön meira samstarfi við heimilin en grunnskólakennarar almennt. Hún leitaði 

því í uppruna sinn og sótti sér upplýsingar um sérstök vandamál til foreldra 

viðkomandi barna. Eins og hún sagði eru foreldrarnir sérfræðingar um eigin börn, 

því ekki að nota sér það.  

 Kristín var búin að kenna í öðrum skóla í 18 ár áður en hún byrjaði á 

núverandi vinnustað. Hún sagðist iðulega sækja upplýsingar til sinna gömlu 

félaga.  
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4.4.4 Endurmenntun 

Allir skólar eiga að vera með sí – eða endurmenntunaráætlun fyrir starfsfólk sitt. 

Hver kennari á samkvæmt kjarasamningi að skila ákveðnum fjölda klukkustunda 

á ári í endurmenntun. 

 Vinnustaðir viðmælenda minna voru allir með símenntunaráætlun í gangi. 

Námskeiðin sem boðið var upp á voru ýmist nokkurra klukkustunda eða náðu yfir 

hluta vetrarins. Í skóla Öldu var eitt langt námskeið í gagni sem allir áttu að sækja 

en einnig var annað slagið boðið upp á styttri námskeið sem fólki bauðst að fara á 

en voru ekki skylda. Námskeiðin og fyrirlestrarnir sem boðið var upp á voru 

nokkuð fjölbreytt og til þess gerð að koma til móts við sem flesta. Í hinum 

skólunum var ætlast til að kennararnir mættu á námskeiðin sem boðið var upp á 

og féllu inn í endurmenntunarstefnu skólanna. Margrét orðaði það á þann hátt að 

það væri í boði að nýta sér það og þar af leiðandi ekkert val. Til að eitthvert gagn 

sé af að senda kennara á námskeið þarf viðhorfið að vera jákvætt. Alda og Bylgja 

voru jákvæðar út í það sem var í boði í þeirra skólum, þær töldu námskeiðin 

nauðsynleg og nýtast vel. Freyju fannst það skipta miklu máli að boðið væri upp á 

endurmenntun innan skólans: „Alveg ofsalega, þetta skiptir ofsalega miklu...“ 

Kristín sagði að það skipti miklu máli að tímasetning námskeiðanna væri vel 

hugsuð þannig að þau nýttust sem best. Flestar voru þær á því að best væri þegar 

námskeiðin væru hagnýt og nýttust  vel í kennslunni, eitthvað var þó um fræðilega 

fyrirlestra sem ekki þóttu skila miklu. 

 Margt annað en það sem skólarnir skipuleggja er í boði fyrir kennara. 

Námskeið um allt milli himins og jarðar út um allan bæ. Þegar viðmælendur voru 

spurðir um það hvort þær væru duglegar að fara á slík námskeið kom í ljós að svo 

var ekki. Bylgja og Kristín voru þær einu sem sögðust vera duglegar við það. 

Bylgja sagðist reyna að fara á að minnsta kosti eitt námskeið á ári. Kristín fer 

bæði á námskeið og fyrirlestra sem eru á hennar áhugasviði. Alda og Júlía sem 

báðar eru nýútskrifaðir kennarar töldu sig ekki hafa tíma eða þörf fyrir 

endurmenntun enn sem komið væri.  

 Hvatning skiptir miklu máli þegar kemur að endurmenntun, ef skólinn er 

tregur til þess að gefa kennurum frí til að sækja námskeið utan skólans er hætta á 

vissri stöðnun. Einnig er nauðsynlegt að hvetja kennara til að fara á námskeið með 
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beinum hætti. Af viðbrögðum viðmælenda virðist þessu ábótavant, fjórar þeirra 

töldu að skólinn þeirra hvetti þær ekki beint til að fara á námskeið, þó svo að ekki 

væri staðið í vegi fyrir því að þær færu. Margrét lýsir þessu svona: „Ef það er 

eitthvað hérna og þá yfirleitt máttu fara ef þú vilt fara eða þú veist yfirleitt er það 

ekkert vandamál. Þannig að það er kannski ekkert meira... Þau eru svo sem 

aldrei, ekkert að benda manni endilega á að fara...“ Þegar Kristín var spurð um 

hvatningu frá skólanum kom: „Nei, ég verð ekki vör við það hér.“  Freyja aftur á 

móti fékk góðan stuðning frá skólanum til þess að fara: „ ...það er mjög mikill vilji 

að maður fari, hvort sem það kosti eitthvað eða ekki eða fá frí til þess að fara og 

svona. Þannig að það er bara mjög hvetjandi og skemmtilegt.“ 

 Kristín og Linda töldu hvatann til þess að fara á námskeið koma frá þeim 

sjálfum. Linda sagði: „Það er náttúrulega bara aðallega þú veist áhugi minn á 

bara að vera góður kennari og bæta mig.“ Þetta er góð og gild ástæða og að 

sjálfsögðu þarf hvatinn að koma frá manni sjálfum, bæði nýtist námskeiðið betur 

og áhuginn er meiri. Það hlýtur samt að vera betra ef hvatinn kemur einnig frá 

vinnuveitanda, það þarf að vera blanda af báðu.   

4.4.5 Óvæntar leiðir 

Eftir að hafa rýnt í gögnin og flokkað í upplýsingaleiðir kom í ljós að nokkuð var 

um eitthvað sem mætti kalla „óhefðbundnar“ upplýsingaleiðir.  

 Það  voru Margrét og Kristín sem voru hvað duglegastar að nýta sér þessar 

óhefðbundnu leiðir. Margrét talaði um að ef hún færi inn í bókabúð sæi  hún ef til 

vill eitthvað: „ ...maður kíkir á hvaða bækur eru til og hvaða kennsluefni...“ Hún 

talar um að hún sé með einhvers konar radar, líka þegar hún er í fríi. Sama sagði 

Kristín: „Maður er alltaf opin, maður leitar alls staðar.“  Reynslan er annað sem 

Kristínu var tíðrætt um: „Reynslan gefur rosalega mikið og þetta svona að nýta 

tækifærin, það er svo oft sem koma upp bara svona eitthvað til að grípa. Einhver 

gerir eitthvað og allt í einu er maður kominn inn í eitthvað“. Að rekast á 

upplýsingar er eitthvað sem Kristín nefndi sem sína helstu upplýsingaleið: „Ég 

held bara frekar að ég nýti mér það sem ég heyri. Það sem ég rekst á. Oftar 

heldur en að afla mér upplýsinga. Frekar bara eitthvað sem kemur til mín.“ Að 

mörgu leyti virtist þetta líka vera sú aðferð sem henni var tömust það er að 

eitthvað í umhverfinu varð til þess að hún náði sér í upplýsingar og hugmyndir: „ 

...þú ert alltaf með þetta í huga, að þú ætlir að koma þessum upplýsingum áfram. 
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Það er það sem maður nýtir sér.“  Þessar tvær konur voru með mestu reynsluna á 

bak við sig og ef til vill skýrir það hversu meðvitaðar þær eru um möguleikana 

sem lífið og tilveran fela í sér, hvað hægt er að nýta sér úr daglega lífinu beint inn 

í skólastofuna.  

4.4.6 Samantekt – upplýsingaleiðir 

Viðmælendur nota allar bókasafnið í sínu starfi að einhverju leyti. 

Skólabókasöfnin sem þeim standa til boða að nota eru þó misjöfn að stærð og 

gæðum. Góð þjónusta er lykilatriði þegar kemur að bókasöfnum og einnig er óheft 

aðgengi mjög mikilvægt.  

Netið er sá staður sem flestar konurnar leituðu fyrst á. Hin hefðbundna leið 

virðist vera að fara á Google og vinna svo út frá því sem þar finnst. Það þyrfti 

kannski að leggja meiri áherslu á að kenna fólki að leita sér upplýsinga og meta 

það sem það finnur sérstaklega þegar netið er annars vegar. Margir standa frammi 

fyrir því að geta ekki valið á milli þess sem er í boði enda með mörg þúsund 

niðurstöður sem lítið gagn er af. Ýmsar aðferðir eru til sem gera leit á netinu 

markvissari og sía í burt ýmiskonar rusl eins og til dæmis blogg sem er mikið að 

þvælast fyrir fólki. Mikill tími sparast við þetta sem og hugarangur.  

 Án efa eru munnleg samskipti sú upplýsingaleið sem hvað mest er notuð af 

kennurunum, hún er auðveld, fljótleg og örugg. Árgangasamstarf var flestum 

viðmælendum uppspretta mikilla upplýsinga, bæði um námefni og til að fá ráð 

varðandi ýmis vandamál. Í þessu felst einnig mikill stuðningur ekki hvað síst fyrir 

óreynda kennara sem oft leggja mikið traust á samstarfsmenn sína. Á einum 

vinnustaðnum var viss tregða í upplýsingamiðlun milli starfsmanna, þetta 

könnuðust kennarar í öðrum skólum ekki við. 

 Vinir og vandamenn voru einnig nefndir sem upplýsingalindir þar sem þær 

fengu hugmyndir, verkefni og ýmsar aðrar upplýsingar frá þessu fólki. Umhverfið 

og reynslan var reyndustu kennurunum sífelld uppspretta. Þær voru komnar með 

einhvers konar „radar“ og náðu að nýta sér ýmislegt úr daglega lífinu sem efnivið 

í kennsluna. 

 Endurmenntun er góð leið til að afla sér upplýsinga. Allir skólarnir voru 

með sí- eða endurmenntunaráætlanir og buðu í tengslum við þær upp á námskeið 

innan skólans. Í flestum tilfellum var kennurunum skylt að sitja þessi námskeið. 

Námskeiðin voru talin nauðsynleg en misjafnt var hversu vel kennurunum þóttu 
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þau nýtast. Lítið var hins vegar um að viðmælendur færu á námskeið utan 

vinnustaða sinna. Ef til vill er það vegna þess að lítil hvatning virtist vera til staðar 

af hálfu skólastjórnenda. Innri hvatning varð hins vegar til þess að tvær 

kvennanna voru duglegar að sækja námskeið.    
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5 Samantekt og umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður úr rannsókninni settar í samhengi við fræðilegu 

umfjöllunina í öðrum kafla. Einnig verður sýnt fram á tengsl við aðrar rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á upplýsingahegðun grunnskólakennara. Umræðan er sett 

fram í samhengi við rannsóknarspurningarnar sem gengið var úr frá.  

 

5.1 Hvernig er upplýsingahegðun grunnskólakennara? 

Upplýsingahegðun viðmælenda var á margan hátt keimlík, þó hafði hver um sig 

sína sérstöðu eins og eðlilegt er. Wilson (2000) skilgreindi upplýsingahegðun sem 

samheiti yfir alla hegðun mannsins sem tengist upplýsingum, upplýsingaþörf, 

upplýsingaleit, notkun á upplýsingum og upplýsingaleiðum. Flestar fóru konurnar 

af stað í upplýsingaleit með ákveðinn tilgang í huga eða til að svala ákveðinni 

upplýsingaþörf. Þær gátu sagt hvar þær byrjuðu og hvernig þær nálguðust og að 

lokum notuðu upplýsingarnar. Tvær voru einnig duglegar að móttaka skilaboð úr 

umhverfinu og nýta sér þau í kennslunni. Erdelez (1999) talar um það að rekast á 

upplýsingar í því samhengi að ef til vill er verið að leita að upplýsingum um 

eitthvað ákveðið efni og á meðan rekst viðkomandi á upplýsingar sem tengjast 

einhverju öðru. Einnig getur þetta gerst í daglega lífinu, fólk er að sinna daglegu 

amstri þegar það dettur allt í einu niður á upplýsingar (Erdelez, 1999).   

 Endurbætt líkan Wilsons (1996) um upplýsingahegðun tengir saman 

upplýsingaþarfir, upplýsingaleit og notkun upplýsinga ásamt hindrunum sem geta 

haft áhrif á upplýsingahegðun. Fyrst kemur verkefnið í ljós, næst er það skilgreint, 

þá er það leyst og að lokum er lausnin sett fram á einhvern hátt á meðan á 

upplýsingahegðun sér stað (Wilson, 2000). Þegar kennararnir fengu ný 

viðfangsefni, gerðu þær sér grein fyrir því að til  að geta kennt efnið þurftu þær að 

afla sér upplýsinga. Þær náðu sér í upplýsingar og settu þær í samhengi við 

námsefnið og að lokum kenndu þær efnið. Þá var búið að sameina fyrri þekkingu, 

námsefnið og nýju þekkinguna sem fékkst í upplýsingaleitinni.  

 Ýmsar hömlur geta orðið til þess að illa gengur að finna upplýsingar. Eftir 

að upplýsingarnar eru fundnar geta komið upp vandamál sem tengjast úrvinnslu 

þeirra og mati á gæðum. Hömlurnar geta verið af persónulegum og félagslegum 
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toga og einnig geta þættir í umhverfinu haft áhrif (Wilson, 1997). Tímaskortur var 

sú hindrun sem þátttakendur töluðu allir um, að leita upplýsinga  tók að þeirra 

mati of langan tíma. Aðrar rannsóknir á kennurum hafa leitt það sama í ljós 

(Perrault, 2007a, Chang, 2007, Chien og Chang, 2007, Williams og Cole, 2007).  Í 

rannsókn Williams og Cole (2007) nefndu 78,7% að tímaskortur væri það sem 

helst hamlaði þeim í upplýsingaleit. Perrault (2007a) talaði um að tímaskortur 

mótaði upplýsingaleit kennarana í sinni rannsókn.  

Skortur á trú á eigin getu var nokkuð sem Lindu og Bylgju var tíðrætt um. 

Þær töldu sig lélegar í upplýsingaleit og að það hamlaði þeim verulega. Þær eru 

ekki einar um þetta, margir kennarar í rannsókn Williams og Cole (2007) töluðu 

um þetta. Þeim fannst erfitt að leita og meta upplýsingarnar sem þeir fundu og 

einnig fannst þeim erfitt að biðja um hjálp ef farið var á bókasafn.   

Mat á gæðum upplýsinga á netinu var einn þáttur sem vafðist fyrir á 

þátttakendum í leit sinni. Aðferðirnar sem þær notuðu voru nokkuð svipaðar, þær 

skoðuðu uppsetningu, framsetningu, stafsetningu og málfar. Sumar hverjar rýndu 

einnig í heimildirnar sem gefnar voru. Þær treystu frekar efni sem kom frá skólum 

og fyrirtækjum en því er kom frá einstaklingum sem þær vissu ekkert um.  Þær 

treystu því er stóð í bókum og því sem annað fólk lét þeim í té. 

  Upplýsingalæsi er forsenda þess að fólk geti metið upplýsingar. 

Samkvæmt skilgreiningu Amercian Library Association frá 1989 býr 

upplýsingalæs einstaklingur meðal annars yfir færni til að finna, meta og nota 

upplýsingar á árangursríkan hátt. Ef til vill felst vandamálið í þeirri staðreynd að 

viðkomandi kennarar eru  ekki nægilega upplýsingalæsir. 

 Mikið magn upplýsinga getur virkað hamlandi á fólk. Það veit ekki hvað 

er best að velja, hvað hentar og hvað er gott. Of mikið af upplýsingum getur 

skapað óvissu og kvíða, sem aftur getur orðið til þess að margir hætta 

upplýsingaleit (Case, 2002). Hjá Kristínu, Lindu og Bylgju varð ofgnótt 

upplýsinga til þess að þær gáfust upp og hættu í mörgum tilfellum. Samkvæmt 

Óvissulögmáli Kuhlthau er eðlilegt að í byrjun leitar sé mikið af óþekktum 

upplýsingum sem skapa kvíða. En ef haldið er áfram koma oftar í ljós áður 

þekktar upplýsingar og þá fer óvissan að minnka aftur (Kuhlthau, 1993). Hægt er 

að álykta að ef Linda, Kristín og Bylgja hefðu haft meiri trú á eigin getu, hefðu 

þær haldið áfram í stað þess að gefast upp. Þá hefðu þær smán saman komist yfir 
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kvíðann eftir því sem kunnuglegar upplýsingar komu oftar upp og jafnvægi hefði 

komist á. 

  

5.2 Hvaða upplýsingar eru það sem grunnskólakennarar sækjast 

eftir?  

Upplýsingaþörf þátttakenda einkenndist fyrst og fremst á því að hægt væri að nota 

upplýsingarnar í kennslunni, sama má segja um þátttakendur í rannsókn Chien og 

Chang (2007) á kennurum í Taiwan. Fræðilegar upplýsingar voru í flestum 

tilfellum taldar óþarfar, það voru aðeins Freyja og Alda sem töldu sig þurfa þær. 

Kennarar í rannsókn Williams og Cole (2007) gerðu einnig lítið úr þörf á 

fræðilegum upplýsingum en lögðu þeim mun meiri áherslu á að þörf væri á 

hagnýtum upplýsingum sem nýttust í skólastofunni.   

 Ný viðfangsefni urðu oftar en ekki til þess að konurnar leituðu sér 

upplýsinga, nýtt námsefni, þemaverkefni og námsefni sem ekki er kennt af bók 

eru dæmi um það sem þær nefndu í þessu sambandi. Þetta er einnig í samræmi við 

það sem Chien og Chang (2007) komust að. 

 Staðfesting á fyrri þekkingu var einnig nefnd sem ástæða upplýsingaleitar, 

samkvæmt Wilson (1997) og Shenton og Dixon (2004) er þetta ein helsta ástæða 

þess að fólk leitar sér upplýsinga. Wilson talar einnig um þörf fyrir nýjar 

upplýsingar og til að varpa ljósi á þekkingu í þessu samhengi. Þessar ástæður geta 

átt við í þeim tilfellum sem nefnd eru í rannsókninni þegar ýmis vandamál sem 

komu upp í kennslunni kölluðu  á upplýsingar. Hér gæti kenning Dervin (1992) 

The Sense – Making theory einnig átt við. Þegar kennari stendur frammi fyrir því 

að kenna nemanda með vandamál sem kennarinn hefur ekki staðið frammi fyrir 

áður, þarf hann að byggja þekkingarbrú til þess að geta komist yfir bilið sem 

vandamálið skapaði. Þá fyrst getur kennarinn tekist á við þetta tiltekna vandamál. 

Þekking á vandamálinu er þá brúin og hinum megin við gapið er það hvernig 

upplýsingarnar eru notaðar til þess að takast á við vandamálið og koma þar með til 

móts við þarfir barnsins. Þetta geta bæði verið námslegir erfiðleikar nemenda og 

félagsleg vandamál. Eins og tilfellið var hjá þátttakendum. Oftast leituðu þær að 

úrræðum innan skólans en stundum dugði það ekki til.  

 Stundum fer fólk af stað í leit til  að vera skapandi, fá nýjar hugmyndir eða 

gera eitthvað skemmtilegt (Case, 2002). Nýjar hugmyndir til að auka fjölbreytni 
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og áhuga nemenda á námsefninu varð öllum þátttakendum tilefni til 

upplýsingaleitar. Reyndar var Júlía svo heppin að hún þurfti ekkert að leita, 

hugmyndirnar bara komu til hennar eða í mesta lagi var þær að finna í næstu 

kennslustofum.  Hinar voru duglegar að leita á netinu og til annarra kennara eftir 

leiðum til að útfæra kennsluna öðruvísi eða búa til ný verkefni.   

 Kristínu var tíðrætt um að hlutverk kennara hefði breyst mikið á 

undanförnum árum og áratugum. Með þessu átti hún við að kennslan hefði færst 

frá því að vera miðlun og kennsla yfir í að vera uppeldi. Jafnvel tók hún svo sterkt 

til orða að hún teldi það ekki í sínum verkahring að sinna mörgu af því sem ætlast 

var til af henni. Meðal annars því, að afla sér upplýsinga um allt sem þetta nýja 

hlutverk fæli í sér. Hún sagði að eftir að starfið hafi breyst svona þyrfti hún miklu 

sjaldnar að afla sér upplýsinga um námsefnið. 

 

5.3 Hvar leita grunnskólakennarar upplýsinga? 

Þegar kemur að upplýsingaleiðum er aðgengi mikilvægasti þátturinn og í raun það 

sem stjórnar upplýsingahegðun að miklu leyti. Flestir vilja finna upplýsingar með 

sem minnstri fyrirhöfn og því verða óformlegar upplýsingaleiðir eins og munnleg 

samskipti oftast fyrir valinu (Case, 2002, Taylor 1991). Stærsti kosturinn við 

munnleg samskipti sem upplýsingaleið er að samtal hjálpar fólki að skilja hlutina 

betur, það er gagnvirkt og fljótlegt (Taylor, 1991).  

 Án efa eru munnleg samskipti sú upplýsingaleið sem hvað mest er notuð af 

kennurum, hún er auðveld, fljótleg og örugg. Williams og Cole (2007), Chang 

(2007) og Perrault (2007a) komust einnig  að því að samstarfsmenn voru helsta 

uppspretta upplýsinga hjá kennurunum sem þau rannsökuðu. Einnig voru 

samstarfsmenn fyrsti kostur hjá kennurunum í þessum rannsóknum.   

 Árgangasamstarf var flestum viðmælendum uppspretta mikilla upplýsinga 

bæði um námsefni og til að fá ráð varðandi ýmis vandamál. Í þessu felst einnig 

mikill stuðningur ekki hvað síst fyrir óreynda kennara sem oft leggja allt sitt traust 

á samstarfsmenn sína.  

 Á einum vinnustaðnum var viss tregða í upplýsingamiðlun milli 

starfsmanna, þetta könnuðust kennarar í öðrum skólum ekki við. 

 Vinir og vandamenn voru einnig nefndir sem upplýsingalindir þær fengu 

hugmyndir, verkefni og ýmsar aðrar upplýsingar frá þessu fólki. Umhverfið og 
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reynslan var reyndustu kennurunum sífelld uppspretta. Þær voru komnar með 

einhvers konar radar og náðu að nýta sér ýmislegt úr daglega lífinu sem efnivið í 

kennsluna. Hér gæti líkan McKenzie þar sem hún fjallar um það að rekast á 

upplýsingar átt við. Hún tók meðal annars inn í líkanið (mynd 2) hvers konar 

samskipti verða til þess að fólk finnur upplýsingar óvænt. Það geta verið, samtöl 

við vini, eitthvað sem fólk heyrir í samtölum annarra, hegðun sem fólk sér hjá 

öðrum eða eitthvað í umhverfinu (McKenzie, 2003). 

Netið er sá staður sem megnið af  konunum leituðu fyrst á. Júlía, Bylgja og 

Guðrún leituðu þó fyrst til samstarfsfólksins.  Hin hefðbundna leið virðist vera að 

fara á Google og vinna svo út frá því sem þar finnst. Kennarar í rannsókn Chien 

og Chang (2007)  notuðu einnig leitarvélar til það nálgast upplýsingar á netinu.  

Perrault (2007a) komst að því að ein ástæða þess að kennarar notuðu netið 

jafn mikið að raun bar vitni er sú staðreynd að internetið býður upp á tafarlausan 

aðgang að nýjum og oft á tíðum áreiðanlegum upplýsingum. En eins og kom fram 

hjá þátttakendum í þessari rannsókn, þarf að hafa nokkuð fyrir því að meta það 

sem á netinu finnst. Þess vegna þyrfti kannski að leggja meiri áherslu á að kenna 

fólki að leita sér upplýsinga og að meta það sem það finnur. Margir standa frammi 

fyrir því að geta ekki valið á milli þess sem er í boði og enda með mörg þúsund 

niðurstöður sem lítið gagn er af. Ýmsar aðferðir eru til sem gera leit á netinu 

markvissari og sía í burt ýmiskonar rusl eins og blogg sem var til dæmis að 

þvælast fyrir þátttakendum. Þetta er eitthvað sem kannski er vert að huga að í 

kennaranáminu.   

 Skólabókasöfnin sem stóðu þátttakendum til boða voru misjöfn að stærð 

og gæðum. Stuttur opnunartími var vandamál í fimm af sjö skólum sem er alltof 

mikið. Léleg þjónusta var áberandi í tveimur bókasöfnum, þar upplifðu kennarar 

sig nánast óvelkomna á safnið. Góð þjónusta er lykilatriði þegar kemur að 

bókasöfnum og einnig er óheft aðgengi mjög mikilvægt.  

 Það kom fram að ef til vill væru sumir kennararnir ekki nægilega 

upplýsingalæsir og ættu þar af leiðandi í erfiðleikum með að finna og meta þær 

upplýsingar sem þá vantaði. Þess vegna má ætla að enn mikilvægara sé að hafa 

bókasafns- og upplýsingafræðinga starfandi innan skólanna. Þeir gætu aðstoðað 

kennarana í leit þeirra og hjálpað þeim á annan hátt þegar þörf væri.  

 Endurmenntun er góð leið til að afla sér upplýsinga, flestir skólarnir buðu 

upp á námskeið sem kennurunum var skylt að sitja. Þessi námskeið voru talin 
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nauðsynleg en misjafnt hversu vel þau nýttust. Lítið var hins vegar um að 

viðmælendur færu á námskeið utan vinnustaða sinna. Ef til vill er það vegna þess 

að lítil hvatning virtist vera til staðar af hálfu skólastjórnenda. Innri hvatning varð 

hins vegar til þess að tvær kvennanna voru duglegar að sækja námskeið.    

 

5.4 Samanburður á rannsóknum  

Sé miðað við  þær konur sem talað var við í rannsókninni var upplýsingahegðun 

þeirra nokkuð lík því sem gerist annars staðar. Að minnsta kosti voru 

niðurstöðurnar nokkuð sambærilegar niðurstöðum erlendu rannsóknanna sem 

kynntar voru framar í þessari ritgerð.  

 Munnleg samskipti var sú leið sem algengast var að byrja á, bæði vegna 

þess að þannig var aðgengi að upplýsingunum auðvelt og þær þóttu áreiðanlegar. 

Netið var einnig vinsælt en því fylgdu ýmis vandamál og hömlur. Það sem helst 

var að vefjast fyrir kennurunum var tímaskortur, ofgnótt upplýsinga og vantrú á 

eigin getu.  Netið þótti þrátt fyrir þetta ágætis upplýsingalind. Í flestum tilfellum 

var leitað að hagnýtum upplýsingum á netinu, upplýsingum sem notast mátti við í 

kennslunni (Chang, 2007, Chien og Chang 2007, Perrault, 2007a, Williams og 

Cole, 2007). 

  Lítið var minnst á bókasöfn í erlendu rannsóknunum en rannsakandi lagði 

sérstaka áherslu á að spyrja um þau í þessari rannsókn. Það er athyglisvert hversu 

algengt það var að skólabókasöfnin væru óaðgengileg. Bæði var opnunartíminn 

stuttur og þjónustan ekki upp á marga fiska í sumum þeirra. Þetta er nokkuð sem 

vert væri að skoða betur og í fleiri skólum. Aðeins í einu tilfelli var starfandi 

bókasafns- og upplýsingafræðingur á bókasöfnum skólanna.  Þrátt fyrir það 

endurspegla bókasöfn stéttina og það er því óheppilegt fyrir bókasafns- og 

upplýsingafræðinga ef upplifun kennara er almennt neikvæð á 

skólabókasöfnunum.      

 Endurmenntun var annað sem ekki kom fram í erlendu rannsóknunum en 

rannsakanda þótti nauðsynlegt að spyrja um. Allir skólarnir buðu upp á 

endurmenntun innanhúss. Kennararnir voru aftur á móti síður hvattir til að sækja 

sér endurmenntun þess utan. Hvatning til þess þurfti í mörgum tilfellum að koma 

frá þeim sjálfum.   
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 Á heildina litið voru kennararnir sem talað var við í þessari rannsókn 

nokkuð úrræðagóðir þegar kom að upplýsingaleit. Þær leituðu leiða til það finna 

það sem þær vantaði Ef það fannst ekki á fyrsta staðnum sem leitað var á var 

næsta leið tekin. Það gætti þó nokkurs úrræðaleysis hjá sumum þeirra þegar kom 

að leit á netinu. Þær voru hins vegar  í staðinn duglegar að leita annað. Flestar 

töldu kennararnir sig þó á endanum finna það sem leitað var að.  
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6 Lokaorð 

Rannsókn þessi eins og aðrar eigindlegar rannsóknir hefur þann ágalla að ekki er 

hægt að alhæfa  neitt út frá niðurstöðunum. Niðurstöðurnar eru aðeins skoðanir og 

upplifun átta þátttakenda túlkaðar af rannsakanda. Eftir að hafa borið þessa 

rannsókn saman við erlendar rannsóknir er auðvelt að sjá að margt er líkt í þeim. 

Erlendu rannsóknirnar einblíndu þó meira á internetið og þátt þess í upplýsingaleit 

kennara, einnig voru munnleg samskipti stór þáttur í upplýsinganeti erlendu 

kennarana. Vissulega skipa netið og munnleg samskipti líka stóran þátt hjá 

þátttakendum í þessari rannsókn. Það sem er ólíkt er að í þessari rannsókn var 

spurt sérstaklega út í endurmenntun og skólabókasöfn.    

Óhætt er að segja að skólabókasöfnin hafi komið illa út. Aðeins var 

óheftur aðgangur að bókasafninu í tveimur af sjö skólum. Að auki var þjónustan 

léleg í tveimur þeirra. Það mætti því leiða líkur að því að vert væri að skoða þetta 

eitthvað betur, jafnvel gera allsherjar rannsókn á þjónustu skólabókasafna. 

Umfangsmikil rannsókn á þessu hefur ekki verið gerð í nokkuð mörg ár eða síðan 

Sigrún Klara Hannesdóttir (1997) gerði sína rannsókn á árunum 1989-1990. 

Annað sem var sláandi í sambandi við skólabókasöfnin var að aðeins var starfandi 

bókasafns-og upplýsingafræðingur í einum af sjö skólum, einum af átta ef skólinn 

sem þátttökuathugunin fór fram í er tekinn með.     

 Endurmenntun ætti að vera sjálfsagður hluti af starfi hvers manns. Í 

skólum er endurmenntunarstefna sem farið er eftir og allir kennarar falla undir. 

Þess utan er lítið gert til þess að stuðla að því að fólk sæki sér endurmenntun. 

Þetta er nokkuð sem hlýtur að þurfa að bæta. Skólastarfið verður mun 

innihaldsríkara ef allir eru duglegir að leita úr ýmsum áttum að einhverju nýju. 

Skapandi skólastarf þrífst á nýjum hugmyndum og fjölbreyttri reynslu 

starfsfólksins. Ef kennarar fara aldrei á námskeið utan þess sem skólinn býður upp 

á, verður reynslubankinn innan skólans einsleitari en annars væri.  

 Það kom í ljós að hluti þátttakenda var illa upplýsingalæs. Þeim fannst 

erfitt að leita, velja og meta það sem þær fundu. Þetta kom rannsakanda verulega á 

óvart. Þetta voru allt menntaðir kennarar, reyndar með misgömul próf, þó ekki 

það gömul að netleit ætti að vefjast verulega fyrir þeim.  Ef til vill þyrfti að bæta 
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inn í kennaranámið námskeiði í upplýsingaleit og færa þar með nemunum bjargir í 

hönd sem hjálpa þeim í starfi síðar meir.  

 Þegar rannsakandi fór af stað með rannsóknina og var að útskýra efnistök 

fyrir einum samstarfsmanni sínum sagði hann: „Hvað fara ekki bara allir á 

Google, þarf eitthvað að rannsaka það?“. Vissulega er margt til í þessu en sem 

betur fer er málið ekki svona einfalt. Margir byrja á því að fara á Google eða til 

samstarfsfólks. Upplýsingarnar sem leitað er að eru fyrst og fremst hagnýtar en  

ástæðurnar fyrir því að kennarar leggja af stað í upplýsingaleit eru fjölmargar og 

mismunandi. Þetta eru niðurstöður rannsóknarinnar  dregnar saman í tvær stuttar 

setningar. Einnig væri hægt að setja niðurstöðurnar fram í enn lengra máli en gert 

var í þessari ritgerð. Ýmsa fleti á upplýsingahegðun grunnskólakennara sem komu 

fram í niðurstöðunum væri hægt að skoða nánar og vinna meira með, eflaust væri 

það efni í heila doktorsritgerð.  

 Ýmsar áhugaverðar spurningar komu upp þegar farið var í gegnum gögnin. 

Eins og til dæmis um hlutverk og skyldur kennara, hversu langt á kennari að 

ganga í því að koma til móts við þarfir nemenda? Hefur þetta hlutverk breyst á 

síðustu árum? Er eðlilegt að kennarar vinni stóran hluta undirbúningsvinnu sinnar 

heima? Hvers vegna er aðeins opið í eina klukkustund á dag á flestum 

skólabókasöfnum? Hvernig stendur á því að kennarar eru ekki upplýsingalæsir? 

Hvers vegna eru kennarar í einum skóla tregir að miðla upplýsingum en engin 

kannaðist við þetta vandamál í öðrum skólum? Þegar öllu er á botninn hvolft er þó 

kannski stærsta spurningin sem stendur eftir ósvöruð þessi: Hvers vegna býðst 

kennurum ekki öflug þjónusta fagfólks á skólasöfnunum? Þetta þarf að kanna og 

er ef til vill nægt efni í stóra rannsókn sem vert væri að framkvæma. Eins og þetta 

gefur til kynna vakti rannsóknin upp margar og óvæntar spurningar sem ekki 

vannst tóm til að svara.  Þegar upp er staðið er ef til vill hægt að segja að fleiri 

spuringar standi eftir ósvaraðar en þær sem lagt var upp með. Að mati 

rannsakanda tókst þó að svara rannsóknarspurningunum sem gegnið var út frá. 
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