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Útdráttur 

 
Lokaverkefni þetta fjallar um rannsókn á upplýsingalæsi og heimildaöflun 

framhaldsskólanemenda í námi. Fjallað er um það hvernig hugtakið  

upplýsingalæsi er skilgreint og hvernig það hefur áhrif á upplýsinga- og 

heimildaöflun nemendanna. Um tilviksrannsókn er að ræða þar sem 

rannsakaður var hópur nemenda í sama framhaldsskólanum. Skólinn sem 

um ræðir er áfangakerfisskóli og beindist rannsóknin einkum að nemendum 

á lokaári í námi. Markmiðið með henni var að reyna að varpa ljósi á það 

hvar og hvernig nemendur afla sér heimilda, hvernig kennslu í heimildaleit 

sé háttað og meðferð heimilda, svo sem varðandi gerð heimildaskrár. 

Rannsóknin var bæði eigindleg og megindleg. Í eigindlega hluta 

rannsóknarinnar voru tekin viðtöl við fimm nemendur skólans og einnig var 

bókasafn skólans heimsótt, en í megindlega hluta rannsóknarinnar var 

spurningalisti lagður fyrir nemendur. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til 

þess að upplýsingalæsi nemendanna sé talsvert ábótavant og sú kennsla sem 

skólinn býður upp á í heimildaleit skili sér ekki til þeirra. Internetið er orðið 

helsta upplýsingaveita nemenda og almennt nota þeir ekki prentaðar 

heimildir nema gerð sé sérstök krafa um það, svo sem við gerð 

heimildaritgerða. Nemendurnir nýta sér einnig þau félagslegu tengsl sem 

þeir hafa og sækja aðstoð til þeirra sem næstir eru hverju sinni. Má þar 

nefna kennara, skólafélaga, ættingja og aðra í nánasta umhverfi þeirra.  
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Abstract 

This final assignment is a study of the information literacy of secondary 

school students and how they search for material in their studies. The 

assignment presents how the concept of information literacy is defined and 

how this affects student search for information and reference material. This is 

a case study of a group of students in one secondary school. This school has a 

modular course system and the study was directed mainly at students in their 

final year. The study objective was to attempt to shed some light on where 

and how students obtain reference material, how they are taught to search for 

reference material and to present it, e.g. in reference lists. The study was both 

qualitative and quantitative. The qualitative part consisted of interviews with 

five students in the school and the school library was also visited. In the 

quantitative part the students were asked to complete a questionnaire. The 

study conclusions indicate that student information literacy is considerably 

lacking and that the school’s instruction in searching for reference material is 

not coming through to the students. The internet has become the main source 

of information for students and they generally do not use printed references 

unless specifically required, such as in reference assignments. The students 

rely also on their social connections and seek assistance from those closest to 

them at any given time, including teachers, schoolmates, relatives or others in 

their direct surroundings.  
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Formáli 

Fjallað er um upplýsingalæsi framhaldsskólanemenda og áhrif þess á það 

hvar og hvernig þeir afla sér heimilda til þess að nota í námi. Rannsókninni er 

ætlað að varpa nokkru ljósi á það hvar og hvernig nemendur afla sér 

heimilda, hvaða form heimilda þeir nota, og hvernig þeir fara með heimildir, 

svo sem varðandi gerð heimildaskrár. Skoðað var hvort Internetið hafi tekið 

yfir varðandi heimildaöflun nemenda eða hvort þeir nýti sér prentaðar 

heimildir að einhverju ráði eins og fyrir tilkomu Internetsins. 

Ritgerðin er metin til 30 ECTS eininga og er lokaverkefni til MLIS-prófs í 

bókasafns- og upplýsingafræði við félagsvísindadeild Háskóla Íslands. Rann-

sóknin var að hluta til unnin undir handleiðslu dr. Ágústu Pálsdóttur, dósents 

við námsbraut í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands, en vegna 

rannsóknarleyfis hennar vorið 2009 tók Þórdís T. Þórarinsdóttir MLS, 

forstöðumaður bókasafns Menntaskólans við Sund, við sem leiðbeinandi við 

gerð ritgerðarinnar og þakka ég þeim báðum fyrir góða leiðsögn og faglegar 

ábendingar.  

Einnig þakka ég viðmælendum mínum, forstöðumanni skólasafnsins og 

stjórnendum skólans sem rannsóknin beindist að fyrir það að útvega mér við-

mælendur og að hafa milligöngu um það að leggja spurningalista fyrir 

nemendur skólans. Að lokum vil ég þakka þeim sem aðstoðuðu mig varðandi 

málfar og lásu yfir ritgerðina. 
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1 Inngangur 

Með tilkomu Internetsins, aukinni tölvunotkun almennings og þeirri miklu þróun í 

upplýsinga- og tölvutækni sem orðið hefur á síðustu árum, hefur magn upplýsinga sem 

almenningur hefur aðgang að margfaldast. Stundum er kvartað yfir ofgnótt upplýsinga 

og þess vegna hefur þörfin aukist fyrir það að vera fær um að nálgast áreiðanlegar og 

réttar upplýsingar.  

Þegar opnað var fyrir landsaðgang að rafrænum erlendum gagnasöfnum, í gegnum 

Hvar.is, opnaðist nýr heimur varðandi aðgengi upplýsinga. Í byrjun, eða árið 1999, var 

opnað fyrir landsaðgang að Encyclopaedia Britannica, en árið 2002 gerðu 

menntamálaráðuneytið og Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn með sér 

þjónustusamning um það að safnið hefði umsjón með landsaðgangi að rafrænum 

gagnasöfnum og tímaritum, en þá var hægt að nálgast vísindalegar greinar í 

gagnasöfnum á öllum fræðasviðum í gegnum Hvar.is (Hvar.is, 2009). 

Til þess að einstaklingar geti nýtt sér þær upplýsingaveitur sem í boði eru, þurfa þeir 

að vera upplýsingalæsir og búa yfir ýmiss konar þekkingu til þess að geta nálgast og 

metið þær upplýsingar sem þörf er fyrir hverju sinni. Má þar nefna tölvu- og 

tungumálakunnáttu og nauðsynlegt er að kunna skil á helstu leitaraðferðum og 

hugtökum sem nýtast við upplýsingaleit. 

Rannsóknin, sem greint er frá í ritgerð þessari, beindist að því að skoða upplýsinga-

læsi framhaldsskólanemenda og áhrif þess á það hvar og hvernig þeir leita að og nota 

heimildir í námi.  

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

• Hvers konar heimildir nota nemendur í náminu?  

• Hvaða hlutverki gegnir skólabókasafnið?  

• Fá nemendur kennslu í heimildaleit og í meðferð heimilda, s.s. í gerð   

heimildaskrár? 

• Hversu upplýsingalæsa telja nemendur sig vera? 

Ritgerðin skiptist í átta kafla og er þannig skipulögð að á eftir inngangi er fræðileg 

umfjöllun um hugtakið upplýsingalæsi, þar sem meðal annars er fjallað um mismunandi 

nálganir á hugtakinu. Því næst er fjallað um aðgengi almennings að upplýsingum, en í 
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stefnuyfirlýsingum þar að lútandi er bókasöfnum og þar með talið skólasöfnum ætlað 

veigamikið hlutverk. Þar á eftir verður greint frá þeirri aðferðafræði sem notuð var við 

rannsóknina og því næst er greint frá helstu niðurstöðum hennar. Að síðustu er 

samantekt um niðurstöður rannsóknarinnar og þær ályktanir sem draga má af þeim, 

heimildaskrá og að lokum viðaukar.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Kafli þessi inniheldur fræðilega umfjöllun um hugtakið upplýsingalæsi (e. information 

literacy) og mismunandi nálganir ýmissa fræðimanna á hugtakinu. Fjallað er um 

mismunandi tegundir upplýsingalæsis, upplýsingaleitarferli og mikilvægi upplýsinga-

læsis í skólastarfi. Stuðst er við bæði íslenskar og erlendar fræðigreinar og rannsóknir 

sem fjalla um efnið.  

2.1 Upplýsingalæsi – skilgreiningar á hugtakinu og þróun þess 
Til eru margar skilgreiningar á upplýsingalæsi og hefur hugtakið verið í stöðugri þróun 

á síðustu árum. Í stuttu máli sagt, þá telst sá vera upplýsingalæs einstaklingur sem er fær 

um að ákvarða að upplýsinga sé þörf, hvers konar upplýsinga sé þörf og hefur færni í 

því að nálgast þær og nýta. Þannig má segja að upplýsingalæs einstaklingur sé sá sem 

hefur hæfileika til þess að sníða upplýsingarnar að sínum eigin þekkingargrunni þannig 

að úr verði meiri þekking (Dervin, 1992).  

Samkvæmt skilgreiningu bandarísku bókavarðasamtakanna ALA (e. American 

Library Association), sem notuð er víða um heim til þess að skilgreina upplýsingalæsi, 

telst upplýsingalæs einstaklingur sá sem getur:  

• ákvarðað hvaða upplýsinga hann þarfnast (e. determine the extent of 

information needed) 

• nálgast upplýsingarnar hratt og örugglega (e. access the needed information 

effectively and efficiently) 

• lagt gagnrýnið mat á upplýsingar og heimildir (e. evaluate information and 

its sources critically) 

• fellt upplýsingar sem hann finnur að þekkingargrunni sínum (e. incorporate 

selected information into one’s knowledge base) 

• notað upplýsingar til þess að ná ákveðnu markmiði (e. use information 

effectively to accomplish a specific purpose) 

• skilið viðskipta-, laga- og félagslega þætti sem tengjast upplýsinganotkun og 

nálgast og notað upplýsingar siðrænt og í samræmi við lög (e. understand the 

economic, legal, and social issues surrounding the use of information, and 
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access and use the information ethically and legally) (American Library 

Association, 1989). 

Hugtakið hefur verið í stöðugri þróun á síðustu árum. Notkun hugtaksins í tengslum 

við bókasöfn ,,hefur í æ ríkari mæli rutt sér til rúms um víða veröld og heyrist stöðugt 

oftar notað fyrir safnfræðslu og það sem áður var kallað „upplýsingaleikni“ og 

„upplýsingafærni“ (e. information skills)“ (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008, bls. 104). 

2.2 Mismunandi tegundir upplýsingalæsis  
Allir hafa þörf fyrir upplýsingar, hvort sem er í námi, starfi eða daglegu lífi og á öllum 

æviskeiðum lífsins. Mikilvægt er að nemendur séu sjálfbjarga í upplýsinga- og 

heimildaleit í námi; í atvinnulífinu þurfa starfsmenn sífellt að fylgjast með nýjungum í 

því umhverfi sem þeir starfa í og í daglegu lífi er fólk sífellt að taka ákvarðanir, bæði 

stórar og smáar, þar sem þörf er á upplýsingum. Almenn krafa er um það að hægt sé að 

nálgast upplýsingar fljótt og örugglega og að upplýsingarnar gagnist á þeirri stundu sem 

þeirra er þörf. 

Þörf fyrir upplýsingar sprettur af ýmsum ástæðum. Upplýsingar eru notaðar í 

margvíslegum tilgangi og þannig má segja að um mismunandi tegundir upplýsingalæsis 

sé að ræða. Að búa yfir ákveðnu grunnupplýsingalæsi er að hafa almennan skilning á 

mismunandi sviðum daglegs lífs og það gerir einstaklingnum kleift að vera sjálfbjarga í 

daglegu lífi; að stunda nám og vera virkur þátttakandi í atvinnulífinu. Upplýsingalæsi er 

ekki bundið við það að viðkomandi einstaklingur hafi sérstaka menntun, heldur að hann 

sé fær um að nálgast og nýta sér þá þekkingu sem hann hefur sér til framdráttar og til 

aukinnar velgengni í lífinu. Með öðrum orðum þá er upplýsingalæs einstaklingur sá sem 

gerir sér grein fyrir því að upplýsinga er þörf til þess að leysa ákveðið verkefni eða 

vandamál, er fær um að leita að upplýsingum, túlka þær, meta og nota þær í þeim 

tilgangi sem þeirra er þörf og er þannig að bæta við þá þekkingu sem hann bjó yfir fyrir. 

Til er margs konar upplýsingalæsi og má nefna sem dæmi að tölvu- og tækjalæsi felst í 

því að hafa hæfileika til þess að skilja og nota tölvur, farsíma og önnur þau tæki sem 

komið hafa á markað á síðustu árum og þannig mætti áfram telja (Horton, 2008). 

Mikilvægt er að fólk tileinki sér það að verða læst á upplýsingar og viðhaldi því á 

öllum æviskeiðum lífsins. Horton (2008) fjallar um tengslin á milli hugtakanna 

upplýsingalæsis (e. information literacy) og símenntunar (e. lifelong learning). Kenning 

hans er sú að kveikjan að því hvort einstaklingurinn tileinki sér það að verða 

upplýsingalæs og ástundi símenntun sé fyrst og fremst vegna innri áhuga hans. 
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Kenning Hortons (2008) um þessi tengsl er eftirfarandi: 

Hvatning og stýring, sem að mestu leyti sprettur algjörlega frá einstaklingnum 

sjálfum, þannig að ekki er þörf á milligöngu utanaðkomandi aðila, samtaka eða annars 

konar stuðningsaðila, þó svo að ráðgjöf og aðstoð geti komið að gagni; 

Styrking, sem þýðir að tengslin miða að því að hjálpa fólki af báðum kynjum, öllum 

aldurshópum, kynþáttum, trúflokkum, þjóðarbrotum og þjóðernum og óháð 

þjóðfélagslegum eða efnahagslegum þáttum eða stöðu þeirra innan síns sveitarfélags 

eða samfélagsins í heild sinni; og 

Virkjun, það er að segja að eftir því sem einstaklingur verður læsari á upplýsingar og 

því lengur sem hann tileinkar sér lærdómsaðferðir og venjur í samræmi við gott 

upplýsingalæsi, þeim mun meiri verður þekking hans á persónulegum grundvelli, 

einkum ef slíkt er stundað alla ævina. Þannig öðlast einstaklingurinn meiri þekkingu 

sem hann getur nýtt sér til framdráttar og aukinnar velsældar í lífinu. 

Helst ætti fólk að tileinka sér upplýsingalæsi og ástunda þær venjur og kunnáttu sem 

því fylgir alla ævina (Horton, 2008). 

Upplýsingahegðun hefur verið rannsökuð í mismunandi samhengi og við mis-

munandi aðstæður. Hefur það verið skoðað sérstaklega í hvaða tilgangi fólk hefur þörf 

fyrir upplýsingar og getur tilgangurinn verið allt frá því að einstakling vantar einfaldar 

upplýsingar um vöru sem hann hyggst kaupa upp í vísindalegar ákvarðanir sem hafa 

áhrif á líf milljóna manna um víða veröld (Case, 2002). 

Líkan Reijo Savolainen (2006) um upplýsingahegðun í samhengi daglegs lífs (e. 

everyday life information seeking) var þróað í kringum 1995. Þróun líkansins spratt af 

þörfinni til þess að gera grein fyrir hlutverki félagslegra og menningarlegra þátta sem 

hafa áhrif á aðferðir fólks til þess að velja og nota upplýsingar í daglegu lífi. Tilgátan 

var sú að jafnvel þótt að einstaklingar velji og noti ýmsar heimildir til þess að leysa 

vandamál eða skilja daglegt líf, þá er val heimildanna og notkunarvenjur þeirra 

endanlega félagslega háðar (Savolainen, 2006).  

2.3 Upplýsingalæsi og miðlun upplýsinga í upplýsingasamfélaginu 
Mikið hefur verið fjallað um hugtakið upplýsingalæsi víðsvegar um heiminn og þykir 

það víða orðinn sjálfsagður hluti af menntun hvers einstaklings og liður í því að verða 

virkur þátttakandi í þekkingar- og upplýsingasamfélaginu. Þannig má líta á það sem 

nauðsynlegan þátt í menntun allra nemenda bæði í grunn- og framhaldsskólum landsins 

(Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008). Hér á landi virðist vaxandi áhugi á hugtakinu, 
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sérstaklega á síðustu árum. Færst hefur í vöxt að gerðar séu rannsóknir á 

upplýsingahegðun og upplýsingaþörfum einstakra hópa og má nefna að nokkrar slíkar 

hafa verið gerðar sem lokaverkefni innan bóksafns- og upplýsingafræðiskorar Háskóla 

Íslands. Má nefna rannsóknir á upplýsingahegðun og upplýsingaþörfum innflytjenda á 

Íslandi, grunnskólakennara og mannfræðinema við Háskóla Íslands, svo fáein dæmi séu 

tekin. Í tímaritinu Bókasafnið hafa einnig birst áhugaverðar greinar um hugtakið sem 

meðal annars verður fjallað um í þessum kafla. 

Segja má að hugtakið upplýsingalæsi sé orðið allt um lykjandi eins og Ingibjörg 

Sverrisdóttir fjallar um í grein sinni Upplýsingalæsi – nauðsynleg kunnátta á nýrri öld – 

þróun hugtaks sem birtist í Bókasafninu árið 2001. Hugtakið hefur hingað til einkum 

verið rannsakað í tengslum við nám, það er að segja í skólum og á bókasöfnum. Á 

síðustu árum hefur hugtakið teygt anga sína inn í atvinnulífið og hefur þróast yfir í það 

að vera hluti af þekkingarstjórnun og/eða gæðastjórnun innan fyrirtækja og stofnana. 

Hún felst í því að kortleggja þá þekkingu sem til er innan fyrirtækis og/eða stofnunar, 

varðveita hana og miðla áfram. Ennfremur hefur færst í vöxt að auk hefðbundinnar skil-

greiningar á hugtakinu upplýsingalæsi, þá sé einnig farið að leggja áherslu á gagnrýna 

hugsun og siðræna nýtingu upplýsinga þegar fjallað er um það (Ingibjörg Sverrisdóttir, 

2001). 

Íslensk stjórnvöld hafa komið á fót UT-vefnum (www.ut.is) sem er vefur um 

upplýsingatækni og er hann á ábyrgð forsætisráðuneytisins. Markmiðið með honum er 

að greiða fyrir framkvæmd og þróun rafrænnar stjórnsýslu ýmiss konar. Á vefnum, sem 

gagnast getur öllum sem nýta sér upplýsingatæknina, er að finna margvíslegan fróðleik. 

Einnig hefur UT-dagurinn verið haldinn ár hvert síðan árið 2006 og er hann „haldinn til 

þess að vekja athygli á þeim tækifærum sem Íslendingar hafa á sviði upplýsingatækni, 

upplýsingatækniiðnaðar og fjarskipta“ (UT-vefurinn, 2009). 

Í daglegu lífi og störfum sínum hefur fólk þörf fyrir upplýsingar og fólk nálgast þær 

upplýsingar sem það hefur þörf fyrir eftir mismunandi leiðum. Oft liggur beinast við að 

leita til þeirra sem næstir eru hverju sinni eftir upplýsingum, svo sem til vina og 

samstarfsmanna. Svo virðist sem fólk hafi tilhneigingu til þess að leita í þær upplýsingar 

sem auðvelt er að nálgast, það sem er auðþekkjanlegt og í það sem hendi er næst. Þar 

má nefna sem dæmi bækur og tímarit sem til eru á heimilum fólks (Savolainen og Kari, 

2004). 

Fjallað hefur verið um víxlverkun upplýsinga (e. information interchange) á milli 

þess sem veitir upplýsingar (e. information provider) og þess sem notar upplýsingar (e. 
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information user), einkum í tengslum við rannsókn um aðgengi almennings í Bretlandi 

að stjórnvaldsupplýsingum. Niðurstöður úr þeirri rannsókn, sem heimfæra má upp á 

upplýsingahegðun ungs fólk og mat þeirra á þeim upplýsingum sem í boði eru, eru í 

stuttu máli eftirfarandi (Marcella og Baxter, 2006): 

• Ungt fólk telur það ekki mjög mikilvægt að nálgast traustar og áreiðanlegar 

upplýsingar. 

• Betur menntaðir þátttakendur voru gagnrýnni á eigin hæfni til þess að nálgast 

traustar og áreiðanlegar upplýsingar og áttuðu sig betur á takmörkuðu 

aðgengi þeirra að upplýsingum. 

• Hæfni fólks í því að meta hversu vel upplýst það er sjálft var dregin í efa 

óháð því hvort það voru sérfræðingar eða ekki. 

2.4 Mikilvægi upplýsingalæsis í skólastarfi 
Mikilvægi upplýsingalæsis í öllu námi er ótvírætt. Með sífellt meira magni aðgengilegra 

upplýsinga, þá eykst ,,þörf á því að nemendur á öllum skólastigum fái kennslu og 

þjálfun í tölvunotkun og upplýsingalæsi til að verða sjálfbjarga í að þekkja og sinna 

upplýsingaþörf sinni í starfi, símenntun og tómstundum“ (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 

2008, bls. 106).  

Mikið hefur verið fjallað um hugtakið erlendis en það hefur ekki náð að festa sig 

eins í sessi hér á landi og víða annars staðar sem „nauðsynlegur þáttur í menntun allra 

nemenda bæði í grunn- og framhaldsskólum landsins“ (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008). 

Víða erlendis hefur verið lögð áhersla á það að upplýsingalæsi tengist öllum 

námsgreinum og að kennsla í upplýsingalæsi fylgi nemendum í gegnum öll skólastig og 

hefur það gefið góða raun (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008). Rannsóknir, sem gerðar hafa 

verið á frammistöðu nemenda í námi eftir að hafa fengið markvissa kennslu í 

upplýsingalæsi, sýna fram á að nemendur ná betri árangri á prófum og í verkefnavinnu. 

Slík kennsla þarfnast undirbúnings og hæft starfsfólk þarf til þess að sinna henni. 

Ákjósanlegt er að bæði kennarar og starfsfólk skólasafna vinni saman að því að 

undirbúa og veita slíka kennslu og líta verður á hana sem sjálfsagðan hluta af skóla-

starfinu eins og kemur fram í rannsóknum sem tengjast þessu efni (Astrid Margrét 

Magnúsdóttir, 2002).  

Má nefna sem dæmi rannsókn sem gerð var við Hróarskelduháskóla á árunum 1999-

2001 og fjallað er um í grein Ásdísar H. Hafstað og Stefaníu Arnórsdóttur sem birt var í 
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Bókasafninu árið 2003. Nemendum í tveggja ára undirstöðunámi í nokkrum 

námsgreinum var boðið upp á kennslu í upplýsingaleit og var stuðst við lausnaleitarnám 

sem átti að stuðla að beinskeyttri kennslu. Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu það í 

ljós að kennslan skilaði ekki þeim árangri sem vonast hafði verið til. Voru helstu 

ástæður þess þær að undirbúningstími var stuttur og var þess vegna ekki vandað nóg til 

þeirrar undirbúningsvinnu sem þurfti til. Einnig var litið til reynslu starfsfólks, en æski-

legt er að þeir bókasafnsfræðingar sem sinna þessari vinnu hafi reynslu af því að miðla 

og kenna öðrum (Ásdís H. Hafstað og Stefanía Arnórsdóttir, 2003). 

Það er því ljóst að slík kennsla skilar ekki árangri nema hugað sé vel að undir-

búningi, að valið sé hæft starfsfólk til þess að sinna kennslunni og að hún sé sniðin að 

þörfum nemendanna. Susie Andretta (2007) fjallar um mikilvægi þess að nám sé 

skilgreint út frá sjónarhorni nemandans í grein sinni Phenomenography: a conceptual 

framework for information literacy education. Hún heldur því fram að upplýsingalæsi 

sé hluti af námi hvers einstaklings og með markvissri þjálfun í því að verða 

upplýsingalæs aukist almennur skilningur nemandans á hverju því námi sem hann 

leggur stund á. Auk þess að auðvelda nemandanum það að stunda nám, standast próf og 

leysa þau verkefni sem lögð eru fyrir hann, þá gerir það nemandann einnig hæfari til 

þess að takast á við lífið og þau verkefni sem því fylgja (Andretta, 2007). 

Í rannsókn Astridar Margrétar Magnúsdóttur Mat á kennslu í upplýsingalæsi á 

háskólastigi, sem birtist í tímaritinu Bókasafninu árið 2002, voru skoðuð kennslu-

verkefni í upplýsingalæsi í nokkrum heimsálfum og þau síðan metin með tilliti til 

kennsluaðferða og kennslutækni. Sú þróun sem hefur átt sér stað varðandi magn og 

aðgengi upplýsinga, ásamt auknum fjölda nemenda í háskólanámi, hefur ýtt undir þá 

kröfu að háskólabókasöfn sinni kennslu og þjálfun í upplýsingalæsi og kenni nemendum 

að verða sjálfbjarga í upplýsingaleit. Til þess þurfa þeir að læra hugtök og aðferðir til 

þess að nota í upplýsingaleit sinni. Niðurstöður ofangreindrar rannsóknar voru notaðar 

til þess að gera tillögur að kennslu í upplýsingalæsi fyrir bókasafn Háskólans á Akureyri 

(Astrid Margrét Magnúsdóttir, 2002). Meðal annars voru skoðuð tvö stór verkefni sem 

unnin hafa verið í Bandaríkjunum um upplýsingalæsiskennslu og var stuðst við ACRL 

staðlana um upplýsingalæsi, sem fjallað verður um síðar í þessum kafla, til þess að meta 

framfarir nemendanna. Niðurstöðurnar, sem komu ekki á óvart, sýna fram á að færni 

nemendanna ,,þróast frá því að vera byrjendur í notkun upplýsinga (nemendur á sínum 

fyrstu námsárum) þar til þeir hafa öðlast vissa færni í notkun þeirra (nemendur á lokaári 

eða í framhaldsnámi)“ (Astrid Margrét Magnúsdóttir, 2002, bls. 17). 
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Nemendur fara ýmsar leiðir í því að afla sér upplýsinga í námi en segja má að þær 

upplýsingaleiðir sem mest eru notaðar séu þær að fara á Internetið og finna efni þar. 

Þetta kemur fram í rannsókn sem Guðrún Reynisdóttir og Jamilla Johnston gerðu sem 

BA-verkefni við bókasafns- og upplýsingafræðiskor Háskóla Íslands árið 2006. Þó kom 

það fram að þá skortir þekkingu til þess að leita á markvissan hátt að heimildum á 

Netinu. Þeir telja sig þurfa meiri aðstoð í heimildaleit og það virðist því tilviljanakennt 

hvers konar heimildir þeir nota. Notkun nemenda á tímaritum, blöðum og marg-

miðlunarefni er frekar lítið. Bókasafns- og upplýsingafræðingar telja helstu ástæðuna 

vera þá að nemendurna skorti færni í því að nálgast slíkar heimildir. Þó er eitthvað um 

það að nemendurnir noti námsbækur og bækur og annað efni frá kennara. Eftir því sem 

námsárunum fjölgar verða nemendur þó sjálfsöruggari í heimildaleitinni. Sýnt var fram 

á það að verkefni sem þeir nemendur skiluðu, sem fengið höfðu sérstaka kennslu í 

heimildaleit, voru á allan hátt vandaðra og betur unnin en önnur verkefni og þeir 

nemendur fengu hærri einkunnir (Guðrún Reynisdóttir og Jamilla Johnston, 2006). 

David Ellis (2006) hannaði tilgátu um upplýsingahegðun akademískra félags-

vísindamanna sem gæti gefið vísbendingar um þróun kerfis við upplýsingaleit og sem 

gæti orðið áhugaverð á sviði upplýsingarannsókna. Meginforsenda rannsóknarinnar var 

sú að hegðun væri meðfærilegri sem rannsóknarefni heldur en vitsmunir (e. cognition), 

þannig að hegðunarnálgun við notendatilgátu myndi vera fýsilegri kostur heldur en 

ríkjandi vitsmunanálgun í rannsóknum á upplýsingaleit. Kenning hans er sú að á bak við 

flókið mynstur upplýsingahegðunar séu tiltölulega fáar ólíkar athafnir sem einkennist af 

því að: hefja leit (e. starting); að tengja efni (e. chaining); að beita yfirgripsmikilli leit 

(e. browsing); að aðgreina ólíkar heimildir (e. differentiating); að vakta heimildir (e. 

monitoring); og að draga út (e. extracting) (Ellis, 2006). 

2.5 Kennsluvefur í upplýsingalæsi 
Eins og fram hefur komið hefur hlutverk bókasafna og þar með starf bókasafns- og 

upplýsingafræðinga, sem starfa á skólasöfnum, breyst mikið á undanförnum árum. 

Hefur það þróast frá almennri safnakennslu og safnakynningu yfir í það að kenna á þau 

gagnasöfn sem í boði eru og nemendur hafa aðgang að. Þessu hafa bókasafns- og 

upplýsingafræðingar í framhaldsskólum mætt með því að setja á fót Kennsluvef í 

upplýsingalæsi sem opnaður var árið 2004. Hægt er að komast inn á kennsluvefinn á vef 

Upplýsingar (www.upplysing.is) Félags bókasafns- og upplýsingafræða. Að kennslu-

vefnum standa fimm bókasafns- og upplýsingafræðingar í framhaldskólum. Segja má að 
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vefurinn sé nokkurs konar vegvísir í því hvernig á að „finna – staðsetja – meta – 

skipuleggja – og nota upplýsingar“ (Ásdís H. Hafstað, Bára Stefánsdóttir, Nanna Lind 

Svavarsdóttir, Þórdís T. Þórarinsdóttir og Þórunn Snorradóttir, 2004). Ítarlega er fjallað 

um ,,bókasöfn, gagnasöfn, heimildavinnu, og ritgerðasmíð, Netið sem heimild, 

trúverðugleika heimilda, höfundarrétt og siðfræði sem og upplýsingalæsi“ (Þórdís T. 

Þórarinsdóttir, 2008, bls. 103). 

UNESCO sem er Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations 

Educational, Scientific, and Cultural Organization), hefur útbúið vefinn InfoLit Global 

en hann inniheldur flest það sem viðkemur hugtakinu upplýsingalæsi. Fjallað er um 

mismunandi tegundir upplýsingalæsis og á vefnum er einnig að finna áhugaverðar 

rannsóknir og greinar um hugtakið með það að markmiði að auka skilning almennings á 

mikilvægi þess (InfoLit Global, 2009).  

Á vefsíðu ALA (www.ala.org) er að finna staðla um upplýsingalæsi sem Samtök 

amerískra háskóla- og rannsóknabókasafna ACRL (e. Association of College and 

Research Libraries) hefur gefið út. Staðlar þessir fjalla um upplýsingalæsi á æðri 

menntastigum og ganga undir heitinu Information Literacy Competence Standards for 

Higher Education (Association of College and Research Libraries, 2000). Farið hefur 

verið eftir þessum stöðlum víða um heim í þeim tilgangi að meta upplýsingalæsi 

nemenda og framfarir þeirra í upplýsingalæsi (Astrid Margrét Magnúsdóttir, 2002). 

Víða erlendis hafa nemendur verið þjálfaðir sérstaklega í því að verða læsir á 

upplýsingar og hefur verið stuðst við ofangreinda staðla. Felst sú þjálfun meðal annars í 

því að nemendur fá gátlista í hendur til þess að styðjast við og þjálfa sig í að skilgreina 

verkefni með tilliti til þess hvers konar upplýsingar þarf. Markmiðið er að búa 

nemendur undir nám í háskólum en rannsóknir hafa sýnt fram á að nemendur skortir oft 

hæfni til þess að stunda þá heimilda- og rannsóknarvinnu (e. research skills) sem er 

nauðsynlegur hluti af öllu háskólanámi (Riedling, 2007). 

2.6 Upplýsingaleitarferli 
Við úrlausn verkefna þar sem þörf er fyrir upplýsingar hefst ákveðið ferli og hafa fræði-

menn fjallað um þetta ferli út frá ýmsum sjónarhornum. Hér á eftir verður fjallað um 

kenningar Carol Kuhlthau (1993) og Forest W. Horton (2008) og fjallað stuttlega um 

hvað er líkt með þeim og hvað ólíkt. 
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2.6.1 Kenningar Carol Kuhlthau 
Óvissulögmál Kuhlthau (e. Principle of Uncertainty) fjallar um ferlið frá því að 

einstaklingur áttar sig á því að upplýsinga er þörf og þar til leit er hætt og lögð er loka-

hönd á verkefni sem varð til þess að leitarferlið fór af stað. Fjallað er um samspil þeirra 

hugsana og tilfinninga sem bærast með einstaklingnum. Kuhlthau (1993) skiptir þessu 

ferli í sex stig og inn í þau tengjast sex svið sem lýsa þeim tilfinningum, hugsunum og 

aðgerðum sem eiga sér stað meðan á mismunandi stigum leitarferlisins stendur. 

Tilfinningar einstaklingsins sveiflast meðan á leitarferlinu stendur. Tvenns konar 

viðhorf stýra því hvernig tekist er á við verkefnið og hvers konar leit er beitt. Annars 

vegar er það þegar leitað er að heimildum með opnum huga og yfirgripsmikilli leit er 

beitt (e. invitational) og hins vegar þegar leitað er á markvissan hátt að heimildum í 

þeim tilgangi að skera úr um ákveðin atriði sem viðkoma viðfangsefninu (e. indicative). 

Mikil óvissa ríkir í byrjun, á meðan enn er verið að skilgreina verkefnið og hvaða 

kröfur eru gerðar til þess, en síðan þróast þessar tilfinningar yfir í sjálfsöryggi eftir því 

sem líður á leitina og verkið fer að taka á sig mynd og samhliða því eykst þá áhugi. Hér 

á eftir er umfjöllun um sex stig leitarferlisins og hvaða tilfinningar gera vart við sig á 

hverju stigi fyrir sig (Kuhlthau, 1993).  

Stig 1: Undirbúningur (e. task initiation) 

Einstaklingurinn gerir sér grein fyrir og skilgreinir þörfina fyrir upplýsingar. Hugsanir 

eru þó óskýrar og fálmkenndar og á þessi stigi finnur hann fyrir óöryggi og kvíða. 

Óöryggið felst einkum í því hvar hann eigi að leita og hvernig hann eigi að bera sig að 

við leitina og það ríkir nokkurs konar tómarúm. Hann talar við aðra og flettir í 

gagnagrunnum og öðrum heimildum en með fálmkenndum hætti. Upphaf leitar 

einkennist af óvissu, en þegar líður á leitarferlið og hlutirnir fara að skýrast, þá dregur úr 

þessari óvissu og jafnframt fer sjálfstraustið vaxandi.  

Stig 2: Val á viðfangsefni (e. selection) 

Einstaklingurinn velur og skilgreinir viðfangsefnið. Hann veltir fyrir sér kröfum til 

verkefnisins, talar við aðra og athugar hvaða upplýsingar eru almennt til um 

viðfangsefnið. Algengt er að yfirlitsgreinar séu skoðaðar í byrjun til þess að fá yfirsýn 

yfir efnið og hvað sé til um það. Leitaraðferðir eru ekki orðnar þróaðar á þessu stigi. 

Almennri leit er beitt og þar af leiðandi kemur oft fram mikið magn heimilda og það 

getur valdið óvissu. Gagnlegt er að líta yfir það sem kemur fram við leit en einnig er 
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mikilvægt að túlka það áður en lengra er haldið. Um tíma getur óvissa aukist meðan á 

leit stendur og einstaklingurinn veltir því fyrir sér hvert næsta skref eigi að vera og 

hvaða leitaraðferð hann eigi að nota. Fólk hefur tilhneigingu til þess að safna miklu 

magni heimilda, en betra er að búta niður leit og vinna með heimildir jafnóðum.  

Stig 3: Bakgrunnsupplýsinga aflað (e. prefocus exploration) 

Einstaklingurinn leitar að upplýsingum með það í huga að reyna að finna ákveðið 

sjónarhorn til þess að vinna út frá en það auðveldar frekari leit. Hann leitar að 

heimildum sem fjalla um viðfangsefnið, les þær yfir til þess að kynna sér þær betur og 

skrifar hjá sér bókfræðilegar upplýsingar. Á þessu stigi fer hann að glósa niður 

hugmyndir og bera saman og tengja við það sem áður hefur komið fram um efnið en þó 

ríkir enn ákveðin óvissa. Á þessu stigi eru enn margvíslegar heimildir að koma fram. 

Bæði auðþekkjanlegar heimildir, þ.e. eitthvað sem hefur áður komið fram og 

einstaklingurinn veit nú þegar og einnig framandi, þ.e. eitthvað sem er nýtt og hefur 

ekki komið fram áður. Mikilvægt er að lesa yfir og túlka framandi heimildir og best er 

að hafa jafnvægi í formi heimilda, þ.e. bæði auðþekkjanlegar og framandi heimildir, því 

hætt er við því að óvissan aukist ef eingöngu er verið að vinna með framandi heimildir.  

Stig 4: Skilgreining á viðfangsefni (e. focus formulation) 

Á þessu stigi fer fram nánari skilgreining á því um hvað viðfangsefnið snýst. Mikilvægt 

er að lesa heimildir, bera saman hugmyndir sem koma fram og velja úr heppilegar 

heimildir. Einstaklingurinn fer að leita á markvissari hátt en áður með því að þrengja 

leit. Leitarferlið hefur þróast frá yfirgripsmikilli og almennri leit yfir í ítarleit til þess að 

skera úr um ákveðin atriði og ákvarðanatöku vegna áframhaldandi vinnu við verkefnið. 

Á þessu stigi eykst öryggi einstaklingsins og það ríkir ekki sama óvissa og á fyrri 

stigum.  

Stig 5: Upplýsingaöflun (e. information gathering) 

Einstaklingurinn leitar að upplýsingum til þess að móta viðfangsefnið enn frekar og 

fylla inn í eyður með því að lesa yfir efnisorð, titla og útdrætti og athugar heimildalista. 

Hann beitir jafnvel öðrum leitaraðferðum til þess að athuga hvað kemur fram með því, 

metur heimildir með það í huga að athuga hvort þær henti fyrir viðfangsefnið. Heimildir 

sem taldar voru mikilvægar í byrjun geta misst vægi þegar líður á leitina en sú þróun er 

eðlilegur hluti af leitarferlinu. Á þessu stigi hefur sjálfstraustið aukist til muna og 
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jafnframt áhugi fyrir viðfangsefninu; einstaklingurinn telur sig vita hvert stefni með 

verkefnið.  

Stig 6: Leit er hætt (e. presentation/search closure) 

Á þessu stigi lýkur leit og einstaklingurinn snýr sér að því skrifa verkefnið. Hann leitar 

ef til vill að viðbótarupplýsingum og gengur úr skugga um það hvort honum hafi 

yfirsést eitthvað. Heimildir og bókfræðilegar upplýsingar eru flokkaðar. Eftir því sem 

líður á leitina hefur áhugi venjulega aukist með auknum skilningi á efninu og það sér 

fyrir endann á verkefninu og því fylgir léttir, sérstaklega ef vel hefur tekist til (Kuhlthau, 

1993). 

2.6.2 Kenningar Forest W. Horton 
Í bókinni Understanding Information Literacy: A Primer eftir Forest Woody Horton 

(2008) er einnig fjallað um ferlið frá því að einstaklingurinn áttar sig á því að 

upplýsinga er þörf, þar til hann hefur fundið upplýsingar sem gagnast honum og getur 

nýtt sér þær til aukinnar þekkingar. Hann lítur þannig á að upplýsingar hafi ákveðinn 

líftíma og leggur áherslu á að sanka ekki að sér upplýsingum sem ekki er þörf fyrir. 

Leitarferlinu skiptir hann niður í ellefu stig (e. the eleven stages of the information 

literacy life cycle) sem fjallað verður um hér á eftir (Horton, 2008). 

Stig 1. Upplýsingalæs einstaklingur gerir sér grein fyrir því að upplýsinga er þörf til 

þess að leysa ákveðið verkefni eða vandamál. Á þessu stigi snýr viðkomandi sér oftast 

til annarra til þess að fá aðstoð eða leiðbeiningar um það hvernig best sé að bera sig að 

við upplýsingaleitina. 

Stig 2. Viðkomandi gerir sér grein fyrir hvers konar upplýsingar vantar til þess að 

leysa ákveðið verkefni eða vandamál. Hann þarf aðstoð annarra við að skilgreina hvar 

og hvernig sé best að leita að upplýsingunum. 

Stig 3. Skoðað er hvaða upplýsingar séu til og hversu aðgengilegar þær eru. Leit 

hefst, en oft með litlum árangri og viðkomandi leitar sér aðstoðar hjá þeim sem hafa 

meiri kunnáttu. 

Stig 4. Viðkomandi hefur áttað sig á hvernig á að finna á upplýsingarnar sem þörf er 

á. Hann hefur fengið leiðbeiningar eða kennslu í því að leita að upplýsingum sem vitað 

er að séu til. 

Stig 5. Viðkomandi er fær um að meta hversu nákvæmar upplýsingar hann þarf og 

leitar aðstoðar sérfræðings til þess að finna viðbótarupplýsingar við þær sem hann hefur 

nú þegar. 
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Stig 6. Viðkomandi er fær um að skilja til fullnustu þær upplýsingar sem hann 

finnur eða, ef ekki, þá leitar hann sér aðstoðar við að skilja þær. Margar ástæður geta 

legið að baki því að hann skilji upplýsingarnar ekki til fullnustu, þær geta til dæmis 

verið vegna tungumálaörðugleika. 

Stig 7. Viðkomandi áttar sig á því hvernig á að skipuleggja, túlka og meta 

upplýsingarnar með tilliti til trúverðugleika. Skipuleggja þarf upplýsingarnar til þess að 

þær verði skiljanlegar öðrum. 

Stig 8. Viðkomandi er fær um að kynna upplýsingarnar á skilmerkilegan hátt fyrir 

öðrum og á viðeigandi formi eða miðli. 

Stig 9. Viðkomandi er fær um að nýta upplýsingarnar til þess að leysa vandamál, 

taka ákvörðun eða mæta þörf.  

Stig 10. Viðkomandi veit hvernig á að skipuleggja og varðveita upplýsingarnar til 

þess að auðvelt verði að endurheimta þær fyrir notkun seinna meir. 

Stig 11. Viðkomandi losar sig við upplýsingar sem er ekki þörf á og tryggir öryggi 

upplýsinga sem þörf er á að varðveita (Horton, 2008). 

Segja má að ýmislegt sé líkt í kenningum Kuhlthau (1993) og Horton (2008),  

einkum það sem snýr að því að skipuleggja, túlka og meta upplýsingar og mikilvægi 

þess að safna ekki of miklum og óþörfum upplýsingum. Áhersla er lögð á það að velja 

úr það sem gagnast til þess að leysa verkefni. Horton fjallar um það í sinni kenningu að 

upplýsingar hafi ákveðinn líftíma og leggur áherslu á afmarkaða og markvissa (e. 

intensive) leit til ná betri leitarheimtum. Sá munur helgast fyrst og fremst af því að 

þessar kenningar eru settar fram á ólíkum tíma. Kenning Kuhlthau er sett fram árið 1993 

en Horton setur sína kenningu fram árið 2008, þegar magn upplýsinga hefur margfaldast 

með tilkomu Internetsins.  

2.6.3  Kenning Brendu Dervin um það að öðlast skilning 
Brenda Dervin (1992) fjallar um tómarúm í þekkingargrunni einstaklingsins (e. 

information gap) í kenningu sinni um það að öðlast skilning (e. sense making theory) 

sem leiðir af sér þörf fyrir upplýsingar. Segja má að einföld skilgreining hennar og fleiri 

fræðimanna á upplýsingahegðun sé: þörf, leit og notkun upplýsinga (e. need, seeking 

and use). Til þess að úr verði meiri þekking þarf að velja úr upplýsingar sem gagnast 

okkur (Dervin, 1992). 

Kenning Dervin (1992) er ómissandi liður í því að skilja hvernig manneskjur draga 

fram merkingu út úr upplýsingum. Skilningskenningin (e. sense-making) tengist því 
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hvernig breyting verður á rannsóknaráherslum frá heimildum upplýsinga (e. sources) til 

notenda upplýsinga (e. users) (Tidline, 2006). Þessi kenning leggur jafnframt áherslu á 

ferlið að verða upplýstur í stað þess að vera stöðugt að skilgreina upplýsingar sem 

aðskilda einingu (Tidline, 2006). 
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3 Stefnur og stefnuyfirlýsingar um aðgengi almennings að 
upplýsingum 

Í kafla þessum er fjallað um stefnu íslenska stjórnvalda í upplýsingamálum og aðgengi 

almennings að upplýsingum en bókasöfnum er ætlað mikilvægt hlutverk í þeirri stefnu. 

Einnig verður fjallað um alþjóðasamþykktir sem félög og félagasamtök hafa sent frá sér 

en þar er einnig fjallað um hlutverk bókasafna í því að efla upplýsingalæsi almennings. 

Að lokum er fjallað um hlutverk og starfsemi skólasafna á Íslandi, hvaða lög ná yfir 

starfsemi þeirra og þjónustu og um notkun upplýsingatækni í skólastarfi samkvæmt 

aðalnámskrá framhaldsskóla. 

3.1 Stefna íslenskra stjórnvalda um upplýsingamál 
Með tilkomu Internetsins og auknu upplýsingaflæði hefur það færst í vöxt að stjórnvöld 

móti sér stefnu varðandi aðgengi almennings að upplýsingum. Áhersla er lögð á það efla 

upplýsingalæsi almennings og er bókasöfnum þar ætlað mikilvægt hlutverk. Hér á eftir 

verður fjallað um helstu stefnuyfirlýsingar sem íslensk stjórnvöld hafa sent frá sér og 

fjallað um megininntak þeirra. 

3.1.1 Stefnuritið: Í krafti upplýsinga (Menntamálaráðuneytið, 1996) 

Ritið Í krafti upplýsinga, er tillögur menntamálaráðuneytisins um menntun, menningu 

og upplýsingatækni 1996-1999. Ritinu var ætlað að ,,vísa íslensku menntakerfi og 

menningarlífi veginn inn í upplýsingasamfélagið“ (Menntamálaráðuneytið, 1996, bls. 

7). Markmiðið er að stuðla að auknu aðgengi almennings að upplýsingasamfélaginu. 

Fjallað er um alla málaflokka menntamálaráðuneytisins í ritinu, þar með talið 

framhaldsskóla landsins, skólasöfn og hlutverk þeirra í upplýsingasamfélaginu. Lagt er 

til að kostir upplýsingatækninnar séu nýttir í menntakerfinu og að skólasöfnin ,,þróist og 

gegni hlutverki miðstöðvar í upplýsingatækni í menntastofnunum“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1996, bls. 39). Mikilvægt er að bókasafns- og 

upplýsingafræðingar og skólasafnakennarar kunni skil á þeim upplýsingalindum sem í 

boði eru og gegni þannig leiðandi hlutverki í kennslu nemenda, kennara og annars 

starfsfólks skólanna í upplýsingaleit í þeim upplýsingaveitum sem í boði eru. 

Markmiðið er að skólakerfið njóti ,,sérstaks forgangs um þjónustu og uppbyggingu jafnt 

á sviði skyldunáms, framhaldsnáms, fullorðinsfræðslu og endurmenntunar“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1996, bls. 39). 
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3.1.2  Stefnuritið: Auðlindir í allra þágu (Forsætisráðuneytið, 2004) 

Í ritinu Auðlindir í allra þágu, sem er stefna ríkisstjórnar Íslands um upplýsinga-

samfélagið 2004-2007, er fjallað ítarlega um aðgengi að upplýsingum og það að allir 

skuli hafa jafnan aðgang að þeim. Meginmarkmið stefnunnar eru:  

Tækifæri. Aukin verði tækifæri einstaklinga og fyrirtækja til þess að miðla 

og sækja þekkingu, eiga samskipti og stunda viðskipti hvar sem er og 

hvenær sem er.  

Ábyrgð. Forystumenn á öllum sviðum samfélagsins axli ábyrgð og vinni 

saman að því að upplýsingatæknin sé nýtt í þágu borgaranna og ólíkir 

einstaklingar geti fært sér hana í nyt.  

Öryggi. Tryggður verði aðgangur fólks og fyrirtækja að traustu háhraðaneti 

á samkeppnishæfu verði. Öryggi upplýsinga og friðhelgi einkalífs verði 

höfð að leiðarljósi í þróun upplýsingasamfélagsins. 

 Lífsgæði. Stuðlað verði að auknum lífsgæðum og auðugra mannlífi með því 

að nýta möguleika upplýsingatækninnar í menntun, menningu, heilbrigðis-

málum og á öðrum sviðum samfélagsins (Forsætisráðuneytið, 2004, bls. 7). 

Lögð er áhersla á það að einstaklingar hafi tækifæri til þess að þroskast og öðlast 

aukin lífsgæði með því að vera virkir þátttakendur í upplýsingasamfélaginu og að 

,,örugg og öflug upplýsingatækni verði verkfæri til þess“ (Forsætisráðuneytið, 2004, bls. 

6). Ávallt skal vera til staðar það besta í upplýsingatækni fyrir alla landsmenn, óháð 

félagslegri og fjárhagslegri stöðu, trúar- og stjórnmálaskoðunum og öðrum aðstæðum 

þeirra. Lögð er áhersla á gott aðgengi að þeim upplýsingaveitum sem í boði eru og að 

skólar og bókasöfn landsins búi yfir tölvum til afnota (Forsætisráðuneytið, 2004). 

3.1.3 Stefnuritið: Áræði með ábyrgð (Menntamálaráðuneytið, 2005) 

Áræði með ábyrgð er stefna menntamálaráðuneytisins um upplýsingatækni í menntun, 

menningu og vísindum 2005-2008 (Menntamálaráðuneytið, 2005). Með henni á að 

skapa tækifæri allra til þess að taka þátt í samfélagi upplýsinga og þekkingar. 

Markmiðið er að vinna áfram að aukinni tölvufærni og kennslu í upplýsingalæsi til þess 

að geta nýtt sér þau tækifæri sem bjóðast. Lögð er áhersla á öfluga upplýsingaþjónustu í 

skólum og á bókasöfnum og að komið sé til móts við þá sem eiga við fötlun eða aðra 

erfiðleika að stríða og að þeim sé gert kleift að mennta sig til jafns við aðra. Lagt er til 

að bókasöfn og menningarstofnanir verði með háhraðatengingar, að hugað sé að 
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mikilvægi þess að ungmenni fái kennslu í notkun upplýsingatækni og staðinn sé vörður 

um ábyrga notkun efnis af Internetinu (Menntamálaráðuneytið, 2005). 

3.1.4 Stefnuritið: Netríkið Ísland (Forsætisráðuneytið, 2008) 

Í stefnu ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið 2008-2012 (Forsætisráðuneytið, 

2008) er áhersla lögð á að þegnar landsins geti nálgast þjónustu og upplýsingar sem 

ríkið veitir í gegnum Netið og stuðlað á þann hátt að skilvirkari stjórnsýslu. ,,Stefnan 

byggist á þremur stoðum, þjónustu, skilvirkni og framþróun“ (Forsætisráðuneytið, 2008, 

bls. 5). Til þess að stuðla að framgangi stefnunnar er áhersla lögð á að kynna þau 

nýmæli sem kom fram í henni fyrir starfsmönnum ráðuneyta og annarra opinberra 

stofnana og einnig að hugað sé að þörfum viðskiptavinanna sem eru þegnar landsins. 

3.2 Alþjóðlegar samþykktir og stefnur um upplýsingamál 
Í stefnum og stefnuyfirlýsingum sem félög og félagasamtök og stjórnvöld ýmissa landa 

hafa sent frá sér er einnig fjallað um hlutverk bókasafna í því að efla upplýsingalæsi. 

Hér á eftir verður fjallað um helstu samþykktir og stefnuyfirlýsingar sem eiga að tryggja 

aðgengi almennings að upplýsingum og stuðla að upplýsingalæsi.  

3.2.1 Pragyfirlýsingin um eflingu upplýsingalæsis í samfélaginu (2003) 

Í Pragyfirlýsingunni, sem undirrituð var á fundi sérfræðinga um upplýsingalæsi í Prag í 

Tékklandi árið 2003, um eflingu upplýsingalæsis í samfélaginu eru grundvallarviðmið 

varðandi upplýsingalæsi þau sömu og í stefnu ríkisstjórnar Íslands um 

upplýsingasamfélagið. Allt miðast að því að þegnar samfélagsins hafi jafnan aðgang að 

upplýsingum og upplýsingatækni óháð búsetu, menntun og öðrum aðstæðum þeirra. 

Markmiðið er að minnka stafrænu gjána: 

Milli þeirra sem hafa ríkulegan aðgang að upplýsingum (e. information rich) og 

þeirra sem lítinn aðgang hafa að upplýsingum (e. information poor) Þátt-

takendur á Pragfundinum settu fram þrjú undirstöðuatriði til að bæta ástandið:  

1. Gott aðgengi að upplýsingum og samskiptatækni.  

2. Ótakmarkað aðgengi að þeim upplýsingum sem á þarf að halda. 3) 

Upplýsingalæsi borgaranna. Þeir voru sammála um að upplýsingalæsi 

borgara þarf til að samfélagið verði skilvirkt og vinnuaflið samkeppnishæft. 

Upplýsingalæsi væri forsenda þess að taka fullan þátt í upplýsinga-

þjóðfélaginu (Pragyfirlýsingin, 2003, bls. 28).  
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3.2.2 Stefnuyfirlýsing UNESCO/IFLA um skólasöfn (2003) 

Í stefnuyfirlýsingu UNESCO/IFLA um skólasöfn, en það er annars vegar Menningar-

málastofnun Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations Educational, Scientific, and 

Cultural Organization) og hins vegar Alþjóðleg samtök bókavarðafélaga og stofnana (e. 

International Federation of Library Associations and Institutions), er lögð áhersla á það 

að veita öllum í skólasamfélaginu aðgang að bókum og heimildum, gera öllum kleift að 

temja sér gagnrýna hugsun og vera virkir notendur upplýsinga á hvaða formi sem er. 

Með samvinnu kennara og bókasafns- og upplýsingafræðinga ,,ná nemendur betri 

tökum á læsi, lestri, námi, verkefnum sem og upplýsinga- og samskiptatækni“ (Stefnu-

yfirlýsing UNESCO/IFLA, 2003, bls. 72). Lögð er áhersla á góða fagþekkingu skóla-

safnstjórans og annars starfsfólks safnsins til þess að það geti haldið úti þeirri starfsemi 

sem til er ætlast. Komið er sérstaklega inn á mikilvægi þess að börn og unglingar þrói 

með sér áhuga á lestri og námi og þannig stuðlað að því að þau haldi áfram að nota 

bókasafni út í gegnum lífið.  

3.2.3 Glasgowyfirlýsing IFLA um bókasöfn, upplýsingaþjónustu og vitsmunalegt 
frelsi (2003) 

Í Glasgowyfirlýsingu IFLA um bókasöfn, upplýsingaþjónustu og vitsmunalegt frelsi er 

fjallað um það mikilvæga hlutverk sem bókasöfnin gegna, sem felst í því að afla og 

varðveita upplýsingar og gera þær aðgengilegar almenningi. Samkvæmt því má líta á 

bókasöfn og upplýsingamiðstöðvar sem lykil að þekkingu. Lagalegt hlutverk bókasafna, 

víðast hvar í heiminum, er að allir hafi jafnan aðgang að því efni sem þar er að finna 

óháð aðstæðum. Einnig að þeir sem nýta sér bókasöfn njóti ákveðinnar friðhelgi 

varðandi það efni sem þeir skoða eða fá að láni á safninu og segja má að bókasafnið eigi 

að endurspegla þá menningu og þann fjölbreytileika sem ríkir í hverju samfélagi 

(Glasgowyfirlýsing IFLA um bókasöfn, upplýsingaþjónustu og vitsmunalegt frelsi, 

2003). 

3.2.4 Stefnuyfirlýsing IFLA um Netið (2003) 

Í stefnuyfirlýsingu IFLA um Netið kemur fram að allir skuli hafa óhindraðan aðgang að 

upplýsingum á Internetinu, bókasöfnum og annarri upplýsingaþjónustu. Með 

netvæðingunni hafa allir, hvar í heiminum sem er, aðgang að upplýsingum sem þeir geta 

nýtt sér á margvíslegan hátt og geta einnig miðlað sínum áhugamálum og menningu til 

annarra í gegnum Netið. 

IFLA hvetur stjórnvöld um allan heim, sérstaklega í vanþróuðu löndunum, til þess 

að stuðla að óhindruðu upplýsingaflæði og samtökin mæla með því að ákvarðanatökur í 
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tengslum við það séu á þann hátt að allir þegnar geti nýtt sér upplýsingatæknina 

(Stefnuyfirlýsing IFLA um Netið, 2003). 

3.2.5 Alexandríuyfirlýsingin um upplýsingalæsi og símenntun (2006) 

Í Alexandríuyfirlýsingunni (2006) eru stjórnvöld hvött til þess að framfylgja þeim mark-

miðum sem sett eru fram og stuðla þannig að því að upplýsingalæsi og símenntun verði 

eitthvað sem allir hafi jafnan rétt á að öðlast og nýta sér til aukinna lífsgæða. 

,,Upplýsingalæsi er nátengt símenntun og gerir fólki á öllum aldursskeiðum kleift að 

meta, nota og vinna úr upplýsingum á gagnlegan hátt til þess að ná fram persónulegum 

og félagslegum markmiðum“ (Alexandríuyfirlýsingin um upplýsingalæsi og símenntun, 

2006, bls. 16).  

3.3 Hlutverk og markmið skólasafna 
Um skólasöfn í framhaldsskólum er fjallað í lögum um framhaldsskóla. Skólasöfn 

þjónusta fyrst og fremst nemendur, kennara og annað starfsfólk skólanna. Söfnin styðja 

við nám og kennslu í skólum og miða verður þjónustuna við þær námsbrautir sem í boði 

eru og haga innkaupum samkvæmt því. Í Lögum um framhaldsskóla nr. 80 frá 1996, gr. 

36 segir: ,,Í öllum framhaldsskólum skal vera skólasafn. Hlutverk þess er að vera 

upplýsingamiðstöð fyrir nemendur og kennara. Það skal búið bókum og nýsigögnum 

auk annars safnkosts sem tengist kennslugreinum skóla. Í tengslum við húsnæði skóla-

safns skal vera lesaðstaða með aðgangi að upplýsingaritum á skólasafni. Í starfsemi 

skólasafns skal leggja áherslu á að þjálfa nemendur í sjálfstæðri leit upplýsinga og 

notkun gagnabanka“ (Lög um framhaldsskóla nr. 80/1996, gr. 36). Í lögunum segir enn-

fremur: ,,Yfirmaður skólasafns skal vera bókasafnsfræðingur og hafa að öðru jöfnu 

kennsluréttindi á framhaldsskólastigi“ (Lög um framhaldsskóla nr. 80/1996, gr. 36).  

Ekki hefur verið sett sérstök reglugerð um skólasöfn og þar af leiðandi hefur þeim 

,,ekki verið tryggður fastur starfsgrundvöllur“ (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 1997, bls. 347) 

en gera má ráð fyrir því að í slíkri reglugerð yrðu settir fram staðlar um ýmis atriði sem 

varða rekstur skólasafna, svo sem ,,um stærð húsnæðis, fjölda starfsmanna, magn og 

gerð safngagna miðað við skólastærð, það er miðað við fjölda nemenda og kennara og 

námsframboð skóla“ (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 1997, bls. 347). 

3.3.1 Aðalnámskrá framhaldsskóla 

Í aðalnámskrá, sem menntamálaráherra setur, er kveðið á um markmið og fyrirkomulag 

skólastarfs á framhaldsskólastigi. Aðalnámskrá framhaldsskóla skiptist í tvo hluta, 

almennan hluta og námsbrautarlýsingar (Menntamálaráðuneytið, 1999a). 
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„Námsbrautarlýsingar skulu byggðar upp í samræmi við ákvæði almenns hluta 

aðalnámskrár framhaldsskóla og skólanámskrár viðkomandi skóla. Í námsbrautarlýsingu 

skal kveðið á um innihald og vægi áfanga í einstökum greinum, samhengi í námi, vægi 

námsþátta og lokamarkmið náms. Þar er ákveðinn lágmarksfjöldi áfanga og eininga í 

einstökum námsgreinum og inntak náms í megindráttum“ (Lög um framhaldsskóla nr. 

92/2008, gr. 23).  

Í þeim hluta aðalnámsskrár fyrir framhaldsskóla sem fjallar um upplýsinga- og 

tæknimennt frá 1999 er fjallað um hugtakið upplýsingalæsi og hversu mikilvægt það er 

vegna mikilla tækniframfara sem orðið hafa. ,,Til að takast á við síbreytilegan heim 

tækni, upplýsinga og samskipta er í vaxandi mæli lögð áhersla á upplýsingalæsi. Það er 

sú þekking og færni sem þarf til að afla, flokka, meta gæði, vinna úr og miðla 

upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt“ (Menntamálaráðuneytið, 1999b, bls. 22). 

Lagt er til að skólar noti áfangann UTN 103 Notkun upplýsinga og tölva í almennu 

námi. Í áfangalýsingu kemur fram að fjallað sé um almenn atriði upplýsingalæsis, svo 

sem upplýsingaöflun, mat á gæðum og áreiðanleika upplýsinga, uppruna þeirra. 

Sérstaklega er tekið fram að áfanginn sé heppilegt samstarfsverkefni tölvukennara og 

bókasafns- og upplýsingafræðings (Menntamálaráðuneytið, 1999b). 

Það þarf þó að hafa það í huga að aðalnámskrá er einungis viðmið fyrir starfsemi 

skóla og óvíst að allir framhaldsskólar hafi getu til þess að framfylgja öllum þeim 

viðmiðum sem þar eru sett fram.  

Með tilkomu upplýsingatækninnar hefur skólastarf breyst. Upplýsingatækni tekur 

örum breytingum og til þess að aðlaga sig að henni er meiri þörf en áður á því að læra 

stöðugt eitthvað nýtt og hefur ,,endurmenntun og símenntun öðlast meira vægi“ (Þórdís 

T. Þórarinsdóttir, 1997, bls. 343). Starfsemi skólasafna hefur breyst frá því að þau mati 

nemendur á efni yfir í það að vera ,,uppspretta þekkingar“ með því að þjálfa nemendur í 

upplýsingafærni og sjálfstæðri þekkingarleit (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 1997, bls. 343). 
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4 Rannsóknin 

Í kafla þessum verður fjallað um þá aðferðafræði sem notuð var við rannsóknina, en hún 

er bæði eigindleg og megindleg. Greint verður frá vali á þátttakendum og þeim lýst, 

hvenær rannsóknin fór fram, markmiðum hennar, gagnaöflun og hvernig úrvinnslu 

gagna var háttað. 

4.1 Markmið rannsóknar og tengsl rannsakanda við hana 
Ástæða þess að þetta viðfangsefni varð fyrir valinu er fyrst og fremst áhugi minn á 

því að rannsaka upplýsingalæsi framhaldsskólanemenda. Einnig hafði undirrituð tekið 

námskeið innan bókasafns- og upplýsingafræðinnar, þar sem meðal annars var fjallað 

ítarlega um upplýsingahegðun og upplýsingaleit og það jók einnig á áhuga á þessu 

viðfangsefni. Markmið rannsóknarinnar var að reyna að varpa ljósi á það hvaða leiðir 

framhaldsskólanemendur fara í heimildaöflun í námi.  

Í eigindlega hluta rannsóknarinnar var ákveðið að taka viðtöl við fimm nemendur á 

lokaári í námi og að heimsækja bókasafn skólans. Engin siðferðileg álitamál komu upp 

við framkvæmd rannsóknarinnar enda viðfangsefnið ekki þess eðlis, þar sem hvorki var 

um viðkvæman hóp né viðkvæmt málefni að ræða. Takmarkanir voru þær að það hefði 

ef til vill verið betra að fá meiri fjölbreytni í hóp viðmælenda, til dæmis eftir kyni, aldri 

og námsbrautum.  

Eðli heimsóknar á bókasafn skólans varð líka annað en áætlað var í byrjun. Það 

helgaðist af því að þar sem langt var liðið á önnina var kennslu lokið og nemendur 

komnir í upplestrarfrí. Þeir voru búnir að skila þeim ritgerðum og verkefnum sem til var 

ætlast af þeim á önninni. Af þeim sökum var ekki hægt að framkvæma þátttökuathugun 

eins og ætlunin hafði verið. Engu að síður var heimsóknin gagnleg, þar sem undirrituð 

fékk góða kynningu á starfsemi safnsins og þjónustu þess. 

Megindlegi hluti rannsóknarinnar fólst í því að leggja spurningalista með fyrirfram 

ákveðnum svarmöguleikum fyrir nemendur skólans. Listinn samanstóð af 18 

spurningum. Í flestum spurningunum voru fimm svarmöguleikar og var ætlast til þess 

að nemendur merktu við einn þeirra. 96 eintök af listanum voru lögð fyrir og alls voru 

það 78 nemendur sem svöruðu sem er 81% svarhlutfall.  

Helsta vandamálið sem upp kom við undirbúning rannsóknarinnar var það að  þegar 

óskað var eftir því við stjórnendur skólans að hafa milligöngu um að útvega við-

mælendur, þá leið langur tími þar til svar barst frá skólanum og þurfti undirrituð þess 
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vegna sjálf að útvega fyrstu þrjá viðmælendurna. Einn viðmælandinn er skyldmenni en 

hinir tveir þátttakendurnir eru samstarfskonur mínar og nýtti ég mér þessi tengsl til þess 

að útvega viðmælendur fyrir fyrstu viðtölin. 

4.2 Rannsóknarspurningar 
Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á það hversu upplýsingalæsir nemendur fram-

haldsskóla eru og hvers konar heimildir þeir nota mest.  

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

• Hvers konar heimildir nota nemendur í náminu?  

• Hvaða hlutverki gegnir skólabókasafnið?  

• Fá nemendur kennslu í heimildaleit og í meðferð heimilda, s.s. í gerð   

heimildaskrár? 

• Hversu upplýsingalæsa telja nemendur sig vera? 

4.3 Rannsóknaraðferðir 
Um tilviksrannsókn er að ræða, þar sem rannsakaður er hópur fólks á sama stað. Í þessu 

tilviki voru það nemendur í sama framhaldsskólanum.  Rannsóknin er bæði eigindleg og 

megindleg.  

Þær aðferðir eigindlegra rannsókna sem voru notaðar voru í þessari rannsókn voru 

opin viðtöl, þar sem rætt var við fimm nemendur sama framhaldsskólans. Opin viðtöl 

eru hugsuð sem samræður á milli tveggja eða fleiri einstaklinga og hafa þá kosti að 

auðvelt er að átta sig á hegðun þátttakandans, skoðunum og aðstæðum. Eigindleg 

rannsókn (e. qualitative research) felur það meðal annars í sér að tekin eru viðtöl, 

gerðar þátttökuathuganir og þátttaka í rýnihóp. Hún byggist á því að safna mismunandi 

gögnum, svo sem viðtölum, þátttökuathugunum, lífssögum, sjálfsíhugunum, 

einstaklingsreynslu, athugunum og sögulegum texta til þess að átta sig á ástæðum fyrir 

hegðun einstaklingsins (Taylor og Bogdan, 1998). Ekki er lögð áhersla á fjölda 

þátttakenda, eins og í megindlegri rannsókn, heldur það að rannsaka nánar færri 

einstaklinga, til þess að unnt sé að öðlast sem dýpstan skilning á athöfnum þeirra. 

Eigindlega hluta rannsóknarinnar lauk með heimsókn á bókasafn skólans, þar sem rætt 

var við forstöðumann skólasafnsins sem sýndi húsnæði þess, safnkostinn og kynnti þá 

starfsemi og þjónustu sem safnið býður upp á. 

 



 31

Í megindlegri rannsókn (e. quantitative research) er áhersla fremur lögð á fjölda 

þátttakenda og því stærra sem úrtakið er því meiri líkur eru á því að hægt sé að alhæfa 

niðurstöður yfir á þýðið eða heildina. Slík rannsókn felur það meðal annars í sér að 

spurningalistar eru lagðir fyrir hóp fólks, ýmist á pappírsformi eða rafrænu formi, eða 

gerðar símakannanir, svo dæmi séu tekin. Sú aðferð sem beitt var í þessari rannsókn var 

að útbúnir voru spurningalistar með fyrirfram ákveðnum svarmöguleikum og var ætlast 

til þess að þátttakendur merktu við einn svarmöguleika fyrir hverja spurningu. Ef vel á 

að takast til með slíka rannsókn þarf að vanda gerð þeirra spurninga sem lagðar eru 

fyrir. Þær mega hvorki vera villandi né leiðandi. Þær þurfa að vera skýrar, stuttar og 

einfaldar, þannig að þátttakendur geti svarað án mikillar umhugsunar (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Þátttakendur eru nafnlausir og oft hittir rannsakandinn þátttakendur 

ekki sjálfur, þannig að slík rannsókn verður ekki eins persónuleg og viðtalsrannsókn. 

4.4 Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar 
Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í byrjun árs 2008. Eftir að hafa ráðfært mig við 

þáverandi leiðbeinanda minn, dr. Ágústu Pálsdóttur, var rannsóknarefnið ákveðið og 

það skilgreint nánar. Var það gert með því að ákveða rannsóknarspurningar til þess að 

vinna út frá og við undirbúning viðtalanna var útbúinn gátlisti sem var notaður sem 

hjálpartæki við viðtölin. Til þess að vel takist til með opin viðtöl, þá er æskilegast að 

umræður skapist um efnið, þannig að viðtölin séu í samræðuformi. Með því móti eru 

meiri líkur á því að fram komi ítarlegri upplýsingar um hegðun þátttakanda (Taylor og 

Bogdan, 1998). 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og í upphafi viðtala var viðmælendum 

heitin nafnleynd og trúnaður.  

Rannsóknin var gerð í tveimur hlutum og stóð hún yfir frá janúar 2008 fram í 

desember 2008. Eigindlegi hluti hennar fór fram á vormisseri 2008. Leitað var til 

framhaldsskólans, sem ákveðið hafði verið að rannsaka og stjórnendur skólans beðnir 

um það að hafa milligöngu um það að útvega viðmælendur. Skólinn er áfangakerfisskóli 

í Reykjavík. Nemendur skólans eru vel yfir 2.000 og um 140 starfsmenn. Meginástæðan 

fyrir því að þessi skóli varð fyrir valinu var sú að þar sem um fjölmennan 

framhaldsskóla er að ræða, var talið að auðvelt ætti að vera að útvega viðmælendur. Þá 

var það kostur að margar námsbrautir eru við skólann sem eykur á fjölbreytileika 

nemendanna og væntanlegra viðmælenda. Við skólann er starfræktur kvöldskóli og þar 
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er boðið upp á nám á flestum námsbrautum skólans. Gerðar eru sömu námskröfur og í 

dagskólanum en kennslustundir eru í flestum tilfellum færri en í dagskólanum.  

Eigindlega hluta rannsóknarinnar lauk með heimsókn á bókasafn skólans, þar sem 

rætt var við forstöðumann safnsins. 

Megindlegi hluti rannsóknarinnar fór fram á haustmisseri 2008. Undirrituð setti sig 

aftur í samband við stjórnendur skólans og bað þá um að hafa milligöngu um það að 

leggja spurningalista fyrir nemendur langt komna í námi við skólann. Spurningalisti 

með 18 spurningum var lagður var fyrir nemendur í íslenskuáföngum en það eru 

skylduáfangar sem allir nemendur skólans verða að öllu jöfnu að taka. Þar sem um eina 

af kjarnagreinum skólans er að ræða voru nemendur í þessum áföngum af mismunandi 

námsbrautum innan skólans. Alls voru það 78 nemendur sem svöruðu, 36 strákar og 42 

stelpur. 

4.4.1 Þátttakendur 
Sjö nemendum, fimm stelpum og tveimur strákum, sem skólinn hafði bent á var sendur 

tölvupóstur þar sem óskað var eftir viðtali og voru það eingöngu stelpur sem svöruðu 

beiðninni.  

Valdir voru nemendur langt komnir í námi. Ástæða þess var sú að talið var að þeir 

hefðu meiri reynslu í heimildaleit en þeir sem skemur væru komnir í námi. Þar sem svar 

barst seint frá skólanum varð það úr að ég útvegaði sjálf fyrstu þrjá viðmælendur mína 

en þá þekki ég persónulega. Þar sem viðmælendunum hafði verið heitið nafnleynd voru 

þeim gefin dulnefni og eru þau notuð þegar fjallað er um svör viðmælenda minna hér á 

eftir. 

Helga og Helena voru tvítugar stúlkur af félagsfræðibraut sem voru að ljúka 

stúdentsprófi um vorið 2008. 

Halldóra var tvítug stúlka af náttúrufræðibraut en hún var skemur á veg komin í 

námi og stefndi að því að ljúka stúdentsprófi haustið 2008 eða vorið 2009.  

Unnur var tvítug stúlka af félagsfræðibraut sem var að ljúka stúdentsprófi um vorið 

2008.  

Aðstæður ofangreindra viðmælenda voru svipaðar. Þær höfðu allar farið í framhalds-

skóla strax að loknum grunnskóla, þær voru einhleypar og barnlausar og bjuggu í 

foreldrahúsum. 

Guðmunda var rúmlega fimmtug kona af félagsfræðibraut sem var að útskrifast úr 

kvöldskólanum. Bakgrunnur hennar var talsvert öðruvísi en hinna. Hún lauk prófi frá 
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sérskóla árið 1978 og starfaði í rúma tvo áratugi við það sem hún hafði menntað sig í en 

það starf útheimti talsverða líkamlega áreynslu. Vegna bakmeiðsla sem Guðmunda varð 

fyrir þurfti hún hins vegar að hætta því starfi. Þegar hún hafði jafnað sig nægilega vel 

eftir slysið til þess að hefja aftur nám. Þá fór hún í Hringsjá sem er skóli ætlaður þeim 

sem eru að ná sér eftir veikindi, slys eða önnur áföll í lífinu. Þaðan fór hún síðan í 

kvöldskólann. 

Í megindlega hluta rannsóknarinnar var spurningalisti lagður fyrir nemendur. Hann 

var ljósritaður í 96 eintökum. Alls svöruðu 78 nemendur spurningalistanum sem er 81% 

svarhlutfall og voru nemendurnir af mismunandi námsbrautum innan skólans. Alls eru 

14 námsbrautir við skólann og nemendur af 11 námsbrautum svöruðu spurninga-

listanum. Skipting eftir námsbrautum var þannig að 22 svarenda voru af félagsfræði-

braut, sex af íþróttabraut, fimm af málabraut, 12 af náttúrufræðibraut, þrír af 

sjúkraliðabraut, 11 af listnámsbraut-myndlistarkjörsviði, þrír af listnámsbraut - textíl og 

handmenntakjörsviði, einn af snyrtibraut, sjö af upplýsinga- og tæknibraut, sjö af 

viðskipta- og hagfræðibraut og einn af viðskiptabraut.  

Hlutfall á milli kynja var þannig að það voru 36 (46,2%) strákar og 42 (53,8%) 

stelpur sem svöruðu, 9% svarenda var á 2. ári í námi, 46,2% á 3. ári og 44,8% á 4. ári. 

4.4.2 Gagnaöflun 
Fyrsta viðtalið var tekið 7. febrúar og það síðasta 8. apríl 2008 og var lengd þeirra frá 15 

mínútum upp í eina klukkustund og var hvert viðtal tekið upp á stafrænt upptökutæki. 

Ítarleg skýrsla var skrifuð um það sem fram kom í heimsókn á bókasafn skólans. 

Spurningalistinn var lagður fyrir nemendur 20. október 2008 í íslenskuáföngum þar 

sem eru nemendur af mismunandi námsbrautum innan skólans og eru þetta skyldu-

áfangar sem allir nemendur hans verða að taka.  

4.4.3 Úrvinnsla gagna 
Eftir að hafa afritað hvert viðtal fyrir sig sem tekið var í eigindlega hluta rann-

sóknarinnar og sett inn athugasemdir, var hafist handa við að skoða þau með það í huga 

að athuga hvaða meginþemu kæmu fram sem endurtækju sig í þeim, en um þau verður 

fjallað í niðurstöðukafla þessarar ritgerðar.  

Farið var yfir skýrslu sem skrifuð hafði verið um aðstöðu skólasafnsins, húsnæði 

þess, safnkostinn sem í boði er og þá þjónustu sem safnið veitir notendum sínum. Það 

sem kom fram í skýrslunni var borið saman við það sem kom fram í viðtölunum sem 

tekin höfðu verið. 
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Spurningalistinn sem lagður var fyrir í megindlega hluta rannsóknarinnar og svörin 

við honum, voru slegin inn í tölfræðiforritið SPSS og möguleikar forritsins notaðir við 

úrvinnslu gagnanna. Unnar voru tíðnitöflur úr spurningalistunum og tilgátuprófanir 

gerðar. Markmiðið var ekki að skoða eða bera saman hópa innan úrtaksins heldur frekar 

að bera saman niðurstöður úr megindlega hluta rannsóknarinnar við þær niðurstöður 

sem komu fram í eigindlega hluta hennar og nota hann þannig til stuðnings. Svörin við 

spurningalistanum voru síðan greind á heildstæðan hátt og þau skoðuð út frá ýmsum 

þáttum í þeim tilgangi varpa einhverju ljósi á það hvernig heimildaöflun 

framhaldsskólanemenda sé háttað.  
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5 Heimildaöflun framhaldsskólanemenda 

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir niðurstöður þeirra gagna sem fram komu við 

úrvinnslu rannsóknarinnar. Fjallað verður um báða hluta rannsóknarinnar, það er 

eigindlega og megindlega hlutann, og helstu niðurstöður úr hvorum fyrir sig; hvar og 

hvernig nemendur leita helst fanga varðandi heimildir til þess að nota í námi og notkun 

þeirra á heimildum. Fyrst verður fjallað um eigindlega hluta rannsóknarinnar, þar á eftir 

um megindlega hluta hennar. Rannsókn sem þessi gefur ekki einhlítt svar við þeim 

spurningum sem lagt var upp með í byrjun en þó á hún að geta varpað nokkru ljósi á það 

hvernig heimildaleit og heimildanotkun framhaldsskólanemenda sé almennt háttað. 

5.1 Eigindlegi hluti rannsóknarinnar 
Fjallað verður um þær niðurstöður sem komu fram úr eigindlega hluta rannsóknarinnar 

en það eru niðurstöður úr viðtölum við fimm nemendur á lokaári skólans. Þar eru dregin 

fram þau meginatriði sem fram komu, en þau eru eftirfarandi: hvar og hvernig 

nemendur leita að heimildum, á hvaða formi heimildirnar eru, meðferð heimilda, svo 

sem varðandi gerð heimildaskrár, hvort og hvar þeir hafa fengið kennslu í heimildaleit 

og hversu upplýsingalæsir þeir telja sig vera. Einnig er fjallað um heimsókn á bókasafn 

skólans sem fólst í kynningu á almennri starfsemi þess og hvaða þjónustu það veitir, 

notendahópi safnsins, safnkosti og hvaða hlutverki safnið þjónar í kennslu og leiðsögn 

til nemenda í heimildaöflun.  

5.1.1 Staðsetning heimilda og leitaraðferðir nemendanna 
Þátttakendur í eigindlega hluta rannsóknarinnar sögðust fara ýmsar leiðir við 

upplýsingaöflun. Það kom þó fljótt í ljós að þeir leita sér nær undantekningarlaust fyrst 

heimilda á Internetinu. Þeir fara oftast fyrst á leitarvélina Google.is og beita yfirgrips-

mikilli leit með því að slá inn einföld leitarorð. Með þeirri aðferð fást mjög margar 

niðurstöður sem tímafrekt og flókið getur verið að fara í gegnum í leit að heppilegum 

heimildum fyrir viðkomandi verkefni. Það kemur fram að nemendur reyna að þrengja 

leit til þess að auðvelda sér vinnuna og beita þeim ítarleitaraðferðum sem þeir kunna.  

Ástæðan sem nemendurnir gáfu fyrir því að þeir leituðu oftast fyrst á Netinu var sú 

að það væri fljótlegast, auðveldast og þægilegast og ,,maður þarf ekki að hafa bóka-

bunka á borðinu hjá sér“ eins og Halldóra lýsti því. Henni fannst það líka kostur að 

Google.is væri á íslensku. Tölvueign er almenn og einnig eru tölvur á bókasafni skólans 
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til afnota fyrir nemendur. ,,Já, maður er alltaf með tölvuna með sér í skólanum og þarf 

ekki að vera að fara á bókasafnið og finna sér bækur og leita að blaðsíðutali og getur 

bara pikkað inn eitt orð og þá kemur bara allt sem mann vantar. Það er langþægilegast“ 

sagði Unnur. Halldóra kvað ástæðuna einnig vera ,,vegna þess að það er svo mikið úrval 

af heimildum. Það eru heimildir svo víðs vegar frá og það er svo margfalt þægilegra að 

leita þar en að fara á bókasafn“. 

Nemendurnir hafa almennt ekki tileinkað sér leit í gagnasöfnum, hvorki íslenskum 

né erlendum. Þeir leita nánast aldrei að efni í Gegnir.is, sem er rafræn samskrá íslenska 

bókasafna. Tveir af nemendunum höfðu ekki fengið kynningu á honum og vissu þar af 

leiðandi ekki af honum. Aðeins þrír af nemendunum sem vissu af Gegnir.is sögðust 

sjaldan leita sjálfir að efni þar heldur treysta á aðstoð starfsfólks bókasafna við þá leit. 

Ein af ástæðum þess getur helgast af því að safnkostur bókasafns skólans er ekki 

skráður í Gegnir.is heldur er notast við bókasafnsforritið Metrabók. Ef til vill væri 

Gegnir.is meira notaður ef safnkostur skólasafnsins væri skráður þar, því auðvelt er að 

leita í skránni, hægt er að skoða eigin lán, panta bækur í millisafnaláni og því um líkt 

sem er til þæginda fyrir notendur hans. 

Fram kom að ættingi Guðmundu er bókasafns- og upplýsingafræðingur og sagði hún 

það hjálpa sér mikið í því að finna gagnlegar heimildir. Hún virtist  einnig verja meiri 

tíma og vinnu í það að afla sem bestra heimilda. Sem dæmi má nefna að hún hafði 

samband við stofnun og pantaði viðtal hjá starfsmanni þar til þess að fá sem bestar 

upplýsingar um tiltekið efni sem hún ætlaði að fjalla um í heimildaritgerð. Guðmunda 

kvaðst líka vera forvitin að eðlisfari og ekki hika við að spyrja fólk og þannig fengi hún 

oft upplýsingar um það hvar góðar heimildir er að finna. Það kom þó fram í viðtalinu að 

Guðmunda sagðist finna fyrir óöryggi varðandi heimildaleit og sagði að ekki væri kennt 

nægilega vel hvaða leitaraðferðir væri best að nota. Yngri nemendurnir hafa hins vegar 

alist upp með Netinu, ef svo má að orði komast og þeim finnst Netið innihalda flestallt 

efni sem þarf til þess að nota við verkefnavinnu.  

Nemendurnir sögðust leita talsvert til annarra varðandi heimildaöflun þegar þeim 

gengur erfiðlega að finna gagnlegar heimildir, svo sem til vina, skólafélaga og ættingja.  

Nemendurnir sögðust stundum nota bækur sem til eru á heimilum þeirra. Unnur gat 

nýtt sér listaverkabækur í einum áfanga og Helga gat nýtt sér bækur á sviði félagsfræði 

sem til voru heima hjá ömmu hennar. Þetta samræmist því sem fram kom í fræðilega 

hluta ritgerðarinnar að fólk hefur tilhneigingu til þess að leita í upplýsingar sem auðvelt 

er að nálgast, það sem er auðþekkjanlegt og í það sem hendi er næst. Þar má nefna sem 
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dæmi fólk í nánasta umhverfi, bækur, tímarit og annað efni sem til er á heimilum fólks 

(Savolainen og Kari, 2004). 

Guðmunda, sem jafnframt var sú elsta í hópi viðmælendanna, hafði verið í 

framhaldsskólanámi fyrir 30 árum og sagði að mikið hefði breyst varðandi heimilda-

öflun á þeim tíma: ,,Sko, það voru auðvitað bara bókasöfnin þegar við vorum í þessu og 

kannski eitthvað í einkaeign og eitthvað svoleiðis og það voru mikið kennararnir sem 

hjálpuðu manni þá. Kannski að benda manni á hvar maður ætti að ná í bækurnar“. Þar 

sem Guðmunda hafði fengið byrjunaráfangana í íslensku metna, þá má vera að hún hafi 

farið á mis við það sem var kennt um heimildaleit og gerð heimildaskrár í þeim 

áföngum.  

Guðmunda sagðist finna að það vantaði undirstöðu hjá henni í því að leita að 

heimildum, vísa í þær á réttan hátt og setja heimildaskrá rétt upp. Hún nefndi að ef til 

vill væri heppilegt að kenna vinnulag í framhaldsskólum eins og gert er í háskólum. 

Einnig fannst henni vanta góðar leiðbeiningar með verkefnum sem á að vinna og til 

hvers er ætlast í þeim.  

Guðmunda var sú eina af viðmælendunum sem vissi af Hvar.is sem er landsað-

gangur að erlendum rafrænum gagnasöfnum á öllum fræðasviðum. Hún hafði fengið 

stutta kynningu á honum í undirbúningsnámi sem hún var í fyrir námið í kvöldskólanum 

en hún sagðist enn sem komið er ekki hafa notað gagnasafnið sjálf.  

Nemendurnir leita fyrst og fremst að heimildum á íslensku eins og Unnur sagði: ,,Já, 

ég leita fyrst og fremst á íslensku síðunum, en ég tek mig stundum til og þýði yfir á 

íslensku eitthvað sem ég finn á ensku. En það er náttúrulega erfiðara...“.   

Unnur og Guðmunda sögðust þó stundum taka heimildir á ensku og þýða þær yfir á 

íslensku en þar sem það er erfitt og tímafrekt gera þær það síður. Helga, Halldóra og 

Helena sögðust nánast aldrei þýða heimildir af öðru tungumáli yfir á íslensku nema að 

til þess væri ætlast af kennurum. 

Kennarar skólans aðstoða nemendur mikið við heimildaleit. Þeir benda nemendum á 

viðeigandi heimildir og hvar þær er að finna. Fram kom að þeir brýna fyrir nemendum 

sínum að nota ,,ekki bara hvaða heimildir sem er“ eins og Helga og Guðmunda sögðu. Í 

sumum námsáföngum hafa kennarar skólans, í samráði við skólabókaverði, tekið saman 

bækur og aðrar heimildir og þær geta nemendur nálgast á skólabókasafninu. ,,Já, þær 

eru bara með rekka hjá sér eða kennararnir koma með bækurnar til okkar. Þá bara tekur 

maður þær bækur sem okkur lýst best á“ sagði Halldóra. Oftast gera kennararnir kröfu 
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um fleiri og annars konar heimildir en af Netinu og fara þá fram á það að nemendur noti 

prentaðar heimildir, svo sem úr bókum og tímaritum. 

Þó nemendurnir leiti ekki mikið á skólabókasafnið í heimildaleit sögðu þeir að 

starfsfólk skólasafnsins væri tilbúið til þess að aðstoða við heimildaleit ef þess væri 

óskað. Það er helst í þeim tilvikum sem þeir þurfa að finna sér aðrar og fleiri heimildir 

en af Netinu sem nemendurnir sögðust leita til skólasafnsins. 

Fram kom að misskilnings virðist gæta varðandi ýmislegt er tengist þjónustu skóla-

safnsins. Unnur hélt til dæmis að ekki mætti fá bækur lánaðar út af safninu og nefndi 

það sem ástæðu fyrir því hversu lítið hún notar það. ,,Það er svo óþægilegt af því maður 

má ekki taka bækurnar með sér“. Það kom þó í ljós í heimsókn á skólasafnið að ekki má 

fá námsbækur, orðabækur og handbækur lánaðar út af safninu og það er í samræmi við 

það sem tíðkast á öðrum bókasöfnum en annað efni er til útláns. 

Opnunartími skólasafnsins var nefndur sem ein af ástæðum þess hve lítið Guðmunda 

sagðist nota það. ,,Sko, bókasafnið lokar kl. 18 þegar skólinn er byrjaður hjá mér“. 

Aðeins Unnur og Guðmunda sögðust nota almenningsbókasöfn eins og Borgar-

bókasafn Reykjavíkur. Unnur sagðist fara í ákveðið útibú safnsins, þar sem það væri 

staðsett nálægt heimili hennar en einnig vegna þess að hún hélt að ekki mætti fá efni 

lánað út af skólabókasafninu. Guðmunda sagðist fara í lítið og heimilislegt útibú 

safnsins og fengi aðstoð frá starfsfólki þess við að finna heimildir. 

5.1.2 Form heimilda sem nemendurnir nota 
Eins og fram hefur komið nota nemendurnir fyrst og fremst rafrænt efni sem þeir finna í 

gegnum leitarvélina Google.is. Það kom fram að þeir nota mikið sömu vefsíðurnar til 

þess að afla sér heimilda. Má þar nefna síður eins og  Vísindavef Háskóla Íslands, 

Wikipedia, Greinasafn Morgunblaðsins og Doktor.is en nær allir nemendurnir sögðust 

nota þessar vefsíður sem heimildir. Þeir leita í stuttan texta með miklum upplýsingum 

sem fljótlegt er að lesa frekar en að lesa heilu bækurnar eða bókakaflana. Þeir nefndu 

tímarit, alfræðiorðabækur og vefsíður sem dæmi um þess konar heimildir. Tímaritin 

sem helst voru nefnd voru Uppeldi og Fyrstu skrefin en það eru tímarit um börn og 

uppeldismál en þau tímarit sögðust nemendurnir geta notað í sálfræði- og félagsfræði-

áföngum og Guðmunda sagðist nota kvikmyndir sem heimildir ef svo bæri við. 

Nemendurnir sögðust stundum nota það sem til fellur hverju sinni, svo sem hjá 

ættingjum eða skólafélögum, ef það gæti gagnast þeim í náminu.  
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Guðmunda sagðist leita heimilda víða, svo sem á vef BBC (www.bbc.co.uk), 

Britannica Online (www.britannica.com) og því um líkt og sagðist einnig hafa horft á 

bíómynd og notað hana sem heimild. Hún sagðist einnig nota munnlegar heimildir eins 

og frá föður sínum og eins ætti hann bækur sem hún hefði getað nýtt sér við 

verkefnavinnu. 

Nemendurnir sögðust almennt ekki sækja sér bækur á bókasafn nema í þeim til-

vikum sem þegar kennarar hafa bent þeim á gagnlegar bækur eða að gerð sé krafa um 

fleiri og annars konar heimildir en af Netinu. Enginn af nemendunum hefur tileinkað sér 

að leita í Gegnir.is og einungis Guðmunda vissi af landsaðgangi að rafrænum 

gagnasöfnum í gegnum Hvar.is.  

Nemendurnir sögðust aðallega nota heimildir á íslensku, þar sem bæði erfitt og tíma-

frekt sé að þýða af öðru máli yfir á íslensku. Unnur sagðist þó stundum gera það frekar 

ef heimildirnar væru betri en þær íslensku.  

5.1.3 Kennsla í heimildaöflun 
Enginn nemendanna sagðist hafa fengið sérstaka kennslustund í heimildaleit og sú 

aðstoð sem þeir höfðu fengið var hjá kennurum skólans. Þeir tóku það þó fram að þeir 

gætu alltaf óskað eftir aðstoð við heimildaleitina, bæði hjá kennurum og starfsfólki 

skólasafnsins. Svo virðist sem nemendurnir telji sig ekki þurfa slíka kennslu, því þeir 

líta svo á að heimildaleit sé fyrst og fremst þjálfun og ,,það er eitthvað sem maður lærir 

bara“ eins og Halldóra sagði. 

Eins og fram hefur komið fannst Guðmundu hún vera óörugg varðandi heimildaleit 

og sagðist vilja meiri kennslu í henni, en yngri nemendurnir kvörtuðu ekki yfir 

kunnáttuleysi og sögðust yfirleitt ekki lenda í vandræðum í heimildaleitinni. 

Í heimsókn á bókasafn skólans kom það fram að forstöðumaður safnsins fer í 

kennslustund til þess að kenna leit í helstu upplýsingaveitum sem nemendur hafa 

aðgang að. Af viðtölunum að dæma virðist sú kennsla ekki hafa skilað sér til 

nemendanna. Ef til vill hafa nemendurnir ekki mætt í þær kennslustundir sem kennslan 

fór fram í. 

Forstöðumaður safnsins sagði að ef til vill væri heppilegt að þessi kennsla færi fram 

í byrjun náms en einnig væri æskilegt að hnykkja á þessu eftir því sem líður á námið. 

Nemendur fá grunnkennslu í heimildaleit í byrjunaráfanga í íslensku og í öðrum áfanga 

þar sem kennd er upplýsingatæknifræði. Þetta eru áfangar sem allir nemendur skólans 

taka, óháð því á hvaða námsbraut þeir eru. Upplýsingatæknifræði er námsáfangi þar sem 
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leit að upplýsingum er kennd sérstaklega. Hins vegar þarf að taka mið af því, sem kom 

fram í heimsókn á bókasafn skólans, að talsvert er um að nemendur skipti um skóla 

meðan á framhaldsskólanámi stendur. 

Greinilegt er þó að sú kennsla sem boðið er upp á í heimildaleit hefur ekki skilað sér 

til nemendanna og/eða að þeir hafa ekki tileinkað sér það sem kennt var.  

5.1.4 Upplýsingalæsi nemendanna 
Fram kom að nemendurnir telja sig vera ágætlega upplýsingalæsa. Þeir segjast ekki taka 

hvaða efni sem er og alls ekki efni af bloggsíðum. Eins og Helga orðaði það að þá: 

,,tekur maður ekki bara einhverjar bloggsíður og eitthvað kjaftæði sem einhver hefur 

skrifað“.  

Nemendurnir sögðust eiga frekar auðvelt með það að átta sig á því hvers konar 

heimildir það eru sem þá vantar og sögðust almennt ekki verja miklum tíma í heimilda-

leit. Þeim virtist ekki finnast það mikilvægt að fá sérstaka kennslu í heimildaleit, eins og 

áður hefur komið fram og litu á það sem ,,eitthvað sem maður lærir bara“, eins og 

Halldóra sagði. 

Nemendurnir telja sig vera vel færa um að átta sig á því hvaða heimildir vantar, leita 

að heimildum á Netinu og að leggja mat á þær. Unnur sagðist meta heimildir sem hún 

finnur á Netinu með því að ,,lesa yfir og tékka hvar þau hafa fengið sínar heimildir“. 

Þegar kemur að því að fá annars konar heimildir, eins og bækur, þá treysta þeir á 

aðstoð annarra og sögðust þá leita aðstoðar kennara, starfsfólks bókasafnsins eða 

annarra sem þeir þekkja eða eru í tengslum við.  

Talsvert skortir þó á það að nemendur beiti þróuðum leitaraðferðum við heimildaleit 

á Netinu. Þær leitaraðferðir sem viðmælendurnir nota eru yfirgripsmiklar og ekki 

vænlegar til þess að skila góðum leitarheimtum. Þeir slá oftast inn einfalt leitarorð sem 

gefur mjög margar niðurstöður sem tímafrekt er að lesa yfir og erfitt að átta sig á því 

hvað henti fyrir þeirra verkefni. Helga sagðist til dæmis hafa slegið inn leitarorðinu 

,,Freud“ þegar hún var að leita að heimildum fyrir sálfræðiritgerð sem hún þurfti að 

gera. Stundum sögðust nemendurnir þó setja inn ákveðin leitarskilyrði og afmarka leit á 

þann hátt. Samt sem áður vantar talsvert upp á það að þeir séu að leita á markvissan 

hátt. Halldóra sagði að það erfiðasta við heimildaleit væri ,,að finna réttu orðin til að slá 

inn. Það koma bara, ef maður telur sig vera að slá rétt inn, rétt leitarorð, þá koma bara 

einhverjar upplýsingar sem koma atriðinu ekkert við. Það getur verið alveg fáránlega 

erfitt“.  
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Guðmunda skar sig úr að því leyti að hún leitar víðar fanga í heimildaöflun og er 

tilbúin að leggja á sig meiri vinnu og tíma í það að finna vandaðar og góðar heimildir. 

Hún kvartaði samt sem áður yfir því að það vantaði talsvert upp á kennslu í heimildaleit 

og sagðist vilja fá markvissari og betri kennslu í henni. Ástæðu þess að Guðmundu 

vantar þessa kennslu má skýra með því að hún hafði fengið fyrstu áfangana í íslensku 

metna inn í skólann og fékk þess vegna ekki þá kennslu í heimildaleit sem fram fer í 

þeim áföngum. 

Hún sagðist ,,alls ekki nota hvaða heimildir sem er“ og virtist meðvitaðri um að þær 

heimildir sem finnast í gegnum Google.is séu ekki endilega þær bestu sem í boði eru. Ef 

til vill ræður einhverju þar um að hún er ekki af svokallaðri ,,tölvukynslóð“ þannig að 

hún telur að Netið sé ekki alltaf besti kosturinn til þess að afla sér heimilda.  

Eins og áður hefur komið fram, þá leita nemendurnir í stuttan texta með miklum 

upplýsingum og sækja mikið í sömu heimildirnar. Fjölmörg vönduð tímarit eru í boði 

sem gagnlegt væri að skoða og með því að leita fanga víðar fæst einnig annað 

sjónarhorn á viðfangsefnið sem eykur skilning nemendanna á því. Þær vefsíður sem 

nemendurnir nefndu sem góðar heimildir eru ekki í öllum tilvikum áreiðanlegar og 

traustar. Sem dæmi má nefna að nánast hver sem er getur sett inn efni á Wikipedia. 

5.1.5 Meðferð heimilda 
Allir nemendurnir sögðust gæta þess að vanda heimildaskrá og passa það að hún sé rétt 

upp sett og í samræmi við það sem viðkomandi kennari fer fram á. Fram kom að 

kennarar leggja almennt mikla áherslu á að heimildaskrá sé vönduð. Nemendurnir sögðu 

kennarana ekki hika við það að lækka einkunn sé svo ekki. Misjafnt er þó eftir 

námsgreinum og kennurum hvernig uppsetningu heimildaskrár er háttað og einnig gera 

kennarar mismiklar kröfur um vandaða heimildaskrá. Nemendunum fannst það ókostur 

að ekki væri ein aðferð til þess að fara eftir við gerð heimildaskrár og fannst það vera 

ruglingslegt. Guðmundu, elsta nemandanum var umhugað að gera þetta allt sem best og 

lagði greinilega meiri vinnu á sig við að vanda til verka eins og við gerð heimildaskrár.  

Nemendurnir sögðust gæta þess að fara einnig rétt með heimildir sem þeir taka af 

Netinu, að hafa rétta vefslóð og dagsetningu á því hvenær upplýsingarnar voru sóttar og 

gæta þess að það komi fram ef texti eftir annan er notaður orðréttur. Fram kom að sumir 

kennarar eru mjög strangir varðandi það að rétt sé farið með heimildir og láta 

heimildaskrá jafnvel gilda 15% af einkunn fyrir viðkomandi verkefni eða ritgerð. Í þeim 

tilvikum leggja nemendur meiri vinnu í það að vanda til gerðar heimildaskrár. 
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Helga sagði: ,,Ég tók til dæmis efni einu sinni orðrétt upp af síðu sem ég fann á 

Google.is og kennarinn komst að því og lækkaði mig heilmikið niður fyrir það. Þannig 

að það borgar sig ekki að gera þetta, þeir finna strax allt svona“. 

5.1.6 Hindranir í heimildaöflun nemendanna 
Nokkrar ástæður voru nefndar sem hindrun við heimildaleit. Skortur á kennslu þar að 

lútandi var nefnd og Guðmunda taldi það ákveðna hindrun ef lítið er til um það efni sem 

fjalla á um í ritgerðum eða verkefnum. Hún sagðist jafnvel velja sér ritgerðarefni með 

það í huga hversu mikið er til af heimildum um efnið, því betra er að geta valið úr það 

sem hentar best.  

Unni fannst erfitt að ,,púsla öllu saman“, það er að segja að setja tilvísanir inn á við-

eigandi staði og að passa upp á það að heimildin haldi sér þegar texti er tekinn orðréttur 

upp, það er að segja að textinn haldist orðréttur þegar hann er innan gæsalappa. 

Guðmunda sagðist oft lenda í vandræðum með það að finna heimildir og bar við 

kunnáttuleysi: ,,Ja, ég kann kannski bara ekki nógu vel á þetta til þess að afmarka 

leitina“. Henni fannst kennslu í heimildaleit ábótavant: ,,Sko, stundum þegar fólk er 

mjög klárt sjálft, þá getur það ekki, eða á erfitt með að miðla því frá sér“. 

Guðmunda sagðist líka stundum lenda í vandræðum með það að vísa rétt í heimildir 

og áttaði sig ekki alltaf á athugasemdum sem gerðar voru. Hún hafði meðferðis 

heimildaritgerð til þess að vísa í til frekari útskýringar: ,,Sko, hérna stendur tilvísanir 

góðar en útfærslan röng, vísanir úr heimildaskrá spila ekki saman og þetta skildi ég 

aldrei“. 

Hún taldi einnig að gerðar væru of miklar kröfur miðað við þá kennslu sem 

nemendur hafa fengið í heimildaleit og meðferð heimilda: ,,Það liggur við að það þurfi 

að kenna vinnulag í framhaldsskóla. Það hlýtur svo mikið að breytast við að fara í 

háskóla. Þetta eru bara háskólakröfur sem kennararnir hérna gera“. 

Guðmundu fannst bókasafn skólans heldur ekki nægilega vel kynnt. Hún hafði til 

dæmis ekki heyrt af því að á skólasafninu væru stundum teknar saman heimildir í 

samráði við kennara. Henni fannst að skólasafnið ætti að sjá um kennslu í heimildaleit: 

,,Það verður að kenna þetta og sko bókasafnið, það stendur bara hvenær það er opið. 

Það mætti vera svolítið meiri fræðsla um þetta“. 

Guðmundu fannst greinilega erfitt og tímafrekt að gera heimildaritgerð og fannst 

vanta hjálp frá skólanum: ,,Miðað við þetta efni sem ég tók, þá var engin hjálp þarna. Ég 

var bara ofboðslega „lost“ í þessu eins og maður segir“. Henni fannst meiri áhersla lögð 
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á það að kenna meðferð heimilda en sjálfa heimildaleitina. Einnig dró hún hæfni eins 

kennarans í heimildaleit á Netinu í efa: ,,Ég efast um að hún kunni sko að nota Netið 

sjálf“. Greinilegt var af þessu að Guðmunda fann fyrir meira óöryggi en hinir 

nemendurnir. 

Enn ein hindrun í heimildaöflun nemenda eru tungumálaörðugleikar. Eins og fram 

hefur komið þá nota nemendurnir helst heimildir á íslensku, þar sem bæði er erfitt og 

tímafrekt að þýða efni af öðru tungumáli yfir á íslensku. 

Eins og áður hefur komið fram skar elsti nemandinn, Guðmunda, sig úr hópi 

nemendanna í þessum hluta rannsóknarinnar. Fólst sá munur einkum í því að henni 

virtist vera meira umhugað um það að finna vandaðar og áreiðanlegar heimildir og 

einnig að fara rétt með heimildir og tilvísanir. Ennfremur kom fram að henni fannst 

skorta á kennslu í heimildaleit meðan hinir nemendurnir töldu sig ekki skorta slíka 

kennslu. 

Eins og kom fram á málþingi um rannsóknir í félagsvísindum, haustið 2008, þá væri 

æskilegt að hefja kennslu í upplýsingalæsi strax í grunnskóla. ,,Samþætta þyrfti kennslu 

í upplýsingalæsi námskrá hvers skólastigs og leggja frekari áherslu á það í 

skólanámskrám einstakra skóla þannig að upplýsingalæsi tengist öllum 

kennslugreinum“. Þetta hefur verið gert víða erlendis og þykir hafa gefið góða raun 

(Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008). 

5.2 Starfsemi og þjónusta skólabókasafnsins 
Í heimsókn á bókasafn skólans var það forstöðumaður þess sem tók á móti undirritaðri 

og stóð heimsóknin yfir í um það bil eina klukkustund. Í heimsókninni var aðstaðan á 

safninu skoðuð og einnig var safnkosturinn kynntur og sú þjónusta sem bókasafnið 

veitir. 

Lesaðstaða er fyrir 30-40 manns og borð- og fartölvur eru til afnota fyrir nemendur. 

Allt efni safnsins má fá lánað út af safninu nema námsbækur, orðabækur og handbækur 

og er það í samræmi við það sem almenn tíðkast á bókasöfnum. 

Á heimasíðu bókasafnsins er margt fróðlegt að finna sem gagnast getur 

nemendunum vel í námi. Auk upplýsinga um gerð heimildaritgerða eru þar meðal 

annars tenglar á Hvar.is, Gegnir.is og önnur gagnasöfn. Einnig er listi með krækjum á 

ýmsar vefsíður eftir fræðigreinum, hvort sem þær eru tengdar náttúrufræði, félagsfræði, 

raungreinum, tungumálum eða öðrum greinum. 
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Opnunartími bókasafnsins hefur einhver áhrif á það að nemendur leita ekki meira 

þangað en það er opið frá kl. 8 til 16 fjóra daga í viku en einn dag í viku frá kl. 8 til 

18:30, eða alls 42,5 klukkustundir á viku. Ef litið er til þeirra sem stunda nám í kvöld-

skólanum, þá er þetta ekki nógu langur opnunartími. Kennsla í kvöldskólanum hefst kl. 

18:00 og margir sem þar stunda nám eru að koma beint úr vinnu og hafa ekki tíma á 

milli til þess að koma á bóksafnið. Fram kom í viðtali við Guðmundu að opnunartíminn 

hefði áhrif á það hversu lítið hún notaði safnið. 

5.2.1 Safnkostur skólasafnsins 
Safnkosturinn er enn sem komið er skráður í bókasafnskerfið Metrabók en ekki 

Gegnir.is. Markmiðið er þó að hann verði skráður í Gegnir.is í framtíðinni en vegna 

kostnaðar við það hefur ekki enn orðið af því. Kostnaður hvers bókasafns við að hafa 

safnkostinn skráðan í Gegnir.is fer eftir fjölda notenda safnsins. Þar sem notendur 

bókasafns skólans teljast vera vel yfir 2.000 manns yrði kostnaður það mikill að ekki 

hefur enn verið ráðist í það verkefni. 

Úrval þess efnis sem til er á bóksafninu spannar mörg ólík svið og endurspeglar 

notendahóp safnsins. Bókasafnið er áskrifandi að 70 tímaritum enda eru óvenjumargar 

og mismunandi námsbrautir í boði og í skólanum er mjög fjölbreyttur hópur nemenda, 

bæði hvað varðar aldur, þjóðerni og annað. Nemendafjöldi er vel yfir 2.000 og 

starfsmenn skólans eru 140. Það er því ljóst að um stóran og fjölbreyttan hóp notenda er 

að ræða og huga þarf að því að koma til móts við þarfir allra notendanna. 

5.2.2 Kennsluhlutverk skólasafnsins 
Í tveimur skylduáföngum er kennd heimildaleit. Það eru áfangar sem þeir sem hefja nám 

í skólanum að loknu grunnskólaprófi verða að taka. Forstöðumaður safnsins fer í tíma í 

báðum þeim áföngum og ver heilli kennslustund, sem er 80 mínútur, í það að kynna 

nemendum bókasafnið, rafræn gagnasöfn sem eru í boði og ýmislegt annað sem getur 

nýst þeim í náminu. Einnig fara kennarar í áföngunum yfir þetta og nemendur gera 

verkefni sem þeir skila og er það liður í því að þjálfa nemendur í heimilda- og 

upplýsingaleit. Þessi kennsla virðist þó ekki hafa skilað sér nægilega vel til þeirra 

nemenda sem tóku þátt í eigindlega hluta rannsóknarinnar. 

Þar sem um áfangakerfisskóla er að ræða, sem þar að auki er mjög fjölmennur, getur 

verið erfitt að ná til allra nemenda skólans við kynningu á bókasafninu, kennslu í 

heimildaleit og annarri þjónustu sem safnið veitir. Fram kom í samtali við forstöðumann 

bókasafnsins að talsvert er um það að nemendur skipti um skóla þegar líður á námið. 
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Það hefur einnig áhrif á það að erfitt er að ná til allra nemendanna hvað þetta varðar. 

Þetta á þó ekki við um viðmælendur mína, þar sem þeir höfðu verið í sama 

framhaldsskólanum öll námsárin fyrir utan einn þeirra sem fengið metna byrjunaráfanga 

í nokkrum námsgreinum.  

Forstöðumaðurinn sagði að æskilegt væri að fara í tíma þegar lengra væri liðið á 

námið og kynna þetta aftur fyrir nemendum en það krefst einnig aukinnar vinnu og tíma 

fyrir starfsfólk skólasafnsins.  

Tveir bókasafns- og upplýsingafræðingar eru í fullu starfi og einn bókavörður starfar 

þar í hlutastarfi, þannig að fagkunnátta er til staðar hjá starfsfólki safnsins. 

Í upphafi hverrar annar koma kennarar skólans með lista yfir fyrirhuguð ritgerðar-

efni og biðja starfsfólk bókasafnsins að taka saman bækur og aðrar heimildir sem 

nemendur geta notað við ritgerðasmíð og aðra verkefnavinnu. Ef lítið er til af 

heimildum um tiltekið efni, þá kemur það fyrir að kennararnir skipti um ritgerðarefni. 

Fram kom hjá forstöðumanni safnsins að þó nemendur fái heimildir upp í hendurnar á 

þennan hátt, þá vefst það stundum fyrir þeim að fletta í bókunum til þess að finna það 

sem hentar best fyrir þeirra verkefni og þurfa þeir aðstoð starfsfólks skólasafnsins við 

það. 

5.3 Megindlegi hluti rannsóknarinnar 
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður úr megindlega hluta rannsóknarinnar sem 

fólst í því að leggja spurningalista með 18 spurningum fyrir nemendur. Spurningalistinn 

innihélt spurningar sem voru sambærilegar þeim sem hafðar voru til hliðsjónar í 

viðtölunum sem tekin voru í eigindlega hluta rannsóknarinnar. Þær fjölluðu um það 

hvernig heimildaleit nemendanna væri háttað, hvort þeir hefðu fengið kennslu í 

heimildaleit og fleiri atriði því tengd. Eins og kom fram í aðferðafræðikaflanum fyrr í 

ritgerðinni, þá var markmiðið ritgerðarinnar að varpa einhverju ljósi á það hvar og 

hvernig nemendur afla sér heimilda í námi, upplýsingalæsi þeirra og meðferð heimilda. 

Tilgangurinn var ekki að bera saman hópa innan úrtaksins og þess vegna eru 

niðurstöður ekki settar fram á flókinn hátt tölfræðilega. Hins vegar voru svörin borin 

saman við það sem kom fram í eigindlega hluta rannsóknarinnar til þess að styðja við 

niðurstöður þess hluta. Framsetning niðurstaðna úr þessum hluta rannsóknarinnar eru 

þess vegna settar fram í einföldu töfluformi sem sýna tíðni svara við mismunandi 

svarmöguleikum, nánar tiltekið fjölda svarenda, táknað með N og prósentutölur í sviga 

þar fyrir aftan. Þeir sem svöruðu voru 78 nemendur og alls eru töflurnar 21. 
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5.3.1 Staðsetning heimilda og leitaraðferðir nemendanna 
Í töflum 1-5 eru skoðuð svör við þeirri spurningu hvar nemendur hefja leit að 

heimildum til þess að nota í náminu. 

Tafla 1 Á skólabókasafninu: 

Mjög oft N 0  (0%) 

Frekar oft N 4  (5,1%) 

Í meðallagi N 15  (19,3%) 

Frekar sjaldan N 26  (33,3%) 

Mjög sjaldan N 33  (42,3%) 

Tafla 2 Á almenningsbókasafni: 

Mjög oft N 2  (2,6%) 

Frekar oft N 5  (6,4%) 

Í meðallagi N 18  (23,1%) 

Frekar sjaldan N 19  (24,3%) 

Mjög sjaldan N 34  (43,6%) 

Tafla 3 Á Internetinu: 

Mjög oft N 61  (78,2%) 

Frekar oft N 15  (19,2%) 

Í meðallagi N 2  (2,6%) 

Frekar sjaldan N 0  (0%) 

Mjög sjaldan N 0  (0%) 

Tafla 4 Í rafrænum gagnasöfnum: 

Mjög oft N 9  (11,7%) 

Frekar oft N 11  (14,3%) 

Í meðallagi N 15  (19,5%) 

Frekar sjaldan N 16  (20,7%) 

Mjög sjaldan N 26  (33,8%) 
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Tafla 5 Annars staðar: 

Mjög oft N 0  (0%) 

Frekar oft N 9  (11,5%) 

Í meðallagi N 28  (35,9%) 

Frekar sjaldan N 24  (30,8%) 

Mjög sjaldan N 17  (21,8%) 
 

Eins og fram kemur í töflunum hér að framan byrja flestir nemendur heimildaleit á 

Internetinu. Með Internetinu er átt við einfalda leit í leitarvélum en með rafrænum 

gagnasöfnum er átt við markvissari leit þar sem beitt er ítarleitaraðferðum. 

Spurningarnar voru þó þannig úr garði gerðar að hvorki kemur fram með hvaða hætti 

nemendur leita á Internetinu né hvaða leitaraðferðum þeir beita. Þar af leiðandi er ekki 

vitað hvernig heimildirnar eru og hvaðan þær koma eða hvort um viðurkenndar og 

áreiðanlegar heimildir sé að ræða. Ekki kemur heldur fram hvort nemendur sæki í sömu 

vefsíðurnar í leit að upplýsingum, eins og kom fram í eigindlega hluta rannsóknarinnar. 

Bókasöfnin virðast vera síður valin sem kostur við heimildaleit og endurspeglar það 

einnig það sem fram kom í eigindlega hlutanum. 

Í töflum 6-7 voru skoðuð svör við þeirri spurningu hvort nemendur hafi leitað að 

heimildum í Gegnir.is eða í rafrænum erlendum gagnasöfnum. 

Tafla 6  Leit í Gegnir.is, samskrá íslenskra bókasafna: 

Mjög oft N 2  (2,6%) 

Frekar oft N 3  (3,9%) 

Í meðallagi N 4  (5,2%) 

Frekar sjaldan N 19  (24,7%) 

Mjög sjaldan N 49  (63,6%) 

Tafla 7 Leit í rafrænum erlendum gagnasöfnum: 

Mjög oft N 11  (14,7%) 

Frekar oft N 17  (22,7%) 

Í meðallagi N  19  (25,2%) 

Frekar sjaldan N 8  (10,7%) 

Mjög sjaldan N 20  (26,7%) 
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Fram kemur að nemendurnir hafa ekki tileinkað sér leit í rafrænum gagnasöfnum 

eins og Gegnir.is eða þeim erlendu rafrænu gagnasöfnum sem landsaðgangur Hvar.is 

býður aðgang að. Borið saman við niðurstöður úr eigindlega hluta rannsóknarinnar, þá 

koma þessar niðurstöður ekki á óvart. Í þeim hluta rannsóknarinnar kom fram að ýmist 

vissu nemendurnir ekki af þessum gagnasöfnum eða þeir höfðu ekki tileinkað sér það að 

nota þau af einhverjum öðrum ástæðum. 

5.3.2 Form heimilda sem nemendurnir nota 
Í töflum 8-11 eru skoðuð svör við þeirri spurningu á hvaða formi þær heimildir eru sem 

nemendur nota í náminu. Með Internetinu er átt við það sem nemendur finna af 

heimildum í gegnum leitarvélar en með rafrænum gagnasöfnum er átt við annars vegar 

Gegnir.is og hins vegar þau erlendu rafrænu gagnasöfn sem landsmenn hafa aðgang að í 

gegnum Hvar.is. 

Tafla 8 Bækur: 

Mjög oft N 20  (25,6%) 

Frekar oft N 22  (28,2%) 

Í meðallagi N 23  (29,5%) 

Frekar sjaldan N 11  (14,1%) 

Mjög sjaldan N 2  (2,6%) 

Tafla 9 Tímarit: 

Mjög oft N 0  (0%) 

Frekar oft N 4  (5,1%) 

Í meðallagi N 14  (17,9%) 

Frekar sjaldan N 31  (39,8%) 

Mjög sjaldan N 29  (37,2%) 
 

Tafla 10 Rafrænt efni af Internetinu: 

Mjög oft N 58  (74,4%) 

Frekar oft N 19  (24,3%) 

Í meðallagi N 1  (1,3%) 

Frekar sjaldan N 0  (0%) 

Mjög sjaldan N 0  (0%) 
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Tafla 11 Efni úr rafrænum gagnasöfnum: 

Mjög oft N 7  (9%) 

Frekar oft N 12  (15,4%) 

Í meðallagi N 21  (26,9%) 

Frekar sjaldan N 16  (20,5%) 

Mjög sjaldan N 22  (28,2%) 
 

Í langflestum tilfellum nota nemendur rafrænt efni af Internetinu. Borið saman við 

niðurstöður úr eigindlega hluta rannsóknarinnar, þá eru þessar niðurstöður sambærilegar 

við þær sem þar koma fram. Viðmælendurnir í eigindlega hluta rannsóknarinnar sögðust 

helst nota bækur, tímarit og annars konar efni þegar þess var krafist sérstaklega, til 

dæmis við gerð lengri heimildaritgerða og draga má þá ályktun að það sama gildi hér.  

5.3.3 Upplýsingalæsi nemendanna 
Í töflu 12 voru skoðuð svör við þeirri spurningu hversu auðvelt nemendunum finnst að 

átta sig á hvers konar heimildir þá vantar fyrir námið. 

Tafla 12 Hversu auðvelt finnst nemendum að átta sig á hvers konar heimildir vantar fyrir 

námið? 

Mjög auðvelt N 10  (12,8%) 

Frekar auðvelt N 31  (39,7%) 

Í meðallagi N 34  (43,6%) 

Frekar erfitt N 2  (2,6%) 

Mjög erfitt N 1  (1,3%) 
 

Eins og sjá má merktu flestir við svarmöguleikann ,,í meðallagi“ og 

,,frekar auðvelt“. Þetta bendir til þess að nemendurnir telji sig vera ágætlega 

upplýsingalæsa og eigi auðvelt með að átta sig á hvaða heimildir það eru 

sem koma að bestum notum í náminu. 

Í töflu 13 voru skoðuð svör við þeirri spurningu hvar nemendur telja 

auðveldast að finna viðeigandi heimildir fyrir námið. 
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Tafla 13 Hvar finnst nemendum auðveldast að finna heimildir? 

Á skólasafninu N 4  (5,2%) 

Á almenningsbókasafni N 12  (15,6%) 

Á Internetinu N 60  (77,9%) 

Í rafrænum gagnasöfnum N 8  (10,4%) 

Annars staðar N 3  (3,9%) 
 

Í töflu 13 voru aðeins skoðuð svör þar sem merkt var við svarmöguleikann ,,mjög 

auðvelt“. Eins og sést telur meirihluti nemendanna auðveldast að finna heimildir á 

Internetinu eða 77,9%. Þetta samræmist því sem kom fram í eigindlega hluta 

rannsóknarinnar, þar sem nemendur sögðust eiga auðveldast með að finna heimildir á 

Netinu. Ekki kemur fram hvers konar efni af Netinu þeir nota eða hvaða leitaraðferðum 

er beitt. 

Í töflum 14-15 voru skoðuð svör annars vegar við þeirri spurningu hvað hjálpar við 

leit í rafrænum gagnasöfnum eins og þeim sem Hvar.is veitir aðgang að og hins vegar 

hvað hindrar eða kemur í veg fyrir heimildaleit þar. 

Tafla 14 Hvað hjálpar við leit í rafrænum erlendum gagnasöfnum? 

Ég þekki þessi gagnasöfn N 12  (30%) 

Ég hef fengið kennslu í því að leita í þeim N 5  (12,5%) 

Ég hef aðgang að aðstoð við leit í þeim N 2  (5%) 

Ég hef góða tölvukunnáttu N 16  (40%) 

Ég hef góða tungumálakunnáttu N 5  (12,5%) 

Tafla 15 Hvað hindrar leit í rafrænum erlendum gagnasöfnum? 

Ég veit ekki af þessum gagnasöfnum N 19  (73,1%) 

Ég veit ekki hvernig ég kemst inn í 
gagnasöfnin 

N 2  (7,7%) 

Ég hef ekki fengið kennslu í leita í þeim N 1  (3,8%) 

Ég hef ekki nógu góða tölvukunnáttu N 0  (0%) 

Ég hef ekki góða tungumálakunnáttu N 1  (3,8%) 
 

Þeir nemendur sem sögðust hafa notað gagnasöfnin sögðu ástæðuna fyrir því vera þá 

að þeir þekki þau, hafi góða tölvukunnáttu, eða hafi góða tungumálakunnáttu. Af þeim 
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sem svara spurningunni neitandi sögðu flestir ástæðuna vera þá að þeir vissu ekki af 

þessum gagnasöfnum. Í eigindlega hluta rannsóknarinnar kom fram að aðeins einn 

nemandinn vissi af Hvar.is, þó hann hefði ekki notað hann sjálfur en hinir fjórir höfðu 

ekki heyrt af landsaðganginum og þess vegna vaknaði áhugi á því að skoða hvort 

sambærilegar niðurstöður kæmu fram í þessum hluta rannsóknarinnar. 

Í töflu 16 voru skoðuð svör við þeirri spurningu hversu miklu máli skipti að þær 

heimildir sem nemendur nota séu á íslensku. 

Tafla 16 Skiptir það nemendur miklu máli að heimildir séu á íslensku? 

Skiptir mjög miklu máli N 19  (24,7%) 

Skiptir frekar miklu máli N 16  (20,7%) 

Í meðallagi N 15  (19,5%) 

Skiptir frekar litlu máli N 18  (23,4) 

Skiptir mjög litlu máli N 9  (11,7%) 
 

Eins og sjá má í töflunni hér að ofan virðist það skipta nemendurna máli að heimildir 

séu á íslensku. Alls svöruðu 45,5% nemenda að það skipti „frekar miklu“ eða „mjög 

miklu máli“ að heimildir séu á íslensku. Í eigindlega hluta rannsóknarinnar kom það 

fram að nemendunum fannst það skipta miklu máli að heimildir væru á íslensku, þar 

sem erfitt og tímafrekt væri að þýða af öðru tungumáli yfir á íslensku. Þeir sögðust 

almennt ekki nota heimildir á öðru tungumáli nema í undantekningartilvikum. Draga má 

þá ályktun að sömu ástæður liggi að baki í þessum hluta rannsóknarinnar. 

Í töflu 17 hér voru skoðuð svör við þeirri spurningu hvort nemendur verji löngum 

tíma í heimildaleit. 

Tafla 17 Verja nemendur löngum tíma í heimildaleit? 

Mjög oft N 2  (2,6%) 

Frekar oft N 7  (9%) 

Í meðallagi N 28  (35,9%) 

Frekar sjaldan N 25  (32%) 

Mjög sjaldan N 16  (20,5%) 
 

Fram kemur í töflu 17 að almennt verja nemendur ekki löngum tíma í heimildaleit. 

Er það í samræmi við það sem fram kom í viðtölum í eigindlega hluta rannsóknarinnar. 
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Nemendur í þeim hluta rannsóknarinnar sögðust almennt ekki verja löngum tíma í 

heimildaleit nema þegar um stærri verkefni væri að ræða eins og lengri 

heimildaritgerðir. 

5.3.4 Kennsla í heimildaöflun 
Í töflu 18-21 voru skoðuð svör við þeirri spurningu hvort og hvar nemendur hafi fengið 

kennslu í heimildaleit og athugað hvort svörin breytist eftir því sem námsárum fjölgar. 

Einnig er spurt um það hvort þeir hafi verið ánægðir með þá kennslu sem þeir fengu. 

Tafla 18 Var kennsla í heimildaleit? 

Já N 29  (38,2%) 

Nei N 47  (61,8%) 
 

Eins og kemur fram í töflunni hér að ofan hafa 38,2% þeirra sem svöruðu fengið 

kennslu í heimildaleit og 61,8% sögðust ekki hafa fengið slíka kennslu. 

Tafla 19 Var kennsla í heimildaleit? - Skoðað eftir námsárum  

 2. ár 3. ár 4. ár 

Já N 1 (14,3%) N 13 (37,1%) N 15 (44,1%) 

Nei N 6 (85,7%) N 22 (62,9%) N 19 (55,9%) 
 

Í töflunni að ofan kemur fram að þeim fjölgar lítillega sem fengið hafa kennslu í 

heimildaleit eftir því sem líður á námið þannig að svo virðist sem nemendur fái slíka 

kennslu meðan á náminu stendur. 

Tafla 20 Hvar hafa nemendur fengið kennslu í heimildaleit? 

Hjá kennara N 27  (93,1%) 

Annars staðar N 2  (6,9%) 
 

Það vekur athygli að 93,1% af þeim sem höfðu fengið kennslu í heimildaleit höfðu 

fengið hana hjá kennara, 6,9% annars staðar en enginn hjá skólabókaverði eins og 

kemur fram í töflunni hér að ofan. Kennsla í heimildaleit virðist því fyrst og fremst vera 

í höndum kennara skólans og samræmist þetta því sem kom fram í eigindlega hluta 

rannsóknarinnar en ekki því sem kom fram í samtali við forstöðumann safnsins, sjá bls. 

48.  
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Tafla 21 Hversu ánægðir voru nemendur með þá kennslu sem þeir fengu í heimildaleit? 

Mjög ánægður N 6 (20%) 

Frekar ánægður N 8 (26,6%) 

Í meðallagi N 9 (30%) 

Frekar óánægður N 5 (16,7%) 

Mjög óánægður N 2 (6,7%) 
 

Í töflunni að ofan kemur fram að nemendur voru almennt frekar ánægðir með þá 

kennslu sem þeir hafa fengið og þannig má draga þá ályktun að hún hafa gagnast þeim 

vel í sjálfstæðri heimildaleit.  

Ekki var hægt að greina mikinn kynbundinn mun á svörum við spurningalistanum 

sem lagður var fyrir en það var helst varðandi heimildanotkun á íslensku. Töldu 

stelpurnar það skipta meira máli að heimildir væru á íslensku en alls töldu 63,4% þeirra 

það skipta „frekar miklu“ eða „mjög miklu máli“ að þær væru á íslensku. Aðeins 25% 

strákanna töldu það skipta „frekar miklu“ eða „mjög miklu máli“ að þær væru á 

íslensku. Einnig kom fram að þeir nemendum sem stunda nám á verknámsbrautum 

skólans fannst það skipta meira máli en nemendum af öðrum námsbrautum að heimildir 

væru á íslensku. 
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6 Samantekt og umræður 

Í samantekt þessari verða dregnar saman meginniðurstöður rannsóknarinnar  og athugað 

hvaða ályktanir má draga af þeim. Ætla má að niðurstöðurnar svari að einhverju leyti 

þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í upphafi og ættu því að varpa 

einhverju ljósi á það hvernig heimildaöflun framhaldsskólanemenda er háttað.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að upplýsingalæsi nemendanna sé tals-

vert ábótavant og sú kennsla sem skólinn býður upp á í heimildaleit skili sér ekki til 

þeirra. Það kann að helgast af ríkjandi viðhorfi nemendanna sem tóku þátt í eigindlega 

hluta rannsóknarinnar um það að heimildaleit sé eitthvað sem „bara lærist“. Með öðrum 

orðum að ekki sé ástæða til þess að heimildaleit sé kennd sérstaklega. Internetið er orðið 

helsta upplýsingaveita nemenda og almennt nota þeir ekki prentaðar heimildir nema 

gerð sé sérstök krafa um það, svo sem við gerð heimildaritgerða. Nemendurnir nýta sér 

að einhverju leyti þau félagslegu tengsl sem þeir hafa og sækja aðstoð til þeirra sem 

næstir eru hverju sinni. Þar má nefna kennara, skólafélaga, ættingja og aðra í nánasta 

umhverfi þeirra.  

Leitaraðferðir þeirra eru einhæfar og sömuleiðis þær heimildir sem þeir nota. Þeir 

sækja mikið í sömu vefsíðurnar og tímaritin til þess að finna heimildir og heimildirnar 

eru heldur ekki mjög áreiðanlegar. Má þar nefna Wikipedia sem dæmi. Það er vefsíða 

sem nánast hver sem er getur sett efni inn á og er þess vegna ekki mjög áreiðanleg 

heimild. Æskilegt væri fyrir nemendurna að leita víðar fanga, því til eru mörg gagnleg 

fagtímarit sem auðvelt er að nálgast á almenningsbókasöfnum auk þess sem skólasafnið 

er áskrifandi að um 70 tímaritum. Það kom einnig á óvart hversu lítið nemendurnir hafa 

notað Gegnir.is og einnig kom á óvart að enginn þeirra hafði leitað að heimildum í 

rafrænum erlendum gagnasöfnum í gegnum Hvar.is. 

Hafa ber í huga að þó að opnað sé fyrir aðgang að upplýsingaveitum, þá er vanda-

samt verk að leita gagnlegra upplýsinga. Ákveðin kunnátta þarf að vera til staðar til þess 

að vel takist til, svo sem tungumálakunnátta, tölvukunnátta og hæfileikinn til þess að 

finna og meta þær upplýsingar sem í boði eru, til þess að þær gagnist í þeim tilgangi 

sem þeirra var aflað. 

Fram kemur að nemendur telja sig meta heimildir með tilliti til áreiðanleika og eru 

almennt sjálfbjarga í heimildaleit sinni. Þó skortir talsvert upp á að þeir leiti heimilda á 

markvissan og skilvirkan hátt. Miðað við það mikla magn upplýsinga sem aðgengilegt 
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er á Netinu er mikilvægt að nemendur fái markvissa kennslu í heimildaleit og að 

nemendur séu meðvitaðir um að það sem þeir finna við einfalda leit á Netinu er ekki 

endilega það besta sem í boði er.  

Bókasafn skólans er lítið notað af þeim nemendum sem tóku þátt í þessari rannsókn 

en ekkert er því til fyrirstöðu að nemendur nýti sér safnið meira en þeir gera. Ef til vill 

þyrfti að kynna safnið betur fyrir nemendum og fá þannig fleiri inn á það. Góð aðstaða 

er fyrir hendi, safnkostur er fjölbreyttur og  nemendur ættu að geta fundið gagnlegar 

heimildir til þess að nota í náminu. Einnig er starfsfólk safnsins fagmenntað og aðstoð 

þess innan seilingar. 

Hyggi nemendurnir á frekara nám þurfa þeir að tileinka sér aðrar og þróaðri leitar-

aðferðir en þeir beita í dag. Eins og fram hefur komið í þeim rannsóknum og greinum, 

sem fjallað var um í fræðilega hluta þessarar ritgerðar, er markviss kennsla í 

heimildaleit mikilvæg. Hún eykur bæði sjálfstæði og sjálfstraust nemendanna og gerir 

þá hæfari til þess að finna og leggja gagnrýnið mat á heimildir. Líta má á gott 

upplýsingalæsi sem lykilinn að aukinni þekkingu og lífsgæðum einstaklinganna. 

Það er þess vegna æskilegt að kennsla í upplýsingalæsi sé öflug á síðustu árum 

framhaldsskóla og í byrjun háskólanáms. Nemendur þurfa að læra að beita leitar-

aðferðum við að finna heimildir, svo sem tímarits- og dagblaðagreinar og við það að 

finna og meta efni af Internetinu (Ercegovac, 2008). Segja má að þó að nemendur í 

framhaldsskólum landsins í dag hafi alist upp með Internetinu, þekki það og noti það 

mikið, þá vantar talsvert upp á færni þeirra í að ,,staðsetja, nálgast, meta, skipuleggja og 

nota upplýsingar á skilvirkan hátt“ (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008, bls. 107) sem er 

kjarni upplýsingalæsis. „Í því gífurlega upplýsingaflæði sem er á Netinu er nauðsynlegt 

að kenna nemendum að greina notagildi og áreiðanleika þeirra upplýsinga sem finnast 

við leit“ (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 1999). Ennfremur í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar 

þar sem fram kemur að nemendur nota Netið mest til upplýsingaöflunar.  
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8 VIÐAUKAR 

VIÐAUKI I – Spurningalisti um heimildaöflun 
framhaldsskólanemenda 

Upplýsingahegðun og upplýsingaþarfir framhaldsskólanemenda. 

Könnun á því hvar og hvernig nemendur leita sér heimilda vegna námsins. 

 

Spurningalisti: 

 

1. Ertu stelpa eða strákur? 

_  Stelpa 

_  Strákur 
 

2. Á hvaða námsbraut ertu? 

_  Málabraut 

_  Náttúrurfræðibraut 

_  Húsasmíðabraut 

_  Rafvirkjabraut 

_  Íþróttabraut 

_  Listnámsbraut-Myndlistarkjörsvið 

_  Listnámsbraut-Textíl- og handmenntaskjörsvið 

_  Sjúkraliðabraut  

_  Sjúkraliðabrú    

_  Snyrtibraut    

_  Starfsbraut 

_  Upplýsingar- og tæknibraut 

_  Viðskipta- og hagfræðibraut 

_  Viðskiptabraut 

 

3. Hversu langt ertu komin/kominn í námi? 

 _  1 ár 

 _  2 ár 

 _  3 ár 

 _  4 ár 
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4. Þegar þú þarft að finna heimildir til að nota við verkefnavinnu og til að undirbúa 

þig fyrir próf, hvar leitarðu fyrst? 

á skólabókasafninu 

_  Mjög oft 

_  Frekar oft 

_  Í meðallagi 

_  Frekar sjaldan 

_  Mjög sjaldan 
 

á almenningsbókasafni, svo sem Borgarbókasafni Reykjavíkur 

_  Mjög oft 

_  Frekar oft 

_  Í meðallagi 

_  Frekar sjaldan 

_  Mjög sjaldan 
 

á Internetinu  

_  Mjög oft 

_  Frekar oft 

_  Í meðallagi 

_  Frekar sjaldan 

_  Mjög sjaldan 
 

Í rafrænum gagnasöfnum 

_  Mjög oft 

_  Frekar oft 

_  Í meðallagi 

_  Frekar sjaldan 

_  Mjög sjaldan 
 

annars staðar, til dæmis hjá ættingjum eða skólafélögum 

_  Mjög oft 

_  Frekar oft 

_  Í meðallagi 

_  Frekar sjaldan 

_  Mjög sjaldan 

 



 62

5.  Hversu auðvelt eða erfitt finnst þér að finna heimildir fyrir námið á eftirfarandi 

stöðum? 

á skólabókasafninu 

_  Mjög auðvelt 

_  Frekar auðvelt 

_  Í meðallagi 

_  Frekar erfitt 

_  Mjög erfitt 
 

á almenningsbókasafni 

_  Mjög auðvelt 

_  Frekar auðvelt 

_  Í meðallagi 

_  Frekar erfitt 

_  Mjög erfitt 
 

á Internetinu  

_  Mjög auðvelt 
_  Frekar auðvelt 

_  Í meðallagi 

_  Frekar erfitt 

_  Mjög erfitt 
 

Í rafrænum gagnasöfnum 

_  Mjög oft 

_  Frekar oft 

_  Í meðallagi 

_  Frekar sjaldan 

_  Mjög sjaldan 
 

annars staðar 

_  Mjög auðvelt 

_  Frekar auðvelt 

_  Í meðallagi 

_  Frekar erfitt 

_  Mjög erfitt 
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6.  Hversu auðvelt eða erfitt finnst þér að sjá út hvers konar heimildir það eru sem 

þú þarft að finna til að nota í náminu? 

_  Mjög auðvelt 

_  Frekar auðvelt 

_  Í meðallagi 

_  Frekar erfitt 

_  Mjög erfitt 

 

7. Hversu oft eða sjaldan leitar þú til eftirfarandi aðila um aðstoð við heimildaleit 

fyrir námið? 

skólabókavarðar 

_  Mjög oft 

_  Frekar oft 

_  Í meðallagi 

_  Frekar sjaldan 

_  Mjög sjaldan 
 
kennara 

_  Mjög oft 

_  Frekar oft 

_  Í meðallagi 

_  Frekar sjaldan 

_  Mjög sjaldan 
 
almenningsbókasafns 

_  Mjög oft 

_  Frekar oft 

_  Í meðallagi 

_  Frekar sjaldan 

_  Mjög sjaldan 
 
annarra, svo sem ættingja eða skólafélaga 

_  Mjög oft 

_  Frekar oft 

_  Í meðallagi 
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_  Frekar sjaldan 

_  Mjög sjaldan 

 

8. Hversu oft eða sjaldan notar þú eftirtaldar heimildir fyrir námið? 

bækur 

_  Mjög oft 

_  Frekar oft 

_  Í meðallagi 

_  Frekar sjaldan 

_  Mjög sjaldan 
 
tímarit 

_  Mjög oft 

_  Frekar oft 

_  Í meðallagi 

_  Frekar sjaldan 

_  Mjög sjaldan 
 
efni af Internetinu  

_  Mjög oft 

_  Frekar oft 

_  Í meðallagi 

_  Frekar sjaldan 

_  Mjög sjaldan 
 
greinar úr rafrænum gagnasöfnum 

_  Mjög oft 

_  Frekar oft 

_  Í meðallagi 

_  Frekar sjaldan 

_  Mjög sjaldan 

 

9.  Verð þú löngum tíma í heimildaleit, til dæmis nokkrum dögum? 

_  Mjög oft 

_  Frekar oft 
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_  Í meðallagi 

_  Frekar sjaldan 

_  Mjög sjaldan 

 

10.  Við val á heimildum, hversu miklu eða litlu máli finnst þér það skipta að 

heimildaleitin taki stuttan tíma? 

_  Skiptir mjög miklu máli 

_  Skiptir frekar miklu máli 

_  Í meðallagi 

_  Skiptir frekar litlu máli 

_  Skiptir mjög litlu máli 

 

11. Hefur þú fengið kennslu í heimildaleit? 

_  Já 

_  Nei 

 

12.  Ef þú hefur fengið kennslu í heimildaleit, hjá hverjum hefur þú fengið þá 

kennslu? 

_  hjá skólabókaverði 

_  á almenningsbókasafni 

_  hjá kennara 

_  annars staðar 

 

13.  Hversu ánægð/ánægður eða óánægð/óánægður ertu með þá kennslu sem þú 

hefur fengið í heimildaleit? 

_  Mjög ánægð/ánægður 

_  Frekar ánægð/ánægður 

_  Í meðallagi 

_  Frekar óánægð/óánægður 

_  Mjög óánægð/óánægður 
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14. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér það skipta að heimildir sem þú notar séu á 

íslensku? 

 _  Skiptir mjög miklu máli 

 _  Skiptir frekar miklu máli 

 _  Í meðallagi 

 _  Skiptir frekar litlu máli 

 _  Skiptir mjög litlu máli 

 

15. Hversu oft eða sjaldan hefur þú leitað að heimildum í Gegni.is, sem er samskrá 

íslenskra bókasafna? 

_  Mjög oft 

_  Frekar oft 

_  Í meðallagi 

_  Frekar sjaldan 

_  Mjög sjaldan 

16. Hversu oft eða sjaldan hefur þú leitað að heimildum í erlendum rafrænum 

gagnasöfnum? 

_  Mjög oft 

_  Frekar oft 

_  Í meðallagi 

_  Frekar sjaldan 

_  Mjög sjaldan 

 

17. Ef þú leitar þér heimilda í rafrænum gagnasöfnum svo sem í gegnum Hvar.is, 

hvað er það sem hjálpar þér við þá leit? 

_  Ég þekki þessi gagnasöfn 

_  Ég hef fengið kennslu í því að leita 

_  Ég hef aðgang að aðstoð við að leita 

_  Ég hef góða tölvukunnáttu 

_  Ég hef góða tungumálakunnáttu 

 

_  Annað. Hvað?_____________________________________________ 
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18. Ef þú leitar þér ekki heimilda í rafrænum gagnasöfnum svo sem í gegnum 

Hvar.is, hvað er það sem hindrar að þú gerir það? 

_  Ég veit ekki af þessum gagnasöfnum 

_  Ég veit ekki hvernig ég kemst inn í gagnasöfnin 

_  Ég hef ekki fengið kennslu að leita í þeim 

_  Ég hef ekki nógu góða tölvukunnáttu 

_  Ég hef ekki nógu góða tungumálakunnáttu 

 

_  Annað. Hvað?______________________________________________ 
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VIÐAUKI II – Forest W Horton, enskur texti um 11 stig upplýsinga-
leitarferlis (e. the eleven stages of the information literacy 
life cycle) 

Stage one: Realize that a need or a problem exists that requires information its 

satisfactory resolution. 

Stage two: Know how to accurately identify and define the information needed to 

meet the need, solve the problem, or make the decision. 

Stage three: Know how to determine whether the needed information exists or not, 

know how to create, or cause to be created the unavailable information; also referred to 

as ,,creating new knowledge“. 

Stage four: Know how to find the needed information if you have determined that it 

does, indeed, exist. 

Stage five: Know how to create, or cause to be created, unavailable information that 

you need; sometimes called ,,creating new knowledge“. 

Stage six: Know how to fully understand found information, or know where to go 

for help if needed to understand it. 

Stage seven: Know how to organize, analyze, interpret and evaluate information, 

including source reliability. 

Stage eight: Know how to communicate and present the information to others in 

appropriate and usable formats and mediums. 

Stage nine: Know how to utilize the information to solve a problem, make a 

decision or meet a need. 

Stage ten: Know how to preserve, store, reuse, record and archive information for 

future use. 

Stage eleven: Know how to dispose of information no longer needed, and safeguard 

information that should be protected. 
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