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ÚtdrátturÚtdrátturÚtdrátturÚtdráttur    

Í þessari ritgerð er fjallað um hlutverk skólasafna í starfi grunnskóla og kannað 

hvernig starfi safna er háttað í grunnskólum Fjarðabyggðar. Höfundur fjallar um 

áherslur stjórnvalda í þessum málum og rýnir í lög og reglugerðir sem lúta að 

þessum málaflokki. Ákvæði í lögum þessa efnis að safn skuli vera í hverjum 

skóla, hvarf með nýjum grunnskólalögum árið 2007 og nú sjáum við frekar orðin 

upplýsingamennt og upplýsingalæsi í aðalnámskrá. 

Fjallað er um skilgreiningar á hugtakinu upplýsingatækni og hver merking þess er 

samkvæmt aðalnámskrá. Í aðalnámskrá eru aldurstengd markmið nefnd og er 

upplýsinga- og tæknimennt skipt í þrennt, upplýsingalæsi, tæknilæsi og 

menningarlæsi.  

Höfundur hefur í námi sínu farið í vettvangsferðir í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Sumir þeirra eru með ríka safnahefð og þar er vinna á safni 

orðin stór hluti af skólastarfinu. Þar vinna nemendur og kennarar að ýmsum 

verkefnum með safnakennara. Í ljósi þessa ákvað höfundur að gera könnun á 

starfsemi skólasafnanna í Fjarðabyggð, sinni heimabyggð. Mikil uppbygging 

hefur átt sér stað í grunnskólum sveitarfélagsins og eru flest öll söfnin í nýju eða 

nýlegu húsnæði. Í  ritgerðinni er fjallað um vinnuaðstæður og starfsemi á þessum 

söfnum. Hlutverki starfsmanna og samvinnu þeirra við kennara skólanna er lýst. 

Byggt er á viðtölum við starfsmenn safnanna, miðstigskennara skólanna, 

heimsóknum í skólana fjóra og athugunum á vefefni og skólanámskrám. 

Helstu niðurstöður eru þær að skólarnir eru ekki að nota skólasöfnin sem hluta af 

skólastofunni. Mjög oft er skólasafnið eingöngu notað til útlána og lítil sem engin 

áhersla er á að kenna nemendum að nota leitarvélar. Í flestum skólanna er lítil sem 

engin áhersla lögð á markvissa kennslu í upplýsingalæsi, frekar er áhersla lögð á 

upplýsingatækni. Einnig hlýtur það að vera umhugsunarefni að allir kennararnir, 

sem rætt var við,  utan einn kunnu ekki að nota leitarkerfi safnsins. 
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Þakkarorð Þakkarorð Þakkarorð Þakkarorð     

Í upphafi þessarar ritgerðar langar mig að nota tækifærið og þakka þeim aðilum 

sem hafa stutt mig og hvatt til dáða við gerð þessarar ritgerðar og við nám mitt 

sem lýkur með þessari ritgerð. Mér fannst það mikið afrek að fara í háskólanám 

og uppgötvaði að það á vel við mig, en ég geri mér grein fyrir því að þetta hefði 

aldrei tekist án stuðnings annarra. Ég vil þakka fjölskyldunni minni, 

samstarfsfólki og vinnuveitenda sem hafa sýnt mér mikinn skilning og þolinmæði 

síðastliðin þrjú ár. Hildur Vala Þorbergsdóttir, sem las yfir þetta verk fær einnig 

bestu þakkir sem og leiðsagnarkennari minn við gerð þessarar ritgerðar, Torfi 

Hjartarson. 
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InngangurInngangurInngangurInngangur    

„Til að undirbúa sig fyrir heiminn utan skólans, verða nemendur að               
þróa hæfileikann að læra að nota upplýsingarnar, þegar þeir komast í                      
kynni við úti í hinum stóra heimi. Upplýsingar sem ekki eru fyrirfram 
matreiddar, vandlega valdar eða skipulagðar.“ 

(Dr. Carol C. Kuhlthau, 2003) 

Ritgerðin sem hér fer á eftir er lokaverkefni mitt til B.Ed.-gráðu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands árið 2010. Vissulega tók það mig nokkurn 

tíma að ákveða um hvað ég vildi skrifa. Þar sem mitt kjörsvið er upplýsingatækni 

og miðlun, var alltaf ætlunin að skrifa um eitthvað sem að félli undir það. Í mínu 

námi hef ég skoðað nokkra grunnskóla á Reykjavíkursvæðinu og heimsótt  

glæsileg skólasöfn þar sem menntað starfsfólk starfar í náinni samvinnu við 

kennara skólanna að gerð verkefna og margvíslegs kennsluefnis sem unnið er með 

í kennslustofum og á safni. Þessir safnkennarar eiga orðið gott safn kennsluefnis 

sem þeir hafa sjálfir unnið og nýtist ár eftir ár í kennslu. Söfnin eru líka hönnuð 

með það í huga að þar fari fram ýmis konar vinna barna og unglinga, ekki bara 

útlán á bókum eða lestur þeirra. 

Mér lék forvitni á að vita hvernig þessu væri háttað í minni heimabyggð, 

Fjarðabyggð og ákvað því að rannsaka starfsemi safnanna þar. Ég kannaði fyrst 

lagagrundvöll og námskrármarkmið tengd söfnunum og ræði í ritgerðinni nokkur 

lykilhugtök tengd starfi skólasafna. Að því loknu heimsótti ég skólasöfnin fimm í 

Fjarðabyggð. Ég ræddi við starfsfólk á söfnunum og kennara á miðstigi skólanna, 

skoðaði húsakynni safnanna og tók af þeim myndir. Í lok ritgerðarinnar eru 

dregnar saman helstu niðurstöður þessara athugana. 

Fjarðabyggð hefur gengið í gegnum miklar breytingar á undanförnum árum. 

Nokkrir þéttbýliskjarnar og nágrannabyggðir þeirra á Austfjörðum hafa sameinast 

í eitt sveitarfélag. Nú eru sex þéttbýliskjarnar í Fjarðabyggð; Neskaupstaður, 

Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður, Stöðvarfjörður og Mjóifjörður. Mikil 

uppbygging hefur átt sér stað í Fjarðabyggð undanfarin ár, ekki síst í uppbyggingu 

og endurnýjun húsnæðis grunnskólanna nema á Stöðvarfirði. 
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Fjarðabyggð er stærsta sveitarfélag á Austurlandi og voru íbúar þess 1. maí 2009, 

4661 talsins. Í öllum byggðakjörnunum eru grunnskólar þar sem nemendur geta 

stundað nám upp í 10. bekk. Fámennastur er Grunnskóli Stöðvarfjarðar með 28 

nemendur en fjölmennastur er Nesskóli í Neskaupstað með 221 nemendur, þar af 

5 nemendur í útibúi skólans í Mjóafirði. Sveitarfélagið er dreifbýlt, það nær allt 

frá Mjóafirði, suður til Stöðvarfjarðar. Sjávarútvegur og fiskvinnsla er 

aðalatvinnuvegur í Fjarðabyggð. (Fjarðabyggð). 

Öll skólasöfnin í Fjarðabyggð eru samsteypusöfn, þau eru skólasöfn á skólatíma 

en almenningssöfn eftir að stundaskrá lýkur. Starfsmenn safnanna eru allir þeirrar 

skoðunar að skólasafnið tapi ekki á þessu, þar sem fjármagn hefur dregist það 

mikið saman, að peningar fáist ekki lengur til kaupa á skáldritum og 

afþreyingarbókmenntum. Sú nýlunda var tekin upp í vetur að opnaðar voru 

svokallaðar þjónustugáttir á söfnunum. Þar eiga íbúar að geta sótt sér upplýsingar 

um starfsemi sveitarfélagsins, fengið eyðublöð og skilað þeim þar. Þegar ég 

spurði einn starfsmann hvort lög um starfsemi safna heimilaðu þetta, hafði hann 

aldrei velt því fyrir sér, en sagði að heimsóknum hefði fjölgað í kjölfarið og fannst 

geta verið eitt af hlutverkum safna geta verið að miðla upplýsingum af þessum 

toga.  

Starfshlutfall á öllum skólasöfnunum telst 50%. Á fjórum stærstu stöðunum er 

opið fjóra daga vikunnar, en á Fáskrúðsfirði og Stöðvarfirði vinnur sami 

starfsmaður, þrjá daga á fyrrnefnda staðnum og tvo daga á þeim síðarnefnda. Þó 

hafa kennarar allra grunnskólanna aðgang að safni, utan opnunartíma. Var það 

vilji starfsmanna safnanna að kenna kennurunum  að skrá útlán sín og nemenda 

sinna, því sú vinna bíður annars eftir starfsmanninum þegar hann kemur til vinnu.  

Í viðtölum mínum við starfsmenn safnanna kom fram sú skoðun að það þyrfti líka 

að halda námskeið fyrir kennara skólans í að afla sér heimilda. Í samtali við einn 

þeirra kom fram að sumir kennarar virtust aldrei hafa fengið neina kennslu í að 

afla sér heimilda. Það væri kannski ekkert skrítið að sumir væru ekkert áfjáðir í að 

kenna nemendum sínum þessi fræði. Enda kom það í ljós þegar ég tók viðtöl við 

kennarana að aðeins einn þeirra, sem við var rætt, taldi sig geta leitað heimilda í 

Gegni. Sá var nýbúinn í mastersnámi. Aðrir sögðust lítið sem ekkert kunna, en 

höfðu áhuga á að sitja námskeið í þessum fræðum. Þetta er umhugsunarvert þar 
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sem öllum nemendum Menntavísindasviðs Háskóla Íslands er kennt á Gegni á 

fyrst ári. Það er umhugsunarvert hvort að þessi kunnátta hafi ekki bara gleymst, 

þar sem kennarar nýta sér ekki  skólasöfnin sem skyldi. 

Ég tók viðtöl við starfsmenn safnanna og miðstigskennara í skólunum, útbjó 

spurningalista í samráði við Torfa Hjartarson leiðsagnarkennara og heimsótti 

starfsmenn safnanna. Eðlilega voru svör starfsmannanna misjöfn en flestir gátu þó 

veitt svör við þeim spurningum sem ég bar upp og lýst skoðunum sínum þar sem 

það átti við. Mikill munur er á vinnu starfsmanna safna í þessum skólum og í 

söfnum sem ég heimsótti á Reykjavíkursvæðinu í tengslum við kennaranámið. 

Safnavinnan í Fjarðabyggð einkennist aðallega af afgreiðslu á bókum en ekki að 

kennslu. Starfsmenn kvarta allir undan tímaskorti og flestir segjast hafa áhuga á 

að gera meira í samvinnu við kennara skólanna. Ég fann mikinn mun í viðræðum 

mínum við starfsfólk safnanna eftir því hvort þau voru menntuð á sviði 

upplýsinga- og bókasafnsfræði eða ekki. Þeir sem hafa menntunina höfðu meiri 

áhuga á að koma að fræðslu í upplýsingatækni og kennslu, með fyrirlestrum og 

gerð námsefnis um heimildaleit og öflun gagna. 

Þegar ég ræddi  við kennara á miðstigi kom í ljós að skólasafnahefðin í starfi 

skólanna er lítil sem engin. Fæstir kennaranna kunnu á skráningar- og leitarkerfið 

á safninu né vissu hver markmið aðalnámskrár voru varðandi safnakennslu. 

Samskipti þeirra við starfsmann á safni fólust aðallega í því að biðja hann um að 

taka til fyrirfram ákveðnar bækur. Ef um safnkennslu var að ræða, vissu 

umsjónarkennarar lítið hvað fram fór og hvað nemendur voru að læra. Á 

unglingastigi var í rauninni það sama uppi á teningnum. Ef nemendur fengust við 

heimildarverkefni, var það starfsmaður á safni sem tók til bækurnar, í stað þess að 

láta nemendur leita sjálfa. 

Á heildina litið varð ég afskaplega vonsvikin yfir því starfi sem á sér stað í 

skólasöfnunum í Fjarðabyggð og að ekki skuli vera lögð meiri áhersla á vinnu og 

nám á safni. Allir skólarnir eru með frekar stór söfn í skólanum með miklu úrvali 

bóka og fræðirita. Allir skólarnir eru með góða vinnuaðstöðu fyrir nemendur sem 

sést á myndum af söfnunum, en hún er lítið nýtt. Yfirleitt vinna t.d. unglingar ekki 

á safni, þeir nota það eingöngu til að fá lánaðar kennslubækur. Megináhersla 

virðist vera á að þeir afli sér heimilda á neti, ef um heimildavinnu er að ræða.  
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AðalnámskráAðalnámskráAðalnámskráAðalnámskrá    

Árið 1974 voru lög um grunnskóla lögleidd hér á landi, en þau leystu eldri lög um 

fræðslu barna og unglinga frá 1946 af hólmi. Meðal nýjunga í þessum nýju 

grunnskólalögum var ákvæði um að við hvern grunnskóla í landinu skuli vera 

bókasafn sem hluti af stofnbúnaði og starfi skólanna. Í 72. gr. segir: 

„Við hvern grunnskóla skal vera safn bóka og námsgagna ásamt 

vinnustofu fyrir nemendur og kennara. Heimilt skal að sameina 

almenningsbókasöfn og skólasöfn, ef forráðamenn beggja telja slíkt 

æskilegt og menntamálaráðuneytið samþykkir.“  

Í þessari grein eru einnig talin upp tæki og tól sem æskileg eru í skólasafninu og 

má segja að með þessum lögum sé kominn fyrsti vísir að upplýsingaverum í 

grunnskólum landsins. Lögin gerðu bara ráð fyrir að nemendur frá ellefu ára aldri 

og uppúr fengu kennslu á bókasafni. 

Það sem vakti fyrir ráðamönnum var að með nýjum kennsluháttum væri 

nauðsynlegt að kenna nemendum sjálfum að afla sér þekkingar og að bókasafn í 

skólunum yrði eitt helsta starfstækið til að ná því markmiði. Með útgáfu þessara 

laga, vantaði sárlega reglugerð með nánari útfærslu á starfsemi safnanna. 

Staðreyndin varð sú að hún kom aldrei út þau ár sem þessi grunnskólalög voru í 

gildi. Stærri sveitarfélögin komu þessum söfnum á fót, en smærri höfðu ekki 

fjármagn og eftirlitsskylda menntamálaráðuneytisins var engin. (Kristín 

Unnsteinsdóttir og Ragnhildur Helgadóttir, 1993). 

Í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1989 er minnst á skólasöfnin og þar er gert 

ráð fyrir að þau gegni mikilvægu hlutverki í skólastarfinu. Þar er sérstakur kafli 

sem fjallar um skólasöfn. Í þessari námskrá sjást í fyrsta skipti hugtök eins og 

safnfræðsla og skólasafnsfræði og þar er fjallað um staðsetningu safnsins í 

skólunum  og að húsnæðið sé þannig úr garði gert að smærri og stærri hópar geti 

verið þar við vinnu. Í viðmiðunarstundarskrá sem fylgdi námskránni er gert ráð 

fyrir safnfræðslu í öllum árgöngum skólans. Í þessari námskrá er áhersla lögð á að 

tengja safnfræðsluna við sem flestar námsgreinar skólans. Það urðu því mikil 
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vonbrigði þegar ný lög um grunnskóla litu dagsins ljós 1991. Þar er þáttur 

skólasafnanna  minni en áður og ekkert ákvæði um safnakennslu er þar að finna. 

Grunnskólalögin voru endurskoðuð árið 1995. Í grein 54 er minnst á skyldu hvers 

skóla að hafa bókasafn, að það sé eitt af meginhjálpartækjum í skólastarfinu og að 

búnaður safnsins, húsnæði þess, bókakostur, önnur námsgögn og starfsfólk skuli 

taka mið af því og í grein 66 lögum nr. 19 segir: „Í skólahúsi skal, auk 

kennsluaðstöðu fyrir allar námsgreinar, gert ráð fyrir skólasafni; aðstöðu fyrir 

nemendur til náms, annarra starfa og hvíldar utan kennslustunda.“ (Lög um 

grunnskóla 1995). Þar er einnig vikið að þeirri reglu að sveitarstjórn sé heimilt að 

sameina almenningsbókasafn og skólasafn ef það, að mati skólanefndar og 

skólastjóra, rýri ekki gildi safnsins fyrir skólann. Þessi söfn eru kölluð 

samsteypusöfn. (Lög um grunnskóla, nr.54/1995). Í athugasemdum við einstakar 

greinar frumvarpsins kemur skilgreining á skólasöfnum: 

„Skólasöfn eru eitt af meginhjálpartækjum í skólastarfinu. Með skólasafni 

er átt við safn bóka, kennslutækja, námsgagna og annarra gagna sem koma 

að notum við nám og kennslu. Nauðsynlegt er að vel sé búið að 

skólasöfnum bæði hvað varðar húsnæði, aðbúnað, gagnakost og starfsfólk. 

Sérstakt húsnæði er víðast nauðsynlegt en í fámennum skólum getur þurft 

að samnýta húsrými með öðru.“ (Lög um grunnskóla 54/1995). 

Árið 1996 kemur út rit frá menntamálaráðuneytinu sem heitir Í krafti upplýsinga – 

Tillögur menntamálaráðuneytisins um menntun, menningu og upplýsingatækni 

1996-199. Þar er að finna tillögur ráðherra um menntun, menningu og 

upplýsingatækni á komandi árum. Í hlutanum um menntamál er kafli um 

skólasöfn. Þar er minnst á mikilvægi þeirra og hvaða hlutverki þau gegna í 

skólastarfinu. Í kaflanum eru markmið og leiðir að þeim. Þar er fjallað um aðgang 

að upplýsingaveitum og að starfsmenn skólasafna eigi að veita starfsmönnum og 

nemendum fræðslu um aðferðir við upplýsingaleit í tölvuvæddum skrám, á 

tölvunetum og margmiðlunardiskum. Einnig eiga starfsmenn skólasafna að benda 

starfsmönnum skóla, eftir því sem tök eru á, á efni sem hentar viðkomandi 

kennara í hans grein eða kennslustörfum. Eins og sjá má er áherslan meiri á 

upplýsingatæknina í þessum markmiðum, en á starf safnanna, en minnst á 

skólasafnið í leiðum að markmiðum og rætt um, að tengja skólasafnið við 
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tölvuver skólana til að þau myndi eina heild. Í ritinu er gerður greinarmunur á 

bókasafnsfræðingum og safnakennurum og áhersla lögð á mikilvægi þess að bjóða 

upp á endurmenntun  til þess að þeir séu færir um að bjóða nemendum og 

starfsmönnum alla þá þjónustu sem þarf við upplýsingaleit. 

(Menntamálaráðuneytið, 1996). 

Við næstu endurskoðun aðalnámskrár 1999 sem er í gildi allt til ársins 2010 

bregður svo við að ekki er minnst einu orði á skólasöfn, fyrr en í 

þrepamarkmiðum. Í þessari námskrá er áherslan lögð á upplýsingatækni og að 

notkun hennar verði sjálfsögð í öllum námsgreinum. Nefndar eru framfarir á þessu 

sviði og að þær hafi breytt ýmsum samfélags- og atvinnuháttum. Í 

þrepamarkmiðunum er gert ráð fyrir að í hverjum skóla sé skólasafn og að 

nemendur fái kennslu við hæfi og að hún hefjist strax við upphaf skólagöngu. Þar 

er lögð áhersla á að nemendum sé kennt að umgangast safnið og fái lánaðar 

bækur. Í þrepamarkmiðum  fyrir 7. bekk og uppúr er Veraldarvefurinn nefndur til 

sögunnar  og að nemendur fái þjálfun í að leita sér heimilda og gagna á safni og 

neti. (Menntamálaráðuneytið, 1999) 

Ný aðalnámskrá sem byggist á lögum um grunnskóla nr. 66/1995 kom út árið 

2007. Þá féll út aðalnámskráin frá 1999 úr gildi. Í greinahlutanum um upplýsinga- 

og tæknimennt 2007 segir m.a.: „Í aðalnámskrá skal m.a. leggja áherslu á 

margvíslegar leiðir við öflun þekkingar með notkun tæknimiðla, upplýsingatækni 

og safna- og heimildavinnu.“ ( Lög um grunnskóla nr. 24/2007) Einnig segir að 

upplýsingatækni sé sjálfsagt hjálpartæki í öllum námsgreinum og að nauðsyn sé 

að nýta þau tækifæri sem hún gefur til að ná markmiðum hverrar námsgreinar. Í 

þessari námskrá er  minnst á að hlutverk kennarans í upplýsingamennt geti verið 

með ýmsu móti, allt frá því að vera til staðar á skólasafni eða tölvuveri til aðstoðar 

nemendum, yfir í að vinna náið með faggreinakennara að upplýsingaverkefnum. 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Árið 2008 gaf forsætisráðuneytið út bæklinginn +etríkið Ísland, stefna 

ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið 2008-2012. Þar er lítillega minnst á  

notkun upplýsingatækni í námi og kennslu í kafla sem fjallar um framþróun, talað 

er um að efla hana og að auka við stafrænt námsefni fyrir grunn- og 

framhaldsskóla. (Forsætisráðuneytið, 2008). 
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Markmiðum aðalnámskrár í upplýsinga- og tæknimennt er nú skipt í þrjá 

efnisþætti: Upplýsingalæsi, tæknilæsi og menningarlæsi. Til að efla  

upplýsingalæsi á að kenna nemendum þá færni að afla, flokka, vinna úr og miðla 

upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt. Þessi færni er undirstaða að 

ævilangri símenntun. (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Í markmiðum í upplýsingamennt segir m.a. um upplýsingalæsi að strax við lok 4. 

bekkjar  eigi nemendur að þekkja til á safni og þekkja þá starfsemi sem þar fer 

fram. Þeir eiga að geta framkvæmt einfalda leit á safni, þekkja efnisyfirlit og 

atriðisorðaskrá í léttum fræði- og handbókum og kunna skil á grunnatriðum í 

heimildavinnu. Við lok 7. bekkjar eiga nemendur að kannast við flokkunarkerfi 

safnsins (Dewey) og að kunna á leitar- og útlánskerfi safnsins. Þeir eiga einnig að 

þekkja helstu leitarmöguleika á Netinu og að hafa tök á leitarlestri og geta fundið 

lykilorð í texta. Einnig eiga þeir að kunna að skrá heimildalista og geta vitnað í 

heimildir. Í 10. bekk eiga nemendur m.a. að geta framkvæmt flókna leit í 

mismunandi leitarvefjum, eins eiga þeir að kunna að leita í tölvuskrám eins og 

Gegni. Þá eig þeir að geta flokkað og metið þær heimildir sem þau afla sér, og 

meta  niðurstöður sínar og gert grein fyrir þeim. (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Í markmiðum um tæknilæsi er aðallega fjallað um hver tölvukunnátta nemenda 

eigi að vera hverju sinni. T.d. á nemandi í 4. bekk að hafa lært grunnatriði í 

meðferð og notkun tölvu. Hann á að geta vistað og prentað út skjöl, hann á að geta 

tekið myndir á myndavél og skreytt texta með myndum. Í þessum markmiðum 

segir einnig að nemandi eigi að geta framkvæmt einfalda leit í útlánakerfi 

bókasafnsins. Í lok 7. bekkjar á nemandi m.a. að kunna að búa til möppur og geta 

notað þær, hann á að kunna á ýmiskonar jaðarbúnað sem fylgir tölvunum, prentara 

og skanna svo eitthvað sé nefnt. Hann á einnig að kunna á póstforrit til að geta 

haft samskipti við aðra. Í 10. bekk á nemandi m.a. að búa yfir kunnáttu í greiningu 

og hönnun einfaldra upplýsingakerfa og að hafa haldgóða þekkingu á 

upplýsingaveitum á Veraldarvefnum. Einnig að geta notað póstforrit og netfundi 

til samskipta og samstarfs og að hafa náð tökum á grunnþáttum skjalavörslu. 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Að lokum ætla ég að nefna nokkur markmið aðalnámskrár varðandi 

menningarlæsi. Við lok 4. bekkjar eiga nemendur m.a. að hafa fengið lánaðar 
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bækur reglulega á skólasafninu, þekkja til helstu íslenskra og erlendra 

barnabókahöfunda og að þekkja söfn í sinni heimabyggð. Við lok 7. bekkjar eiga 

nemendur m.a. að þekkja helstu íslenska rithöfunda og verk þeirra, vita að til eru 

lög um höfundarrétt og skilja þýðingu þeirra við vinnu með upplýsingar. 

Nemendur í 10. bekk eiga m.a. að þekkja tengsl upplýsinga og tjáningarfrelsis, 

hafa skilning á gildi upplýsingatækni sem miðils í lýðræðisþjóðfélagi, hafa 

mótaða skoðun á gildi upplýsingatækni í viðhaldi eigin menntunar, þekkja helstu 

söfn á Íslandi, skilja þýðingu höfundarréttar og þekkja inntak laga um 

höfundarrétt og persónuupplýsingar. (Menntamálaráðuneytið, 2007). 
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UpplýsingalæsiUpplýsingalæsiUpplýsingalæsiUpplýsingalæsi    

Hugtakið upplýsingalæsi hefur verið í stöðugri þróun frá því að það sást fyrst, árið 

1974, hjá Paul Zurkowski, þáverandi formanni Samtaka upplýsingaiðnaðarins í 

Bandaríkjunum, en hann talar um nauðsyn þess að fólk geti lesið upplýsingar, ef 

það eigi að komast af og vera samkeppnishæft í upplýsingasamfélaginu sem þá 

var að slíta barnsskónum. Síðan þá hefur merking þessa orðs víkkað og fleiri atriði 

flokkast undir hugtakið. Einn þáttur hugtaksins á rætur sínar að rekja til 

safnakynningar og safnafræðslu bókasafna svo og kennslu í safnaleikni sem 

öðlaðist nýtt inntak með tilkomu upplýsingatækninnar. (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 

2009).  

Tveimur árum seinna heldur Burchinal því fram, að til þess að við getum talist 

upplýsingalæs þurfi nýja hæfileika, að geta fundið og notað upplýsingar sem 

nýtast við að leysa vandamál og til að taka ákvarðanir á skilvirkan og áhrifaríkan 

hátt. (Joie Taylor, 2005)  1981 er sú  hugmynd sett fram að upplýsingalæsi sé 

mikið meira en það sem var tilgreint, að við getum notað upplýsingalæsi við 

vinnu, tómstundir og fleira. Hennar hugmyndir voru að upplýsingalæsi myndi 

auðga lífið. Margir fræðimenn hafa komið með skilgreiningar á þessu hugtaki, 

flestir eru þó sammála um að það að vera upplýsingalæs sé að geta metið þörfina 

fyrir upplýsingar, þekkt þær, metið þær, rætt þær og notað gagnrýna hugsun. 

Skilgreining á hugtakinu upplýsingalæsi inniheldur ekki bara hvernig við 

nálgumst upplýsingar, líka hvar og til hvers. (Spitzer, Kathleen L.; Michael B.; 

Lowe, Carrie A., 1998).  

Á þessum árum þróaðist tölvutækni gríðarlega, magn upplýsinga margfaldaðist og 

fólk reyndi að átta sig á þessum nýja veruleika með því að setja fram nýjar 

skilgreiningar og hugsa hlutina á nýjan hátt. Á þessum árum var fólk að byrja að 

tengja tölvutæknina við gömlu safnkennslumarkmiðin sem lengi voru notuð á 

bókasöfnum og þá sérstaklega á skólasöfnum. Til dæmis eins og að markmið 

skólasafnsins væri að kenna nemendum að: finna, nota og meta og framleiða 

heimildir. Bandaríski bókasafnsfræðingurinn Patricia Senn Breivik setti fram þá 

skoðun árið 1985 að til að vera læs á upplýsingar þurfi viðkomandi að vera fær 
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um að þekkja hvenær upplýsinga er þörf og hafa getu til að staðsetja, meta og nota 

á árangursríkan hátt þær upplýsingar sem hann þarf. Í þessu felst einnig leikni í að 

nota rannsóknartækni og matsaðferðir, þekkingu á hjálpartækjum og 

upplýsingaleiðum. Meðal þess sem bæst hefur við á seinni árum er gagnrýnin 

hugsun og siðræn nýting upplýsinga. Gert er ráð fyrir að upplýsingar geti verið á 

hvaða formi sem er og segja má að þessi fjölbreytni geri það að verkum að 

grunnkunnátta eins og að lesa og skrifa dugi ekki lengur. Í rannsókn Spitzer, 

Eisenberg og Lowe  árið1999 eru þessar hugmyndir kannaðar og staðhæfa þeir að 

til að verða upplýsingalæs þurfum við einnig að öðlast kunnáttu og leikni á sviði 

myndlæsis, fjölmiðlunar, tölvulæsis og netlæsis. Eric Plotnick (2000) tekur undir 

þetta og telur að framangreindar tegundir „læsis“ eigi að rúmast innan 

upplýsingalæsis. (Ingibjörg Sverrisdóttir, 2001). 
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TölvuTölvuTölvuTölvulæsilæsilæsilæsi    

Tölvulæsi er skilgreint sem kunnátta til að nýta tölvur og tækjabúnað til að afla sér 

þekkingar, vinna úr upplýsingum og kunna að miðla þeim til annarra. Oftast er 

börnum kennt á tölvur í skólunum og undirstaða lögð að þessari kunnáttu. Þau 

læra á ritvinnsluforrit og reikniforrit og geta nýtt þessa kunnáttu til að koma efni á 

framfæri. (Spitzer, Kathleen L.; Michael B.; Lowe, Carrie A., 1998). Áður fyrr var 

þeim kennt á tölvur í sérstökum tölvutímum en á seinni árum hefur samþætting 

tölvunotkunar við önnur fög aukist. Ef skólar vilja leggja áherslu á tæknilæsi, 

verður  að huga að kaupum á forritum í tölvurnar, tækjum og að leggja áherslu á 

kennslu þeirra. Ekki bara að kenna ritvinnslu. 
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MenningarlæsiMenningarlæsiMenningarlæsiMenningarlæsi    

Menningarlæsi er skilgreint sem hæfni til að njóta menningar og vilji til að vinna 

úr ýmsum þáttum hennar á skapandi hátt. (Menntamálaráðuneytið, 2007). Þar sem 

menningin er svo yfirgripsmikil, þá er hægt að setja margt undir þessa 

skilgreiningu. Að lesa bók og horfa á málverk og kunna að njóta þess er 

menningarlæsi. Þar er komið að hlutverki skólanna að kynna safnið og innihald 

þess fyrir nemendum sínum og gera það á þann hátt að það verði 

eftirsóknarverður staður að heimsækja og njóta.  

Skólasafnið ætti að vera sá vettvangur þar sem nemendur læra þessa hæfni. Þar 

ættu tækin og tólin að vera og þar ætti starfsfólkið að vera, sem getur miðlað 

reynslu sinni og þekkingu til nemenda.  
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NetlæsiNetlæsiNetlæsiNetlæsi    

Netlæsi er hugtak sem enn er í þróun og  hefur talsvert verið skrifað um það á 

allra síðustu árum. Til þess að finna, nálgast og nota upplýsingar í netumhverfi 

eins og á Veraldarvefnum þarf einstaklingurinn að þjálfa upp netlæsi. Segja má að 

það að vera netlæs þýði að einstaklingurinn: 

• geri sér grein fyrir umfangi og notkunarmöguleikum upplýsinga og 

þjónustu á netinu, 

• skilji netkerfi sem eru notuð til að útbúa, stjórna og setja fram upplýsingar, 

• finni upplýsingar á netinu með hjálp leitarvéla og hjálpartækja, 

• tengi netupplýsingar við önnur gögn og auki þannig gildi þeirra, 

• noti netupplýsingar við ákvarðanatöku bæði í vinnu og einkalífi og geti 

nýtt sér þjónustu á netinu til aukinna lífsgæða,  

• skilji hlutverk og notkunarmöguleika netupplýsinga við lausn vandamála 

og til daglegra starfa.  (Ingibjörg Sverrisdóttir, 2001). 
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SkólasöfnSkólasöfnSkólasöfnSkólasöfn        

Skólasafnið er byggt á þeirri hugmynd, að allir eigi sama rétt á aðgangi til að afla 

sér upplýsinga og öðlast þekkingu og fá þar með möguleika á að efla eigin þroska. 

Skólasafnið er líka staður eða þar sem stöðnun má ekki eiga sér stað. Þar á alltaf 

að vera hægt að fá nýjustu upplýsingar og þar á að vera líf. Þar eiga nemendur og 

kennarar að vinna að ýmsum málum einir og sér eða í hópum. (Jens Kostrup, 

2004) Skólasöfn miðla upplýsingum og hugmyndum sem eru undirstaða þess að 

ná góðum árangri í nútíma þjóðfélagi sem í auknum mæli byggist á upplýsingum 

og þekkingu. Á skólasöfnum tileinka nemendur sér námsleikni sem þeir búa að 

ævilangt og auðga ímyndunarafl sitt sem auðveldar þeim að lifa sem ábyrgir 

borgarar.  

Upplýsingalæsi er snar þáttur í  námsskrám nútímans og sem upplýsingafræðingur 

eða sérfróður kennari um upplýsingafræði er safnastarfsmaður vel í stakk búinn til 

að aðstoða nemendur við að kynnast heimi upplýsinga og upplýsingatækni frá  

mörgum hliðum sem nemendur þurfa að tileinka sér í námi og starfi. Í gegnum 

vinnu á skólasafni takast nemendur við ýmis vandamál í námi, læra að leysa þau, 

átta sig á hugtakamyndun, greina tengsl hugtaka, geta greint viðfangsefni og  

notað leitaraðferðir. Á  skólasafni læra nemendur að finna upplýsingar sem skipta 

máli, leita þær uppi á mörgum stöðum og tefla þeim saman. Á skólasafninu læra 

þeir líka að nota gagnagrunna, efnisyfirlit og leitarvélar og að skima og skanna 

textann. Þarna læra þeir að lesa á gagnrýninn hátt og þróa með sér hæfileikann til 

að meta upplýsingar og birt efni. (Judith Collins, 2007) 

Markmið skólasafna er að þau séu óaðskiljanlegur hluti menntunarferilsins. Þau 

eiga að þau hjálpa til við að styðja og bæta fræðslumarkmið sem sett eru fram í 

námskrám skóla. Þau eiga að vinna með nemendum, kennurum, stjórnendum og 

foreldrum að þessum markmiðum. Þau eiga að þroska og viðhalda hjá börnum og 

unglingum ánægju af lestri og námi, að þau bjóði upp á tækifæri og reynslu við að 

skapa og nota upplýsingar til aukinnar þekkingar, til skilnings, 

hugmyndasköpunar og ánægju. Einnig eiga þau að efla lestur og koma heimildum 

og þjónustu skólasafna á framfæri við skólasamfélagið í heild og að skipuleggja 
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starfsemi sem stuðlar að menningarlegri og félagslegri meðvitund eða skilningi á 

menningu og samfélagi. (UNESCO/IFLA, 1996). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna fram á mikilvægi safnakennslu í 

skólum, flestar þessara rannsókna eru erlendar, en niðurstöður þeirra eru allar á 

sama veginn, að lærdómur á skólasafni eykur hæfni nemenda til að taka 

frumkvæði, bera ábyrgð á sinni vinnu, vinna sjálfstætt og að nota frelsið til að 

rannsaka hluti sem hann hefur áhuga á. (Louise Limberg og Mikael 

Alexandersson, 2003). Einnig sýna rannsóknir sem Dr. Carol C. Kuhlthau hefur 

unnið að, að heimildarvinna undir eftirliti er góð aðferð til að þróa upplýsingalæsi 

í gegnum skólasafnið. Ef heimildarvinna undir eftirliti er vel skipulögð af 

umsjónarkennara og starfsmanni safns og nemendum kenndar réttar aðferðir við 

að leita sér upplýsinga og heimilda, þá læra þau sjálfstæði og öguð vinnubrögð í 

námi. Heimildarleit undir eftirliti safnakennara þróar hæfileika nemenda til að 

rannsaka og kynnast viðfangsefninu, ásamt því að þjálfa þau í teymisvinnu, að 

öðlast meiri lesskilning og skilning á tungumálinu, sem sagt allt það sem ungt fólk 

þarfnast mest á 21. Öldinni. (Dr. Carol C. Kuhlthau, 2006). 

Bókasafnið er oft að griðastaður, þar sem nemendur geta komið og gert spennandi 

uppgötvanir auk þess að upplifa ró og næði. Samt komast höfundar sænskrar 

rannsóknar að því í rannsókn sem gerð var á árunum 2001 – 2002 að í sænskum 

skólum hafði myndast gjá á milli nemenda og umsjónarkennara og starfsmanns á 

bókasafni. Hlutverk skólasafnsins varð oft eingöngu að útvega bækur til láns. 

Skólasafnsfræðingur sat við sitt borð og afgreiddi bækur yfir borð. Hann kom lítið 

sem ekkert að kennslu og það varð hlutverk umsjónarkennarans að aðstoða 

nemendur við heimildaöflun. Eldri nemendur komu á safnið til að sækja sér 

bækur, leita heimilda og skoða en í yngri bekkjunum voru það kennararnir sem 

komu á safnið, leituðu heimilda og fóru með bækur í skólastofuna. (Louise 

Limberg og Mikael Alexandersson, 2003). 

Upplestur fyrir nemendur er mikilvægur hluti af þeim því sem fram fer í 

skólanum. Í rannsókn Fox árið 2001 kemur fram að barn verði að heyra þúsund 

sögur áður en það lærir að lesa, að minnsta kosti eina sögu á dag. Þar sem við 

lifum á tímum þar sem allir eru uppteknir, hefur það komið í hlut skólans að sjá 

um þetta að einhverju leyti. Það er staðreynd að börn á öllum aldri hafa gaman af 
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því að hlusta á sögur. Það er einnig staðreynd að með því fer fram heilmikil 

móðurmálskennsla. Þau heyra málið og læra að nota áherslur á réttum stöðum. 

Þau auka við orðaforðann og fara jafnvel að nota orð sem þau hefðu annars ekki  

notað. Að hlusta á sögu auðgar ímyndunarafl hlustandans og það á eftir að nýtast í 

námi. Að hlusta á sögu skiptir því miklu máli í skólagöngu barna. Þess vegna ættu 

öll skólasöfn að hafa lestrarhorn, mottu í horni með púðum, þar sem þau geta látið 

fara vel um sig og hlustað á ævintýri. Það ýtir undir lestraráhuga hjá þeim sjálfum. 

(Barbara Braxton, 2006). 

Sá sem stundar bókasafnskennslu þarf að vera vel að sér í öllu sem að 

upplýsingaleit lýtur, laginn að umgangast fólk, geta miðlað öðrum, vera 

sveigjanlegur og tilbúinn að tileinka sér nýjungar. Það er nauðsynlegt fyrir þá að 

vera í góðu samstarfi við kennarana. Ef kennarar kunna ekki sjálfir 

upplýsingaleitartæknina sem verið er að kenna nemendum, þá eiga þeir síður 

möguleika á að kanna og meta þær heimildir sem nemendur ættu að nota. 

Starfsmenn skólasafna þurfa að geta boðið upp á námskeið fyrir nýja kennara og 

boðið reglulega uppá kynningar á nýjungum í rafrænum gagnagrunnum og 

gögnum fyrir mismunandi faghópa. Jafnvel gæti verið nauðsynlegt að geta boðið 

upp á einstaklingskennslu þar sem sumir kennarar eiga erfitt með að viðurkenna 

hvað þeir kunna lítið á Veraldarvefinn og gagnagrunna. (Ásdís H. Hafstað og 

Stefanía Arnórsdóttir, 2003). 

Rannsóknir hafa sýnt að þar sem starfsfólk skólasafnanna er virkt í skólastarfinu,  

kennir t.d. upplýsingatækni, eða er kennurum jafnvel innan handar með gerð 

kennsluáætlana og aðstoðar nemendur á safni, þar mælast hærri einkunnir hjá 

nemendum og þeim virðist ganga betur í námi. En þetta gerist aðeins ef um 

menntað fólk er að ræða, kennaramenntað starfsfólk, eða bókasafnsfræðinga. 

(Keith Curry Lance, 2002). 

Í þessari sænsku rannsókn kom í ljós að flest allir nemendur þekktu ekki muninn á 

leitarsíðum þegar kom að öflun heimilda. Þeir völdu frekar að nota síður eins og 

Google, Yahoo og Altavista og virtust ekki kunna að nýta sér aðferðir við að 

þrengja leit. Þeir völdu líka frekar að leita heimilda á neti en í bók. (Louise 

Limberg og Mikael Alexandersson, 2003). 
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Í sænsku rannsókninni frá árinu 2001 kom líka í ljós að nemendur telja safnið vera 

stað þar sem hægt er að vera í næði og stað sem veitir afdrep. Nemendur sem 

vildu t.d. komast úr kennslustund sóttu í friðinn á skólasafninu, þeir sóttu í að fara 

þangað til að leita í bókum til að sleppa út tímum og þarna gátu þeir líka spjallað 

og slappað af. Þetta rólega andrúmsloft sem myndast oft á bókasafninu laðar að 

nemendur sem eru búnir að fá nóg af hávaða í skólastofunni, þeir ílengdust þar við 

lestur bóka og ekki var verra ef safnið var búið mjúkum sófum og stólum þar sem 

hægt var að láta fara vel um sig, bæði við lestur og nám. Í skólasöfnum þar sem 

margar tölvur voru, notuðu nemendur þær við upplýsingaöflun á neti. Þar sem 

tölvurnar voru í skólastofunum eða annars staðar en á safni, var safnið eingöngu 

notað fyrir prentað efni. 

Þjónusta safnvarða, virtist mikið felast í að sjá um tæknilegu hliðina í safninu. 

Nemendur báðu mikið um tæknilega aðstoð og ætluðust til að fá hana frá 

safnverði og umsjónarkennara. Þetta gat verið nettenging, aðstoð við ljósritun 

ásamt því að finna bækur í safninu. 

Sú ríkjandi skoðun að skólasafnið sé aðeins bókalager og að það sé geymsla þar 

sem nemandi geti fundið réttu svörin, virðist hindra skapandi lærdóm sem á að 

eiga sér stað í skólasafninu. Skólasafnið sem afdrep, getur hjálpað mörgum 

nemendum í gegnum skóladaginn, en til þess að hlutverk skólasafnsins verði að 

miðstöð skipulegs leitarnáms verða kennarar og starfsmenn safna að vinna 

markvisst að því. Ef kennarar umgangast safnið bara til að sækja bækur til að fara 

með í skólastofuna og það er eingöngu notað til að sækja sér bækur til 

afþreyingarlesturs, er mjög líklegt að nemendur hugsi safnið bara sem 

bókageymslu frekar en stað þar sem hægt er að auka við þekkingu sína og stað 

sem er hluti af eða útvíkkun á skólastofunni. (Louise Limberg og Mikael 

Alexandersson, 2003). 

Skólasafnið á að vera rannsóknarver og kennslustofa þar sem nemandi lærir að 

lesa og skrifa. Opið og sameiginlegt svæði þar sem nemendur og kennarar læra, 

vinna, rannsaka, lesa, hugsa, rökræða, uppgötva og tengjast heiminum eða láta 

fara vel um sig í mjúkum sófa eða á mottu á gólfi með góðan púða og slaka á yfir 

góðri bók. 
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Í rannsókn Tomlinson og McTighe (2006) er fjallað um hvað kennarar geta gert til 

að ná fram æskilegum námsvenjum hjá nemendum sínum og þeir hvattir til að 

aðgreina eftirfarandi þætti náms: 

• innihald, hvað það er sem nemandinn lærir og það efni sem notað er til 

kennslu, 

• aðferð, hvernig nemandinn getur tengt aðferðina við grundvallaratriðin, 

með því að nota lykilorð, 

• afurð, hvernig nemandinn bætir við þekkingu sína og getur sýnt það með 

teymisvinnu, 

• kennsluumhverfi, hvernig kennslustofan getur haft áhrif á námsárangur.  

Samvinna á milli umsjónarkennara og safnkennara getur verið og á að vera 

margvísleg, umsjónarkennarinn þekkir nemendur sína betur og veit hvað þau eru 

að læra hverju sinni. Hann segir til um innihald kennslunnar og hefur notað til 

þess þær aðferðir sem þarf með tilliti til nemenda sinna. Safnkennarinn aftur á 

móti auðgar kennsluna og getur hjálpað kennaranum að koma með fjölbreytt og 

margvíslegt efni sem hjálpar nemendum  að byggja við þekkingu sína. Hann 

kemur með aðrar hugmyndir og  getur bent á ýmsar aðrar heimildir sem gerir 

innihald námsefnisins og kennslunnar meira spennandi. (Carol Koechlin og Sandi 

Zwaan, 2006).  

Vonandi eiga skólasöfnin eftir að koma meira og meira inn í hina hefðbundnu 

kennslu í skólunum. Í nútímasamfélagi þar sem mikið magn upplýsinga flæðir yfir 

börnin okkar kallar það á nýja og ferska hugsun í þessum málum. Yfirvöld þurfa 

að leggja meiri áherslu á upplýsingalæsi vegna þess að nemendur þurfa að þróa 

með sér hæfileikann að meta magn og gæði upplýsinganna, læra að meta 

mikilvægi þeirra og að geta nýtt sér margvíslegar upplýsingar um ákveðin mál. Til 

að þróa þennan hæfileika þarf að kenna nemendum að vinna og læra á gagnrýninn  

hátt og að geta rannsakað hlutina og sett þá fram með margvíslegu móti. (Dr. 

Carol C. Kuhlthau, 2003). 
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SkólasöfnSkólasöfnSkólasöfnSkólasöfn    í Fjarðabyggðí Fjarðabyggðí Fjarðabyggðí Fjarðabyggð    

Fimm grunnskólar eru starfræktir í Fjarðabyggð, með hátt í 700 nemendum alls. 

Grunnskólinn í Neskaupstað eða Nesskóli er fjölmennastur með um 200 

nemendur en hann er með lítið útibú í Mjóafirði. Næstfjölmennastur er Grunnskóli 

Eskifjarðar, þá Grunnskóli Reyðarfjarðar, Grunnskólinn á Fáskrúðsfirði og 

fámennastur er Grunnskóli Stöðvarfjarðar með 27 nemendur. 

Með stækkun skólabygginganna í Fjarðabyggð síðustu ár hefur átt sér stað mikil 

uppbygging bókasafnanna. Almenningssöfnin sem áður voru í mjög litlu eða 

þröngu húsnæði hafa nú hvert af öðru flutt í nýjar byggingar, oftast sambyggðar 

byggingu skólahúsnæðisins. Algengasta safnategundin á Austurlandi eru 

samsteypusöfn (almennings- og skólasafn).  

 

Haustið 2009 var aukið við þjónustu bókasafnanna í Fjarðabyggð þegar opnaðar 

voru svokallaðar þjónustugáttir í söfnunum. Tilgangurinn með þeim er að 

starfsmenn safnanna aðstoði fólk með umsóknir og eyðublöð sem skila þarf til 

sveitarfélagsins. Þessi aukna þjónusta á eingöngu að fara fram þegar 

almenningsbókasafnið er opið, en brögð eru á að fólk noti þessa þjónustu á 

opnunartíma skólans. Safnverðir eru frekar jákvæðir vegna þessarar breytingar 

því, heimsóknirnar í bókasöfnin hafa aukist og eins og einn starfsmaður orðaði 

það „bæjaryfirvöld eru meðvitaðri um starfsemi og hlutverk bókasafnsins“. Töldu 

starfsmenn að nú væri áhugi á að manna safnið yfir sumartímann og að útvega 

afleysingu í veikindum. Þetta væri í rauninni eðlilegur hluti af starfsemi 

safnastarfsins, að veita upplýsingar.  

Í Neskaupstað hafði almenningssafnið lengi búið við mjög þröngan kost og 

skólasafn grunnskólans einnig verið á hrakhólum, auk þess sem þar hafði aldrei 

náðst að byggja upp eiginlegt skólasafn. Haustið 2005 var viðbygging við 

grunnskólann tekin í notkun og þar var gert ráð fyrir samsteypusafni. Safnið er á 

jarðhæð skólans með góðu aðgengi fyrir almenning. Nýja safnið er 260 m² og 
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þykir nokkuð glæsilegt. Þetta er fjölmennasti skóli Fjarðabyggðar með  215 

nemendur. 

Á Eskifirði er gömul hefð fyrir samsteypusafni í húsnæði grunnskólans, en þegar 

ákveðið var að stækka skólann var tekin sú ákvörðun að flytja safnið sem áður 

hafði verið á 2. hæð skólans niður á jarðhæð til að veita almenningi greiðari 

aðgang að safninu. Í dag er safnið 208 m² og stendur við aðalgötu bæjarins og 

þykir  það áberandi kennileiti í bænum. Alls eru 147 nemendur í skólanum. 

Á Reyðarfirði var ný viðbygging við grunnskólann vígð haustið 2006. Þar er 

glæsilegt samsteypusafn á jarðhæð skólans og er það mikil breyting á aðstæðum 

en áður höfðu bæði skóla- og almenningssafnið búið við frekar slakar aðstæður. 

Þetta nýja safn er 217 m². Í grunnskólanum eru 165 nemendur. 

Enn er eftir að nefna byggingu nýs safns á Fáskrúðsfirði sem tekið var í notkun 

haustið 2009. Þá var vígð ný viðbygging við grunnskólann á staðnum. Er safnið 

þar hið glæsilegasta, 180 m² að stærð. Er það mikill munur frá því sem var, þegar 

skólasafnið var hýst í tveimur kennslustofum. Í skólanum eru 103 nemendur. 

Samvinna er á milli safnanna á Fáskrúðsfirði og á Stöðvarfirði. (Laufey 

Eiríksdóttir, 2007). 

Á Stöðvarfirði var byggt við skólann fyrir rúmlega tíu árum og var þá skólasafnið 

stækkað og  er skólasafnið í kjallara viðbyggingar skólans. Í grunnskóla 

Stöðvarfjarðar eru 28 nemendur. 

Ég fór um Fjarðabyggð og heimsótti alla starfsmenn bókasafnanna þegar ég tók 

viðtöl við þá. Starfsmennirnir voru allir jákvæðir og tóku vel á móti mér og voru 

hjálpsamir í alla staði. Starfsmenn þessara safna eru fjórir. Var það samdóma álit 

að það hafi bætt starsemi safnanna að fá þann starfsmann sem nú starfar í 

Neskaupstað. Hann er nýr í starfi, tiltölulega nýútskrifaður á sviði upplýsinga- og 

bókasafnsfræði, mjög hugmyndaríkur og fær ýmsu áorkað sem hinum 

starfsmönnunum hefði aldrei hugkvæmst að biðja um. Þegar ég tók viðtalið við 

þennan nýja starfsmann sagði hann mér að hann hafi verið að fá þær fréttir að 

hann hafi fengið 150 þúsund króna styrk, sem ætlunin væri að nota í 

smásagnasamkeppni innan grunnskóla Fjarðabyggðar næsta vetur. Stendur til að 

fá þekktan barnabókarithöfund til að koma og kynna bækur sínar. 
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Kostnaðaráætlun hans gerir ráð fyrir því að þetta verkefni kosti alls um 300 

þúsund krónur. Hann segist vera duglegur að sækja um styrki til fyrirtækja og 

stofnana sem veita þá til samfélagsmála. Bókasafnið í Neskaupstað fékk styrk í 

haust sem gerir bókasafnsfræðingnum kleift að hafa opið einn laugardag í mánuði 

í vetur, hann reynir þá að vera með einhverja dagskrá samhliða þeirri opnun. 

Þar sem ég nafngreini ekki starfsfólk safnanna tala ég um þau hér eftir í karlkyni, 

sem starfsmenn safnanna. Tveir þeirra eru menntaðir bókasafns- og 

upplýsingafræðingar, annar útskrifaðist árið 1983 en hinn er tiltölulega 

nýútskrifaður. Einn er menntaður í bókasafnstækni, lauk þriggja ára námi sem 

flokkast undir iðnnám og fjórði starfsmaðurinn  er ómenntaður en hefur tekið þau 

námskeið sem í boði eru fyrir starfsmenn safnanna. Í öllum söfnunum nema á 

Fáskrúðsfirði er starfsfólkið í 50% starfshlutfalli á skólasafni, á Fáskrúðsfirði 

vinnur starfsmaður þrjá daga vikunnar og telst það 35% starfshlutfall. Hina tvo 

dagana  fer hann á Stöðvarfjörð og telst sú vinna vera 21% starfshlutfall. Yfirleitt 

eru skólasöfnin opin frá 8-14 fjóra daga vikunnar og lokuð á föstudögum. Ef 

kennarar þurfa að komast á söfnin þegar þau eru lokuð, hafa þeir aðgang að þeim 

og geta nálgast efni og bækur eftir þörfum. 
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Viðtöl við starfsmenn safnannaViðtöl við starfsmenn safnannaViðtöl við starfsmenn safnannaViðtöl við starfsmenn safnanna    

Nesskóli Nesskóli Nesskóli Nesskóli     í í í í NeskaupstaðNeskaupstaðNeskaupstaðNeskaupstað    

 

 

Mynd 1. /esskóli 

Starfsmaður bókasafnsins í Neskaupstað sest niður með mér eftir hádegi fallegan 

marsdag. Safnið er opið fyrir almenning og nokkrir gestir þurfa afgreiðslu á 

meðan á viðtalinu stendur. Við látum fara vel um okkur í sófa sem er á safninu. 

Starfsmaðurinn segir að nemendur skólans sæki safnið ekki mikið utan skólatíma, 

eitthvað þó. Flestir eru þá að ná sér í skáldrit og afþreyingarbækur. Ákveðinn 

hópur, eða um 5–6 börn hefur þó stundað það í vetur að koma á safnið eftir skóla, 

einu sinni í viku til hálfsmánaðarlega og nota þá safnið sem afdrep. Þau spjalla, 

lesa blöð og tímarit og fá að fara í tölvuna. Aðspurður segist starfsmaðurinn ekki 

verða var við að þau noti þennan tíma til að læra. Hann er ekki með strangar 

reglur, það er bannað að hlaupa og vera með ærslagang og það má ekki borða á 

safninu. Eins setur hann tímamörk á notkun tölvunnar eftir hádegi, miðar tímann 

við hámark klukkustund á barn. Hann leyfir ekki notkun tölvunnar á skólatíma 

nema til heimildarleitar. 

Notkun skólans á safninu er þannig að 1.- 6. bekkur eru með fastan tíma einu sinni 

í viku. Þeir eru allir á ábyrgð kennara hvers bekkjar. Sumir bekkir eru með tilbúið 
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námsefni á safninu á meðan aðrir bekkir nota þessa tíma eingöngu til að skipta um 

bækur. 1. og 2. bekkur fá kennslu á safni. Sá sem kennir er eldri starfsmaður sem 

hefur kennt í mörg ár við skólann. Þessi kennsla er liður í íslenskukennslu og er 

megináhersla lögð á að fara yfir stafina og farið er í merkingu orða. Eitthvað notar 

kennarinn tímann til að sýna þeim bækur og þau lita og föndra líka í þessum 

tímum. Ekki er unnið með neitt sérstakt námsefni sem tengist safnakennslu. Engir 

fastir bókasafnstímar eru á unglingastigi. Þeirra heimsóknir eru mjög 

tilviljanakenndar og tengjast ákveðnum námsgreinum. T.d. eru allar enskar 

lesbækur skráðar á bókasafnið og segir starfsmaður að yfirleitt sé tilgangur 

heimsókna sá að sækja þessar bækur. Einstaka sinnum koma nemendur til að leita 

að heimildum, en yfirleitt nenna þeir því ekki sjálfir heldur biðja starfsmann um 

aðstoð. Hann segist reyna að fá þá til að leita, bendir kannski á hilluna en vill að 

þeir sjái sjálfir um að finna efnið.  

 

Mynd 2. Vinnusvæði nemenda á bókasafninu í /eskaupstað. 

Yfirleitt eru bókasafnstímarnir hluti af íslenskukennslunni, þó er sumum yngri 

bekkjunum skipt í tvo hópa og annar hópurinn er þá í tölvustofunni á meðan hinn 

er á bókasafni. Starfsmaður vill meina að kennslan sé í beinu sambandi við 

metnað kennara og að hann sé mjög misjafn. Það sé líka áberandi hvað kennarar 

eru margir hverjir illa að sér í heimildaleit, þar af leiðandi eru þeir ekkert spenntir 

yfir því að kenna þetta efni. Aðspurður segir starfsmaðurinn að kennsluefni, sem 

til er til safnakennslu, sé úr sér gengið og úrelt. Þegar búið er að fara í gegnum 
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það hefur hann hreinlega ekki tíma til að útbúa nýtt efni, þótt áhuginn sé fyrir 

hendi. 

Hann segir að sú samvinna, sem er á milli hans og kennara sé mjög góð, gott 

upplýsingaflæði sé á milli deilda og sumir kennarar láti hann vita þegar eitthvað 

sérstakt er á döfinni í skólastarfinu. Hann hefur þó ekki enn sem komið er tekið 

saman efni á vagn og farið með í kennslustofu. Ekki er nein tenging á milli 

bókasafns og tölvustofunnar, þó að stofurnar séu á sömu hæðinni. Það er í 

rauninni mjög erfitt að samþætta eða samnýta þessa tvo staði. Oft verða vandræði 

með unglingana ef þeir eru látin vera eftirlitslaus í tölvustofunni. 

Aðspurður segist hann vissulega myndi vilja bjóða upp á meiri þjónustu við 

nemendur og kennara skólans ef hann hefði einhver tök á því, en þá þyrfti að auka 

við starfshlutfallið. Hann hefur áhuga á að koma meira inn í tíma og kenna 

upplýsingalæsi, hvernig á að meta heimildir í bókum og á neti. Einnig talar hann 

um að hann myndi vilja vera í meira sambandi við kennara um kennsluefni, t.d. að 

kynna sér betur hvað er í boði og vera nokkurs konar tengiliður. Honum er tíðrætt 

um gagnrýna hugsun, að kenna nemendum að ígrunda, meta og vega. Í 

framtíðinni hefur hann áhuga á að vera með þemaviku á unglingastiginu þar sem 

áhersla er lögð á áreiðanleika heimilda og hvernig eigi að leita. Hvernig meta eigi 

heimasíður, hver eigi hana, hver skrifi hana og hver sé ábyrgðarmaður 

hennar.Hann heldur því fram að þetta sé mjög þarft kennsluefni, þar sem 

unglingunum sé tamt að fara á Wikipedia í heimildarleit og láta þar við sitja. Í 

skólanum er verið að kenna frekar upplýsingatækni frekar en upplýsingalæsi, þótt 

aðalnámskrá kveði á um að hvort tveggja skuli kennt.  

Starfsmaður segir að bókakostur sé nokkuð góður við safnið. Hann fær ákveðna 

upphæð til að ráðstafa í bókakaup á hverju ári og er það gert í samvinnu við 

skólastjóra. Þær bækur sem skólastjóri kaupir eru helst lestrarbækur sem hugsaðar 

eru í kennslu á unglingastigi í ensku og íslensku, ef einhver peningur er eftir fyrir 

jól, ráðstafar starfsmaður þeirri upphæð í nýjar bækur sem eru að koma út. 

Upphæðin sem gert er ráð fyrir að fari í rekstur skólasafnsins er um 10% af rekstri 

bæjarsafnsins. Vill hann meina að skólasafnið njóti á vissan hátt góðs af því að 

safnið sé samsteypusafn, meira sé keypt af afþreyingarbókmenntum fyrir börn. 

Starfsmaður segist hafa staðið fast á því að þessi upphæð yrði ekki skorin niður og 
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hann fékk því framgengt. Hann segist vera ánægður með sig fyrir að hafa tekist 

það. Á hinn bóginn fæst minna fyrir sömu upphæðina.  

Tækjakosturinn er ekkert sérstakur í þessu safni, safnið hefur yfir þremur tölvum 

að ráða, öllum gömlum. Ein tölva er fyrir starfsmann og til útlána, önnur er 

eingöngu með tengingu á Gegni fyrir gesti og sú þriðja er nettölva fyrir gesti. 

Einnig hefur hann fjölnotatæki til að skanna og prenta, en telur það engan veginn 

nóg. Hefði áhuga á að fá öflugri tölvu, sem hann gæti notað til að skrifa á 

geisladiska, hljóðbækur og annað kennsluefni sem hægt er að nálgast á vef 

Námsgagnastofnunnar. Til stendur að tækjakostur skólans, skjávarpar, 

myndvarpar og myndavélar verði geymdar á safninu sem og margmiðlunarefni 

sem skólinn á og að starfsfólk þurfi að skrá útlán á tækjunum. Á safninu er sérstök 

deild með efni fyrir kennara. Vissulega eru til bækur ætlaðar kennurum, en þær 

eru aðallega í notkun í sérkennsludeild skólans. Starfsmaður er hugsi, vegna 

spurningarinnar og segist óttast að þarna gætu orðið hagsmunaárekstrar, því 

eflaust væru þarna einhverjar bækur, sem starfsfólkið hefði aðgang að, sem 

foreldrar vildu lesa og þá finnst honum eins og það þyrftu að vera til tvö eintök, 

jafnvel þó önnur bókin væri bara í útláni. Í myndmenntastofu skólans er eitthvað 

af listabókum sem til stendur að skrá, en ekki er ætlunin að þær verði hafðar á 

safninu. 

Aðspurður um sitt starf lýsir starfsmaðurinn því á þann veg að það mætti alveg 

auka við starfshlutfall á skólasafninu, jafnvel um 20%. Þessi hluti safnastarfsins, 

þ.e. skólasafnið er tímafrekari og flæðir yfir á hlut almenningssafnsins. Um 1/3 af 

vinnutímanum fer í grunnstjórnsýslu, þ.e. plöstun, skráningu og utanumhald 

bókakosts. Ekki eru borguð sömu laun fyrir starf í skólabókasafninu og á 

almenningssafninu, það er borgað lægra fyrir starf á skólasafninu. Af þessum 

völdum fer mikill tími í tímaskráningar í hverri viku og við það er starfsmaður  

mjög ósáttur. Hann er að reyna að koma því í gang að nemendur geti sjálfir skráð 

sín útlán og hefur einnig hug á að kenna starfsmönnum hvernig eigi að nota 

innskráningarkerfið. 

Þegar starfsmaðurinn svarar spurningu um framtíðarsýn kemur í ljós að hann 

hefur miklar og sterkar skoðanir á því hvernig hann vill að starf skólasafna verði í 

framtíðinni. T.d. vill hann að starfsmenn safna séu hafðir með í ráðum þegar farið 
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er af stað með hönnun nýrra safna. Hann er ósáttur við tenginguna í skólasafninu 

við tölvustofuna í þetta nýjum skóla og telur að ef starfsmaður með menntun hefði 

verið með í ráðum, hefði hönnunin orðið öðruvísi. Í skólum á að vera stórt 

skólasafn til þess að vinnan fari í það sem hún á að fara í. Draumurinn er að það 

verði fullmótað námsefni fyrir alla nemendur í upplýsinga- og bókasafnslæsi. 

Hann er samt ansi hræddur um að það gerist ekki strax. Það vantar samheldnina í 

starfsmenn skólasafnana, þetta er ólíkur hópur fólks, fæstir í fullu starfi. Honum 

finnst allt of algengt að fólk sé að vinna hvert í sínu horni að gerð námsefnis. 

Honum finnst að það vanti tenginguna hjá starfsfólki skólanna. Starf upplýsinga- 

og bókasafnsfræðinga er lögverndað og það eru margir sem ekki eru með þessa 

menntun sem vinna á söfnunum. Til er félag fagfólks á skólasöfnum og er það 

stefna félagsins að fá löggildingu á starfsheitinu Forstöðumaður skólasafns. Á 

ekki að skipta máli hvort um kennara eða bókasafns- og upplýsingafræðing er að 

ræða. 
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Mynd 3. Grunnskóli Eskifjarðar 

Viðtal við starfsmann skólasafnsins  fer fram eftir hádegi í febrúarmánuði. Safnið 

er opið fyrir gesti og gangandi og aðstoðarmanneskja situr hjá okkur meðan á 

viðtali stendur.  

Við byrjum á að ræða aðsókn nemenda á safnið. Starfsmaður segir að aðsókn 

nemenda utan skólatíma sé ekki mikil, í rauninni komi örfáir nemendur eftir 

hádegi. Bekkirnir hafa fasta bókasafnstíma. 1.-5. bekkir koma reglulega, skipta á 

bókum og leysa verkefni í umsjón kennara, lita, lesa og skoða bækur. 6.-7. bekkir 

koma óreglulega á safnið og eru þær heimsóknir yfirleitt í tengslum við 

verkefnavikur í skólanum. Nemendur nota þessa tíma líka til að taka 

afþreyingarbækur til að hafa í stofu og fara með heim, kannski er þarna komin 

skýringin á því af hverju nemendur koma sjaldan eftir skóla. Unglingarnir koma 

lítið á safnið, aðallega til að leita heimilda, þeir taka síðan bækurnar með sér í 

kennslustofurnar og vinna ekki á safninu. Engar safnakennslubækur eru til í 

safninu, því miður. Engin fræðsla frá kennara hvernig eigi að nota safnið. 

Starfsmaður segist reyna „að plata“ krakkana til að leita að bókum, en þeir eru 

yfirleitt fljót að gefast upp. Ekki segist hann vera harður á reglum. Það er bannað 

að hlaupa og hafa hátt, nemendur eiga að nota „inniröddina“, einnig er bannað að 
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borða. Starfsmaður segist líka leggja áherslu á það við krakkana að þegar þeir 

skoði bækur, þá eigi þeir að taka eina í einu og ganga frá eftir sig. 

 

Mynd 4. Vinnusvæði nemenda í safninu á Eskifirði. 

Starfsmaður segir að samstarf við kennara sé mjög gott, þeir láti vita af 

fyrirhuguðum verkefnum og þá tíni hann til þær bækur sem á að nota. Hann er 

samt þeirrar skoðunar að hann myndi vilja bjóða upp á meiri kennslu, svokallaða 

safnakennslu. Finnst það kennsluform nauðsynlegt. Fyrirrennari þessa 

starfsmanns var með einhvers konar safnakennslu, en þessi treysti sér ekki í 

skipulagsvinnuna með skólastjórnendum. Á milli skólasafns og bókasafns er 

aðeins ein hurð, þannig að hægt er að vinna á báðum stöðum í einu, þetta er ekki 

mikið notað. Í skólanum er tölvuvagn sem er frekar notaður í skólastofunum. 

Aðspurður segir starfsmaður að bóka- og tækjakostur sé nokkuð góður, helst er 

boðið upp á harðspjaldabækur, hefur ekki lagt áherslu á að kaupa kiljur. Allar 

námsbækur eru skráðar á safn, þannig að hver bók er síðan lánuð út til nemenda, 

þannig hefur meðferð bókanna batnað til muna. Starfsmaðurinn telur þetta eina 

ráðið til að halda utan um bókakost skólans. Honum finnst þetta góð ábending til 

annarra safna. Eitthvað er til af hljóðbókum, DVD-diskum og myndböndum. Á 

bókasafninu eru tvær tölvur fyrir starfsmann og ein fyrir gesti. Bókasafnið hefur 

komið upp litlu kennarasafni, starfsmaður telur að það séu u.þ.b. 200 titlar í því 

safni, uppfletti- og handbækur. Nýtingin er í meðallagi, þó eru það helst fjarnemar 

í kennaranámi sem nýta það. 
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Starfsmaður safns segir að vegna niðurskurðar veiti yfirvöld ekki skólanum 

fjármagn til að kaupa afþreyingarbækur. Árið 2005 var þessi upphæð 300 þúsund 

krónur en haustið 2009 var engu veitt til kaupa á bókum til yndislesturs fyrir 

börnin. Þannig að skólasafnið hagnast á kostnað almenningssafnsins, hún kaupir 

auðvitað þessar bækur með þeim rekstrapeningi sem fæst. Einnig hafa kaup á 

alfræði- og orðabókum minnkað. Starfsmaður safns sér um innkaup ásamt 

skólastjóra. 

Þessum starfsmanni finnst 50% staða alveg hæfileg fyrir starf á skólasafni, en 

finnst að stöðuhlutfallið mætti vera hærra á almenningssafninu. Segir þó að eftir 

að farið var að skrá allar kennslubækurnar á safnið hafi vinnan aukist og að hann 

hafi rætt við skólastjórnendur um aðstoð við að halda utan um þann bókakost. 

Starfið skiptist að sögn starfsmanns þannig að 30% starfsins fara í afgreiðslu, 

annað fer í innkaup, skráningu og plöstun. Þessi starfsmaður er á móti 

sjálfsafgreiðslu á safninu, óttast um óreiðu á safninu. Hann fær 

aðstoðarmanneskju annað slagið til að aðstoða við plöstun, kennara við skólann 

sem kominn er á eftirlaun. Segir þó að á meðan staðan við skólasafnið sé ekki 

meira en 50% sé ekki hægt að bjóða upp á meira. Þessi starfsmaður segist ekki 

hafa kynnt sér starfsemi annarra safna og hefur því ekki skoðun á starfsemi 

annarra skólasafna.  
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Mynd 5. Grunnskóli Reyðarfjarðar 

Á Reyðarfirði er sól og blíða þegar ég heimsæki starfsmann safnsins í febrúar. Við 

setjumst niður í miðju safninu eftir hádegi, á opnunartíma almenningssafnsins.  

Aðspurður um aðsókn nemenda að safninu segir hann að þeir komi í frímínútum 

og eitthvað er um að þeir komi eftir hádegi þegar skóladeginum er lokið. Á 

skólatíma koma þeir til að lesa, spila og tefla. Einnig er bókasafnið notað í götum 

nemenda og ef vont veður er úti. Þá kemur skólastjóri og fær leyfi hjá starfsmanni. 

Nemendur fá ekki aðgang að tölvum safnsins nema með leyfi síns 

umsjónarkennara. Reglur safnsins eru þessar venjulegu, ekki má hlaupa og ekki 

vera með hávaða og það er bannað að nota farsíma á safninu, eins er bannað að 

nota safnið eins og setustofu til að spjalla. Það eru sófar á göngum skólans fyrir 

það. Ekki finnst starfsmanni mikið um að krakkar læri á safninu, þó komi það 

fyrir í eyðum í stundartöflu þeirra.  

Í skólanum er kennd upplýsinga-tæknimennt eins og starfsmaður kallar það. Þetta 

er smiðjukennsla sem spannar yfir 6 vikur í senn og eru teknir tveir samliggjandi 

tímar í þessa vinnu. 1.-7. bekkir taka þátt í þessari smiðjuvinnu sem ákveðinn 

kennari sér um. Mikil samkennsla á sér stað í þessum skóla. Starfsmaður safns 

kemur ekki að kennslu. Að auki eru allir bekkir skólans með frjálslestrartíma einu 
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sinni í viku og er sá tími m.a. notaður til að skipta um lestrarbækur. Nemendur fá 

lánaðar bækur bæði til að hafa í stofunni og fara með heim. Alls mega þeir vera 

með fjórar bækur í einu. Allar námsbækur í notkun eru skráðar á nemanda. 

Starfsmaðurinn segir að það sé ákveðið átak í gangi hjá sér og það er að reyna að 

fá unglingana til að lesa meira. Aðferðin sem hann notar er að koma með 

bækurnar til þeirra. Bæjarbúar eru duglegir að færa bókasafninu kiljur sem þeir 

eru búnir að lesa. Starfsmaður skráir ekki þessar bækur heldur setur þær á vagn og 

fer með hann í stofurnar. Það kemur ekki að sök þótt bókunum sé ekki skilað. Það 

hafði verið þemavika í gangi á unglingastiginu, þar sem þau áttu að velja sér bók 

eftir íslenskan höfund og skrifa um hana. Vinsælasta spurningin sem hann heyrði 

var „Hver er þynnsta bókin sem þú átt?“ Fjórum sinnum á vetri koma 5 ára 

nemendur leikskólans í heimsókn til að kynnast safninu. 

 

Mynd 6. Vinnusvæði og inngangur í tölvuver á Reyðarfirði. 

Samvinna við kennara segir starfsmaður að sé góð, hann tekur þátt í starfi skólans, 

þó ekki kennslu. Samskipti fara mikið fram í tölvupósti og er hann alltaf látinn 

vita þegar nýjar þemavikur byrja þannig að hann getur tekið til efni og farið með í 

stofurnar á vagni. Einnig er hann duglegur að útvega kennurum efni frá 

Skólaskrifstofu Austurlands sem er á Reyðarfirði og leggja á borð kennara. 

Þegar talið berst að aukinni þjónustu við nemendurna segist hann vissulega vilja 

auka við hana. Starfsmaður nefnir ýmsa viðburði, t.d. norrænu bókavikuna, myrka 

daga og upplestur, telur að upplestur sé hvatning til lesturs. Bókaverðlaun 
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barnanna stendur yfir þessa dagana, þar sem krakkar eru hvattir til að lesa 

ákveðnar bækur og kjósa síðan þá bestu að þeirra mati. Hann segir að það sé erfitt 

að hafa sögustund þar sem hann er einn á safni og veit aldrei hvort hann getur 

einbeitt sér að lestrinum. 

Starfsmaður segir að bókakostur sé þokkalegur við safnið, þó þurfi að skipta eldri 

bókum út, en fjárskortur hamlar því. Skólabækur sem eru skráðar á skólasafnið sér 

hann um að kaupa í samvinnu við aðstoðarskólastjóra. Á safninu eru ein tölva 

fyrir starfsmann og þrjár tölvur fyrir almenning. Á safninu er líka skjávarpi sem er 

notaður í kennslu en einnig er hægt að varpa upp kvikmyndum fyrir nemendur 

sem eru inni vegna veðurs. Allar hillur eru á hjólum sem hægt er að ýta til til að 

búa til pláss. Starfsmaður sér einnig um ljósmyndasafn skólans. Skólinn á 

kennarasafn sem er í vinnuaðstöðu kennara, starfsmaður telur að þar séu hátt í 300 

bækur. Einnig sér hann um námsbókasafn og heldur utan um allar 

kennsluleiðbeiningar. Sér um að safna þeim saman, skráir og eiga kennarar að 

leita til hans eftir þeim. 

Góð tenging er á milli skólasafns og tölvuvers, sem er í næstu stofu og er hann 

ánægður með hvað það er samnýtt mikið. Stefna skólans er að byrja strax að 

kenna nemendum að leita heimilda. 

Þegar starfsmaður er beðinn um að lýsa starfinu, segist hann í rauninni gera allt 

sem hann er beðinn um að gera. Mestur tíminn fer í plöstun og skráningu bóka. 

Nemendur sjá sjálfir um að skrá sínar bækur. Hann er eini starfsmaður safnsins en 

fær vin utan úr bæ annað slagið í sjálfboðavinnu til að aðstoða við að plasta 

bækur. Afleysingarmanneskja sem ráðin er við skólann kemur líka annað slagið 

og aðstoðar, þegar tími gefst til. Þegar álversuppbyggingin var á Reyðarfirði, 

komu kanadískar konur og aðstoðuðu á safni við ýmis verk. 

Framtíðarsýn starfsmannsins er skýr. Skólasafnið á að vera miðpunktur alls 

skólastarfs. Öll fræðsla getur tengst og á að tengjast inn í söfnin. En hann leggur 

áherslu á að til þess að þetta geti gerst þurfi alltaf starfsmaður að vera til staðar í 

safni. Einnig vill starfsmaður að áhersla verði aukin á að allir hafi aðgang að 

bókum við sitt hæfi og á þá sérstaklega við hljóðbækur, sem honum finnst 

tilfinnanlega vanta á safnið. Tekur fram að þarna megi kenna peningaskorti um. 
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Mynd 7. Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar, nýbyggingin. 

Að lokum er svo viðtalið sem ég tók við starfsmann safnanna á Fáskrúðsfirði og 

Stöðvarfirði. Ég hitti hann í nýju og glæsilegu safni við grunnskólann á 

Fáskrúðsfirði. Bókasafnið er svo nýtt af nálinni að starfsmaður er enn ekki búinn 

að ráðstafa öllum stofnkostnaði og verður tíðrætt um að enn eigi eftir að móta 

stefnu, hvað varðar umgengni kennara við safnið.  

Hvað varðar aðsókn nemenda að safni segir starfsmaður að nemendur koma á 

skólatíma í misstórum hópum ef þeir eru að vinna í ákveðnum verkefnum. Einnig 

sækja þeir safnið í leit að afþreyingu og sumir koma til að læra. Unglingarnir hafa 

viss fríðindi sem felast í því að þeir mega setjast inn í hliðarherbergi og vera í 

næði þar. Reglurnar eru svipaðar þarna eins og á hinum söfnunum. Krakkarnir 

eiga að sýna virðingu veita vinnufrið og ekki vera með hávaða. Þeir mega ekki 

fara í leiki í tölvunum á safninu. 
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Mynd 8. Tölvur á safninu á Fáskrúðsfirði 

Yngstu bekkjardeildirnar, 2.-5. bekkir, fá kennslu á safni einu sinni í viku. 

Fyrrverandi starfsmaður skólasafnsins sér um þá kennslu. Hjá eldri nemendum er 

nær eingöngu um heimildavinnu að ræða. Í heimsókn var gestakennari frá vinabæ 

Fáskrúðsfjarðar í Frakklandi, Graveline, og hefur verið að vinna á safninu ásamt 

unglingum að verkefnum sem tengjast Frakklandi og tengslum þess við 

Fáskrúðsfjörð. Á Stöðvarfirði er engin safnakennsla, kennarar hafa engan áhuga. 

Upplýsingatæknin er kennd í tölvum og ekki fléttuð við bókasafnið á nokkurn 

hátt. Engin kennsla er í heimildaöflun. Telur starfsmaðurinn að það vanti bæði 

peninga og vilja til þess að breyta þessum hugsunarhætti. Leikskólakrakkar koma 

í heimsókn og þá er sögustund fyrir þau á safni. 
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Mynd 9. Grunnskóli Stöðvarfjarðar 

Að sögn starfsmanns eru umgengnisreglur í þróun, en tekið verður mið af öðrum 

söfnum í þeirri vinnu. Samvinna skólasafnsins og kennara skólans er í þróun og 

lofar byrjunin góðu að mati starfsmanns. Á safninu eru allar skólabækur og 

kennsluleiðbeiningar geymdar. Öll notkun á þessum bókum fer í gegnum 

bókasafnið, uppflettibækur eru geymdar í kennslustofum en skráðar á safninu, 

samkvæmt starfsmanni er að skilja, hafa einhverjir árekstrar átt sér stað vegna 

þessa. 

Starfsmaður segir að fé til bókakaupa á skólasöfnunum sé lítill, hann geti fóðrað 

kaupin með peningum frá almenningssafninu. Þessi starfsmaður er þeirrar 

skoðunar að skólasöfnin græði verulega á sameiningu safnanna. Enn er verið að 

eyða af stofnkostnaði safnsins, þannig að hann finnur ekki fyrir peningaskorti, enn 

sem komið er. Fjármagnið sem hann hefur haft fyrir bæði söfnin á Fáskrúðs- og 

Stöðvarfirði er um 300 þúsund krónur á ári. Inni í þessari upphæð eru líka kaup á 

einhverjum skólabókum. Vill starfsmaður meina að það fari eftir áhugasviði 

skólastjórans hvernig bækur hafa verið keyptar inn á safnið hingað til. 

 



44 

 

 

Mynd 10. Vinnustaður nemenda á safninu á Stöðvarfirði 

Bókakostur safnsins er góður, tækjakosturinn er að vísu gamall og stirður, 

útlánatölvan er gömul. Vinnuaðstaða er góð í alla staði, bæði í afgreiðslu og í 

herbergjum fyrir innan hana. Þrjár gamlar tölvur eru fyrir nemendur og almenning 

á safninu. Hús og vinnuaðstaða til fyrirmyndar, enda nýbyggt hús. Út frá 

bókasafninu eru nokkur lítil herbergi sem nýtast í verkefnavinnu, einnig fer 

sérkennslan fram í þessum herbergjum. Eitt herbergið er svokallað 

hlustunarherbergi, þar er sófasett og hillur með stórum alfræði- og 

uppflettibókum, seinna stendur til að þetta herbergi verði líka nýtt af 

tónlistarskólanum til að hlusta á tónverk, eins og er fá unglingarnir að nota þetta 

herbergi til að spjalla í næði. Glerveggur skilur að herbergið og safnið, þannig að 

það er auðvelt að fylgjast með því sem fram fer þar. Tvö önnur lítil herbergi eru 

inn af safni sem notuð eru annað slagið. Síðan er fyrirlestrarherbergi með 

sýningartjaldi. Þar er hægt að sýna myndir hvort sem er af DVD eða úr tölvum og 

vinna síðan verkefni við borð sem eru í stofunni. Þessi stofa er notuð fyrir 

fjarkennslu utan venjulegs kennslutíma. 

Hvað varðar starfið segist starfsmaður gjarnan myndu vilja bjóða upp á meiri 

þjónustu, en vegna þess hve starfshlutfallið er lágt er það ekki hægt. Þá væru meiri 

möguleikar á að taka hópa og hafa safnakennslu. Hann vill bjóða upp á 

stuðningskennslu og skapa á safninu vinnuumhverfi fyrir alla. Draumurinn er að 
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samþætta nám og vinna að heimildaöflun af safni og neti. Skapa sjálfstæð 

vinnubrögð. Í dag er lítið um þessa samvinnu þar sem tölvuver skólans er annars 

staðar í skólabyggingunni. 

Starfsmaður segir að starf sitt einkennist að því að vera allt í öllu. Á haustin fær 

hann aðstoð skólaliða við að plasta nýjar skólabækur. Annars sér starfsmaðurinn 

um allt saman. Finnst samt stjórnunarhlutinn vera útundan og telur að það þyrfti 

að skilgreina hann. Skólastjóri samþykkir t.d. alla reikninga. Starfið er fjölbreytt, 

en starfsmaðurinn vill samt fá meiri vinnu á safnið. Starfsmanni er tíðrætt um 

samþættingu námsgreina og vill að hún verði stórlega aukin í sem flestum 

greinum, ekki bara tungumálunum og samfélagsfræðinni, heldur líka í fögum eins 

og stærðfræðinni. Vill auka áhuga kennara, þeir verði líka að læra að umgangast 

safnið og bera virðingu fyrir skráningu bókanna. Peningamálin ber á góma og 

segist þessi starfsmaður frekar kaupa kiljur en að sleppa bókakaupum alveg, það 

sé ódýrara.  

Framtíðarsýn þessa starfsmanns er að lögð verði meiri áhersla á að safnið komi 

sér upp nýsigögnum. Að það sé meira til af hljóðbókum, DVD-diskum og 

geisladiskum til kennslu. Hann vill líka að það sé meira hugað að niðurhali á 

hljóðbókum fyrir öll söfnin. Að hægt sé að nálgast t.d. það efni sem 

Námsgagnastofnun hefur gefið út á söfnunum. Þetta starf er endalaust í þróun. Það 

sem þarf er dugnaður, en aðalatriðið er að nemendunum líði vel á safninu. 
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Viðtöl við Viðtöl við Viðtöl við Viðtöl við miðstigskennara í Fjamiðstigskennara í Fjamiðstigskennara í Fjamiðstigskennara í Fjarðabyggðrðabyggðrðabyggðrðabyggð    

Þegar ég fer að taka viðtöl við kennara í grunnskólunum í Fjarðabyggð, kemur  í 

ljós að það er lítil hefð fyrir safnakennslu. Flestallir kennararnir tala um að 

nemendurnir fari aðallega á safnið til að velja sér bækur.  

Í öllum skólunum fara nemendur einu sinni í viku á safn til að velja sér eða skipta 

um bækur. Allir kennararnir leggja mikla áherslu á að nemendur temji sér að lesa 

til yndis afþreyingar og það kemur berlega í ljós að þar er aðaláhersla í notkun 

skólasafnsins, þ.e. að sækja sér bók.  

Safnakennsla er í þremur skólum. Í skólanum í Neskaupstað fara nemendur einu 

sinni í viku og leysa verkefni af neti eða úr gömlum verkefnabókum, sem kennari 

segir að sé í rauninni orðið úrelt efni. Talar um að það sé lítið um nýtt kennsluefni 

til að vinna á bókasafni, segist nota vefsíðu bókasafns Garðabæjar, en þar er mikið 

úrval af efni sem hægt er að prenta út. Á Reyðarfirði fara nemendur í svokallaða 

smiðjuvinnu. Þeir eru þá í svokallaðri upplýsingamennt í 5 vikur, fá 5 tíma á viku 

í tölvustofunni og tvo tíma á viku á safni. Í þessum smiðjum fræðast þeir um 

Gegni og hvernig þeir leita sér heimilda. Á Fáskrúðsfirði er einnig safnakennsla 

en kennari talar um að þetta hafi orðið niðurskurði að bráð og að í rauninni sé það 

skólaliði sem sjái um þessa kennslu. Í þeim niðurskurði sem á sér stað myndu 

skólayfirvöld ekki ráða kennara í þetta starf. Hún vonast samt til að með tilkomu 

nýja safnsins breytist þetta til batnaðar. Í þessum tímum eru krakkar að vinna með 

heimildir. Á Eskifirði sagðist kennarinn hafa kennt á safni í fyrra, þegar hennar 

nemendur voru í 5.bekk. Þá hafi þau unnið alls kyns verkefni á safni og farið í 

gegnum leitarsíður. Núna fara þau bara á safnið til að ná sér í lestrarbækur. Á 

Stöðvarfirði er engin safnakennsla í dag.  

Allir kennarar segja að samstarf milli þeirra og starfsmanns á safni sé gott, 

aðallega virðist það samt vera á þann veginn að kennarar biðja um ákveðnar 

bækur eða heimildir og starfsmaður tínir þær til og kemur þeim til kennarans. 

Ekki höfðu þeir kynnt sér starf annarra skólasafna utan einn sem starfaði áður í 

skólum á Reykjavíkursvæðinu. Þar af leiðandi höfðu þeir engar skoðanir á 
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starfsemi annarra skólasafna, aðspurð sögðust þeir ekkert hafa spáð í markmið 

aðalnámskrár.  

Allir kennararnir nema einn sögðust lítið sem ekkert kunna á Gegni, en voru til í 

að fá námskeið. Þeir gerðu sér  allir grein fyrir nauðsyn þess að kunna á þetta 

kerfi. Undantekningin er kennari sem er nýbúinn að ljúka meistaranámi. Hann 

þurfti eðlilega að nota Gegni mikið, en segist ekki nota hann mikið í skólanum í 

starfi sínu með nemendum sínum. 
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LokaorðLokaorðLokaorðLokaorð    

Þegar ég sest niður og skrifa þessi lokaorð verð ég að segja að ég varð fyrir 

miklum vonbrigðum með skólasöfnin í Fjarðabyggð. Vissulega er  starfsfólkið að 

gera góða hluti með því að standa fyrir alls kyns viðburðum og uppákomum og 

með því að reyna að fá nemendur til að lesa meira og vissulega geri ég mér grein 

fyrir því að rekstrargrundvöllur skólasafna í litlum kaupstöðum á landsbyggðinni 

er allt annar en í höfuðborginni. Í litlum skólum er erfitt að halda úti starfsmanni á 

safni í fullu starfi, hvað þá að  tryggja að hann sé með tilhlýðilega menntun. Tel 

ég þá skóla, þar sem þessir tveir menntuðu bókasafnsfræðingar eru starfandi, mjög 

heppna, en vissulega þarf að skapa þeim góðan starfsgrundvöll. Með því að veita 

meira fjármagni í skólasöfnin og sjá til þess að þeir fái aðstoð við frágang 

skólabóka. Það er lítið spennandi að vera að eyða vinnutímanum sínum í að plasta 

bækur eða að leiðrétta tímaskráningar.  

Þegar farið er í gegnum áfangamarkmið í upplýsingamennt, vakna nokkrar 

spurningar: Af hverju er ekki lögð meiri áhersla á að kenna upplýsingalæsi í 

skólunum? Af hverju eru svona fáir kennarar sem treysta sér í að kenna á safni? 

Af hverju eru bókasafnsfræðingar sem vinna á skólasafni með lægri laun en þeir 

sem vinna á almenningssöfnunum? Gæti það verið að þessi grein skólastarfsins sé 

þannig að hún megi alveg missa sín? Að þetta sé einhver afgangsstærð í rekstri 

skólanna, sem er þarna af því að lögin segja að svo eigi að vera. Ég er ansi hrædd 

um að bókalestur barna og unglinga myndi snarlega minnka, ef ekki væri fyrir 

skólasöfnin og það er líka furðulegt að þegar þjóðfélagið kallar á upplýstari börn 

og unglinga, þá skuli stjórnendur skera niður fjármagn til safnkennslunnar. Það er 

mín skoðun að skólarnir í Fjarðabyggð hagnist á því rekstrarformi sem hér er við 

lýði, samsteypusöfnunum. Skólarnir virðast vera farnir að nota þá peninga sem 

eitt sinn voru notaðir til að kaupa barna- og unglingabækur, til að kaupa 

námsbækur. Alls staðar kvörtuðu starfsmenn safna undan skerðingu á fjármagni 

til reksturs skólasafnanna. Virtust þau njóta góðs af því fjármagni sem fékkst til 

reksturs almenningssafnanna í sveitarfélaginu. 

 En er það  virkilega stefna yfirvalda að áherslan í starfi skólasafnsins sé eingöngu 

að þjónusta bækur yfir borðið? Ég er þeirra skoðunar eftir þessi viðtöl. 
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Niðurskurður í rekstri safnanna ber þess merki. Ef aðalstarf bókasafns- og 

upplýsingafræðingsins verður að plasta og skrá námsbækur og að leiðrétta 

tímaskráningar er hætt við því að menntað fólk fáist ekki til þessara starfa.  

Viðtöl mín við kennara skólanna styrktu líka þessa skoðun mína. Meiri hluti 

þeirra höfðu enga skoðun á safnakennslu og nýttu safnið aðallega til útlána á 

lestrarbókum. Þó lögðu þau öll áherslu á að þau hvettu nemendur sína til lesturs. 

Eins er það umhugsunarefni að kennarar grunnskóla kunni ekki að nota leitarkerfi 

skólasafnsins. Vantar ekki að kenna kennurum grunnskólana að nota leitarkerfin 

og gera þá meðvitaðri í að kenna nemendum sínum að afla sér heimilda á réttan 

hátt? Þarna mætti hugsa sér að skólayfirvöld héldu markvisst námskeið fyrir 

kennara og starfsmenn skólana. Vissulega virtist áhugi vera fyrir hendi hjá þeim 

kennurum sem ég ræddi við. Það er líka umhugsunarvert að lítið framboð er á 

kennsluefni fyrir safnkennslu. Námsefnið er margra ára gamalt og úrelt.  Að 

lokum er ég þess fullviss að hefðin sé nokkuð sterk og það taki ár að breyta 

starfsháttum í skólunum. Það virðist ekki hafa verið lögð mikil áhersla á að 

nemendur vinni á safni, þó eru vinnusvæði á þeim öllum.  

Við búum í þannig umhverfi, þar sem áreiti á börnin okkar er stanslaust og úr 

öllum áttum,að það hlýtur að vera hlutverk skólanna að kenna nemendum okkar 

að geta lesið út úr þessu áreiti, flokkað niður og notað það skynsamlega. Það 

gerum við með því að kenna upplýsinga- og tæknimennt í skólum. Skólarnir geta 

með eflingu þessarar kennslu, kennt nemendum að greina og nota upplýsingar 

sem þeir geta nýtt við að leysa vandamál í skólastarfi og í hinu daglega lífi. Að 

þeir geti lesið í upplýsingarnar í gegnum tölvuna, menninguna, netið og í gegnum 

þá miðla sem við er að fást hverju sinni. 

Kennum nemendum okkar að gagnrýna það flæði upplýsinga sem dynur á þeim 

daginn inn og daginn út. Það gerum við með því að efla fræðslu í upplýsingalæsi . 
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FylgiskjölFylgiskjölFylgiskjölFylgiskjöl    

Fylgiskjal 1 

 Spurningar til starfsmanna safna varðandi skólasöfnin í    

 Fjarðabyggð. 

Fylgiskjal 2 

 Spurningar til kennara varðandi skólasöfnin í Fjarðabyggð. 
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Spurningar til starfsmanna í skólasöfnum í FjarðabyggðSpurningar til starfsmanna í skólasöfnum í FjarðabyggðSpurningar til starfsmanna í skólasöfnum í FjarðabyggðSpurningar til starfsmanna í skólasöfnum í Fjarðabyggð    

1. Sækja nemendur safnið utan kennslustunda og þá í hvaða tilgangi helst? 

Hvaða reglur gilda um aðgengi að safninu, hvenær má vara þar og hvað 

má og hvað má ekki? 

2. Hvers konar fræðsla, nám eða kennsla fer fram á safninu, hverjir standa að 

því starfi, hvað er það kallað og hvernig er því háttað? Hve mikinn tíma fá 

nemendur á safni í stundatöflu og hvernig er þeim stundum varið? 

3. Er góð samvinna milli starfsmanns safns og kennara skólans? 

4. Hvernig er bóka- og tækjakostur? 

5. Hvernig gengur að fjármagna bóka- og tækjakost? 

6. Hverjir annast innkaup, skráningu, plöstun, tækniþjónustu og afgreiðslu á 

safninu? 

7. Ertu með sérstaka deild fyrir kennara með uppfletti- og fræðiritum? 

8. Er tenging milli tölvuvers og skólasafns, geta nemendur unnið við 

heimildavinnu  bæði í tölvum og úr bókum í sama tímanum? 

9. Myndir þú vilja bjóða upp á meiri þjónustu við nemendur og kennara 

skólans, ef þú hefðir tök á því? 

10. Hvernig er menntun þinni háttað? 

11. Í hvaða starfshlutfalli starfar þú við skólann og hvernig myndir þú lýsa 

starfi þínu í hlutfallstölum hvað snertir ýmiss konar stjórnun eða umsjón 

og afgreiðslu annars vegar og fræðslu eða beinan stuðning við nám og 

kennslu hins vegar? 

12. Hvers konar skólasöfn þykja þér vera til fyrirmyndar og hvernig sérðu 

fyrir þér að starfi skólasafna verði háttað í framtíðinni? 

 

 

 

 

 

Fylgiskjal 2 



54 

 

    

Spurningar til Spurningar til Spurningar til Spurningar til kennarakennarakennarakennara    í í í í grunnskólunumgrunnskólunumgrunnskólunumgrunnskólunum    í Fjarðabyggí Fjarðabyggí Fjarðabyggí Fjarðabyggðððð    

1. Ertu umsjónarkennari og hvaða bekk kennir þú? 

2. Fara nemendur þínir oft á bókasafnið? 

3. Er einhver safnakennsla í þínum bekk? 

4. Ef svo er hvernig er henni háttað? 

5. Hvernig er samstarfi þínu háttað við starfsmann á safni? 

6. Hefurðu kynnt þér starfsemi annarra skólasafna, og ef svo er hvernig? 

7. Hvers konar skólasöfn þykja þér vera til fyrirmyndar og hvernig sérðu 

fyrir þér að starfi skólasafna verði háttað í framtíðinni? 

8. Kanntu að nota Gegni? 


