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Útdráttur 

 

Hér verður fjallað um hugtakið upplýsingalæsi og þróun þess, sem og hvernig það 

er kennt sem ferli í námi barna á grunnskólaaldri. Lítið er vitað um hvernig staða 

upplýsingalæsis er í kennslu á grunnskólastigi hér á landi og því er einkum litið til 

erlendra rannsókna og fræðimanna . 

Rannsóknin var unnin veturinn 2010–2011 en hún er gerð undir merkjum 

eigindlegra rannsóknaraðferða, til að öðlast betri skilning og dýpt á viðhorfum og 

skoðunum þátttakenda. Tekin voru viðtöl við tíu skólastjórnendur á 

höfuðborgarsvæðinu og fóru viðtölin fram á skrifstofu skólastjóra og flest á 

skólatíma. Þessir skólar höfðu á að skipa skólasafni sem gaf sig út fyrir virkni í 

starfi og á safninu starfaði fagmenntaður starfsmaður í bókasafns- og 

upplýsingafræðum. Skoðað var hver viðhorf skólastjórnenda væru til kennslu í 

upplýsingalæsi og hvernig skólasöfnin geti komið að eflingu þess.  

Niðurstöður sýna nokkurn mun á því hvernig stjórnendur skilja hugtakið og 

hvort þeim þykir ástæða til að ákveðinn aðili sé ábyrgur fyrir kennslu í 

upplýsingalæsi. Flestir telja mikilvægi þess mikið og vilja að það sé hluti af námi 

hvers barns frá upphafi skólagöngu. 

 

Lykilorð: Upplýsingalæsi, skólastjórar, skólasöfn, grunnskólasöfn, skólar, 

grunnskólar, kennarar, menntun, bókasafns- og upplýsingafræði.  
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Abstract 

 

This paper discusses the concept, information literacy, and it´s evolution. How it´s 

taught as a process in elementary studies in Iceland. Because of how little is 

known about the position of information literacy in modern day studies in 

teaching at elementary level are mainly looked at foreign studies and scholars in 

Iceland.  

This particular research is an effort of qualitative research from the winter of 

2010–2011 in order to gain a better understanding and depth of perception and 

opinions of participants. Ten interviews were recorded with school headmasters, 

within the capital area, in their offices during school hours. These schools have 

educated librarians and active school libraries. The headmasters were asked their 

opinion on information literacy teaching and how school libraries could encourage 

that. 

The results show some difference in the matter of how the headmasters 

understand the concept and if they feel there is a reason for a certain individual to 

be accountable for teaching information literacy. Most of them agree that it is 

greatly important to teach information literacy to every child from the beginning 

of their schooling. 

 

Keywords: Information literacy, school library, elementary library, schools, 

elementary school, teacher, education, library science. 
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1 Inngangur 

Þær breytingar sem orðið hafa á íslensku samfélagi undanfarin ár hafa ekki 

einungis kallað á nýja hugsun og nýjar leiðir, heldur hafa orðið til nýjar þarfir 

tengdar tilkomu Netsins. Sú gnægð af upplýsingum sem netvæðingin býður upp á 

kallar á að við kunnum að finna, greina og meta þær upplýsingar sem þörf er á og 

séum meðvituð og læs á þær upplýsingar sem unnið er með. Í þessu sambandi má 

jafnvel tala um að í raun sé um nýja náms- eða fræðigrein að ræða. 

Ekki hefur verið mikið skrifað eða fjallað um upplýsingalæsi hér á landi 

fram til þessa. Hugtakið virðist kennurum og stjórnendum grunnskólanna ekki 

tamt. Fagfólk í bókasafns- og upplýsingafræðum hefur verið meðvitað um það 

sem snýr að upplýsingasamfélaginu og verið í fararbroddi við að nýta tölvur og 

tölvutækni í starfi sínu. Vísað er til upplýsingalæsis sem lykilhugtaks í setningu 

nýrra menntunarmarkmiða og í námsefnisgerð, sumir ganga svo langt að halda því 

fram að þarna sé að koma fram algjörlega ný fræðigrein á sviði hug- og 

félagsvísinda (Ingibjörg Sverrisdóttir, 2001). 

Í stefnuriti Upplýsingar, félagi bókasafns- og upplýsingafræðinga, 

Upplýsingar fyrir alla (2007) er tekið skýrt fram að bókasöfn gegni lykilhlutverki 

í kennslu upplýsingalæsis á öllum skólastigum, allt frá grunnskóla til háskóla. 

Þessi yfirlýsing er í samræmi við Pragyfirlýsinguna, frá árinu 2003, um mikilvægi 

þess að allir eigi greiðan aðgang að upplýsingum. 

Frá því að Sigrún Klara Hannesdóttir (1997) gerði rannsókn á starfsemi 

skólasafna grunnskólanna fyrir um tuttugu árum hefur lítið verið skrifað um stöðu 

íslenskra skólasafna. Því þótti mér áhugavert að skoða hvernig söfnin stæðu að 

eflingu upplýsingalæsis, þar sem námskrá í upplýsinga- og tæknimennt telur það 

vera kjarna upplýsingamenntar, sem er hið opinbera heiti yfir kennslu í þeim 

þáttum sem falla undir notkun og vinnu á skólasafni (Menntamálaráðuneyti, 2007, 

8). 
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Nokkrir þættir í skólastarfi sýna að viðhorf skólastjórnenda geta haft áhrif á 

starfsemi skólanna, saman ber uppbygging skólastefnu og skólanámskrár, lá því 

beint við að skoða hvaða viðhorf skólastjórnendur hafa til upplýsingalæsis og 

hvernig þeir sjá skólasöfnin koma að eflingu þess. 

Rannsóknarspurningarnar sem stuðst var við eru eftirfarandi: 

1. Hver eru viðhorf skólastjórnenda til skólasafna og hvernig geta þau 

komið að eflingu upplýsingalæsis? 

2. Hvaða þættir eru það sem skólastjórnendur telja að stuðli einkum að 

þverfaglegri vinnu í grunnskóla? 

Efnislega skiptist ritgerðin í meginatriðum í tvo hluta. Kafli tvö er fræðilegt 

yfirlit þar sem fjallað er um upplýsingalæsi og þróun þess. Skiptist sá hluti í fimm 

undirkafla. Í upphafi er fjallað um hugtakið almennt, þróun þess og skilgreiningu. 

Þá er farið yfir alþjóðlega samvinnu, gildi hennar og stöðu. Þætti stjórnvalda eru 

þá gerð nokkur skil og er stefna íslenskra stjórnvalda skoðuð sérstaklega. Farið er 

yfir helstu kenningar um kennslu í upplýsingalæsi, afstaða nokkurra fræðimanna 

skoðuð og einnig viðmiðunarreglur um upplýsingalæsi. Í lok fyrri hluta eru 

skólasöfnum í grunnskólunum gerð nokkur skil og farið yfir hlutverk og þróun á 

starfssviði þeirra. Saga skólasafna á Íslandi í grunnskóla er rakin í stórum dráttum. 

Einkum er farið yfir þann þátt sem varðar starfsemi skólasafnanna og þróun þeirra 

viðvíkjandi aðbúnaði og mannafla. 

Í seinni hluta ritgerðarinnar, í þriðja til áttunda kafla, greinir frá 

rannsókninni, fjallað er ítarlega um þær aðferðir sem notaðar voru við 

gagnasöfnun og sagt frá helstu niðurstöðum. Í áttunda kafla eru niðurstöður 

dregnar saman og skoðaðar í ljósi fræðilegrar umræðu og loks er þankahríð um 

hvaða lærdóm megi draga af rannsókninni. 
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2 Upplýsingalæsi 

Þegar hugtakið upplýsingalæsi er skoðað er vert að kanna uppruna þess. Rótin er 

hugtakið læsi (e. literacy) sem komið er úr latínu og merkir táknsetning með 

bókstöfum. Merking þess er víðtæk en það vísar allt í senn til lesturs, ritunar og 

lesskilnings. Það að vera læs merkir að einstaklingur getur nýtt sér lestur, 

lesskilning og ritun í daglegum viðfangsefnum (Lesvefurinn 2007–2008; 

UNESCO, 1995–2010, 12–13). 

Læsi er ekki bara grunnur að öðrum læsishugtökum heldur undirstaða alls 

annars náms (UNESCO, 1995–2010). Ross Todd er dósent í bókasafns- og 

upplýsingafræðum við Háskólann í New Jersey og framkvæmdastjóri CISSL (e. 

Centre for International Scholarship í School Libraries), miðstöðvar um 

alþjóðasamskipti á sviði skólasafna. Hann hefur skrifað um tengingu læsis og 

upplýsingalæsis en hann telur að ef nemendum er gefið tækifæri til að njóta og 

þróa lestur sinn læri þeir að lesa. Síðar komi þeir til með að lesa og afla sér 

upplýsinga og almenns fróðleiks og þannig lesa þeir til að læra (Todd, 2006b, 3).  

Ross Todd leggur áherslu á að það að verða læs sé undirstaða alls bóklegs 

náms en til að njóta lesturs sé mikilvægt að læra að nýta sér söfn, bæði til að þróa 

lesturinn og einnig til að kynnast nýjum bókmenntum. Nemendur læri þannig að 

lesa sér til yndis og ánægju. Þar gegna skólasöfn og almenningssöfn mikilvægu 

hlutverki. Þegar nemendurnir halda áfram í námi eru þeir fljótari að afla sér nýrrar 

þekkingar ef þeir hafa þessa lestrarþjálfun og getuna til að lesa sér til frekari 

fróðleiks (Todd, 2006b, 3–4).  

Á síðustu árum hefur hugtakið upplýsingalæsi þróast og liggja fyrir því 

nokkrar ástæður. Rannsóknum fjölgar, samfélagið kallar á breyttar þarfir og aukin 

þörf er fyrir siðferði í meðferð upplýsinga og gagna (Horton, 2008, 3–4)  
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Samtök bandarískra bókavarða ALA, (e. American Library Association), 

skilgreina upplýsingalæsi á þann hátt að sá einstaklingur sé upplýsingalæs sem 

geti: 

 Ákveðið hvaða upplýsinga hann þarfnast. 

 Nálgast upplýsingar hratt og örugglega. 

 Lagt gagnrýnið mat á upplýsingar og heimildir. 

 Fellt upplýsingar sem hann finnur að þekkingargrunni sínum. 

 Notað upplýsingar til að ná ákveðnu markmiði. 

 Skilið viðskipta-, laga- og félagslega þætti sem tengjast 

upplýsinganotkun og nálgast og notað upplýsingar siðrænt og í 

samræmi við lög (American Library Association, 1989; Stefanía 

Ólöf Hafsteinsdóttir, 2009, 10–11). 

 

Draga má skilgreiningu ALA á upplýsingalæsi saman þannig: Til að teljast 

upplýsingalæs verður einstaklingurinn að vera fær um að vita hvenær upplýsinga 

er þörf og hafa getu til að nálgast, meta og nota á skilvirkan hátt þær upplýsingar 

sem hann þarf á að halda (American Library Association, 1989). 

Á fjölmörgum alþjóðlegum ráðstefnum hefur verið fjallað um 

upplýsingalæsi og grunnskilgreiningu þess. Samkvæmt Pragyfirlýsingunni er 

upplýsingalæsi hæfileikinn til að finna upplýsingar, staðsetja og meta þær, 

skipuleggja og nota á skilvirkan hátt. Þar kemur einnig fram að hugtakið tekur til 

mikilvægis þess að gæta góðs siðferðis í meðferð heimilda (Pragyfirlýsingin um 

eflingu upplýsingalæsis í samfélaginu, 2003, 28). 

Alexandríuyfirlýsingin frá árinu 2006 er um upplýsingalæsi og símenntun; 

þar er merking hugtaksins enn víðari og því lýst yfir að upplýsingalæsi og 

símenntun séu leiðarljós í upplýsingasamfélaginu, þar sem þau vísi veginn til 

framfara, hagsældar og frelsis. Mikilvægi upplýsingalæsis er viðurkennt og víða 

er staða þess góð en til að svo sé þurfa nokkrir þættir að fara saman: Alþjóðlegt 

samstarf og hugmyndavinna, staðlar og viðmið í námskrám, samvinna og 

samþætting námsgreina, ásamt samvinnu kennara og skólasafns (Horton, 2008, 

16). 
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Til að forðast mismunandi túlkanir á hugtakinu er mikilsvert að 

skoðanaskipti fari fram. Fræðimenn sýna skýrt fram á að upplýsingalæsi sé ekki 

bara ferli, allt frá því að einstaklingur veit að hann vantar upplýsingar, finnur þær, 

metur og miðlar, heldur einnig leið til að skapa nýja vitneskju og skilning (Kerr 

og Todd, 2009, 2). 

Hér á eftir verður rýnt nánar í sögu hugtaksins og þróun. Einkum verður þó 

litið til þeirra þátta sem snerta kennslu og miðlun upplýsingalæsis. 

 

2.1 Uppruni hugtaksins 

Í þessum kafla verður skoðaður uppruni upplýsingalæsis og þróun hugtaksins. 

Almennt er talið að hugtakið upplýsingalæsi hafi fyrst verið sett fram í 

Bandaríkjunum árið 1974, af Paul Zurkowski, þáverandi formanni Samtaka 

upplýsingaiðnaðarins (e. U.S. Information Industry Association), í skýrslu fyrir 

Þjóðarnefnd um bókasöfn og upplýsingafræði (e. National Commission for 

Libraries and Information Science - NCLIS). Í skýrslunni talar Zurkowski um 

hversu nauðsynlegt það sé að fólk verði læst á upplýsingar til að vera 

samkeppnishæft í komandi upplýsingasamfélagi (Horton, 2008, 1; Þórdís T. 

Þórarinsdóttir, 2008, 104). 

Þau félög sem hafa haft hvað mest áhrif á sögu upplýsingalæsis eru 

Alþjóðleg samtök bókavarðafélaga og stofnana, IFLA (e. International Federation 

of Library Associations and Institutions), og UNESCO (e. United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization) eða Menningarmálastofnun 

Sameinuðu þjóðanna (Þórdís T. Þórarinsdóttir 2008, 105). 

Hugtakið upplýsingalæsi hefur þróast mikið og víkkað frá því að það var 

fyrst notað. Áður var oftar talað um heimildavinnu eða vinnulag fyrir 

háskólastúdenta (e. information skills), sem tengdist hugtökunum safnakynning og 

safnfræðsla, jafnvel safnleikni. Með aukinni tölvu- og netnotkun fóru menn að 

nota orðin upplýsingafærni eða upplýsingaleikni, þar sem breytt notkun kallaði á 

víðari merkingu. Þá var talað um upplýsingalæsi sem einn af máttarstólpum 

upplýsingaleikninnar (Sveinn Ólafsson, 2002, 10-11). Segja má að merking 
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hugtaksins upplýsingalæsi sé enn víðtækari og taki til fleiri þátta, má þar nefna 

matsþáttinn sem er einn af grunnþáttum upplýsingalæsis. 

 2.2 Alþjóðleg samvinna 

Félögin IFLA og UNESCO hafa lengi haft mikið vægi í alþjóðlegu samstarfi og 

samvinnu og hafa unnið að velferð og framfaramálum innan bókasafns- og 

upplýsingamála (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008, 105).  

Árið 2002 var stofnuð deild innan IFLA um upplýsingalæsi, nefnd IFLA – 

Information Literacy Section. Aðalmarkmið deildarinnar er að rækta alþjóðlega 

samvinnu um þróun menntunar í upplýsingaleikni á öllum tegundum bókasafna. 

Deildin einbeitir sér einnig að öllum þáttum upplýsingalæsis (IFLA Information 

Literacy Section, 2008) og gaf árið 2006 út viðmiðunarreglur um upplýsingalæsi í 

menntun: Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning (Lau, 2006). Í 

samvinnu við UNESCO hefur deildin unnið að miðlun upplýsingalæsis með 

útgáfu vefjarins InfoLit Global þar sem efni tengdu upplýsingalæsi hefur verið 

safnað saman (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008, 105). 

Upplýsingalæsi á sér einkennismerki en það var valið í alþjóðlegri 

samkeppni sem haldin var af IFLA og InfoLit Global árið 2007. Merkið er ætlað 

til kynningar og eflingar upplýsingalæsis og er eftir grafískan hönnuð, Edgar Luy 

Péres, sem er frá Kúbu. Merkið sýnir opna bók og hringurinn fyrir ofan hana 

táknar hring þekkingar sem stendur fyrir þörfina að leita og afla upplýsinga. Ekki 

einungis á hefðbundinn hátt, sem bókin stendur fyrir, heldur einnig með 

fjölbreyttari aðferðum. Merkið má skoða á vefnum www.infolitglobal.ifo/logo 

(InfolitGlobal, 2008). 

Við sama tilefni kom fram að fyrirhugað væri að opna vef til frekari 

kynningar á upplýsingalæsi með dæmum um verkefni í upplýsingalæsi sem vel 

hafa tekist (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008, 106). Þessar fyrirætlanir virðast ekki 

hafa gengið nógu vel eftir, í það minnsta er efnið ekki auðfinnanlegt á Netinu. 

Vegna menningartengsla okkar og mikillar samvinnu við Norðurlönd á 

ýmsum sviðum er vert að skoða hver staða upplýsingalæsis er í þessum löndum. 

Stofnuð hafa verið félög um norræna samvinnu, bæði um upplýsingalæsi sem og 

http://www.infolitglobal.ifo/logo
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um störf á skólasöfnum. Norðurlöndin standa líka saman að verðlaunaveitingum á 

vettvangi bókmennta, bæði fagurbókmennta og barnabóka.  

Á Norðurlöndum var árið 2001 stofnað til norræns samstarfs á sviði 

upplýsingalæsis, NordINFOLIT. Samstarfinu er stýrt af hópi sem í eru fulltrúar 

allra Norðurlandanna. Samstarfsaðilum er boðið upp á sumarskóla, námskeið og 

ráðstefnur um upplýsingalæsi (NordINFOLIT, 2008; Þórdís T. Þórarinsdóttir, 

2008, 106).  

Annað félag vinnur að norrænu samstarfi skólasafna og barnabókmennta. 

Félagið kallar sig Samtök skólasafnsfólks á Norðurlöndum (e. Nordisk skole-

bibliotekarforening) og hittast fulltrúar skólasafna frá hverju landi á ráðstefnu 

annað hvert ár. Markmiðið er einkum að miðla málefnum sem tengjast vinnu á 

skólasöfnum, bæði með fyrirlestrum á ráðstefnu félagsins og efni á vefsíðu þess. 

Reynt er að sinna stefnumótunarvinnu, bæði með þverfaglegu samstarfi innan 

skólanna og til að efla skólasöfnin og notendur þeirra (Nordisk skolebiblio-

tekarforening, 2009). 

 

2.2.1 Gildi upplýsingalæsis 

Þróun samfélagsins í átt að upplýsinga- og þekkingarþjóðfélagi kallar á aukna 

færni einstaklinga í tækni- og upplýsingalæsi en þessir þættir tvinnast 

óhjákvæmilega saman. Þessi breyting kallar líka á ábyrgð einstaklingsins að fara 

rétt með upplýsingar og að gæta góðs siðferðis í meðferð upplýsinga (Horton, 

2008, 1). 

Afstaða stjórnvalda skiptir einnig miklu máli. Það vakti eftirtekt þegar 

forseti Bandaríkjanna, Barack Obama, gaf út yfirlýsingu í október 2009 um að sá 

mánuður skyldi tileinkaður upplýsingalæsi og vildi með þeim hætti vekja alla til 

umhugsunar um mikilvægi efnisins. Hann minnti á hvað upplýsingar eiga greiðan 

aðgang að okkur, í gegnum ýmsa miðla, og hversu mikilvægt væri að allir kynnu 

að fara rétt með upplýsingar. Einnig að allir lærðu að meta hvort upplýsingar væru 

réttar eða rangar (Obama, 2009).  
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Gildi upplýsingalæsis í menntun hvers einstaklings snýst ekki einungis um 

að auðvelda honum námið heldur ekki síður að undirbúa hann sem 

þjóðfélagsþegn. Í grunnskólalögum frá árinu 2008 má finna eftirfarandi markmið.  

„Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða 

þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri 

þróun“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Virðist því kennsla í upplýsingalæsi 

vera í takti við markmið menntayfirvalda. 

Carol Kuhlthau er bandarískur prófessor sem starfar sem 

aðstoðarframkvæmdastjóri CISSL. Hún nefnir þrjá þætti sem vega þungt í 

menntun einstaklingsins: að undirbúa hann fyrir vinnumarkaðinn, kenna honum 

að standa vörð um réttindi og búa í haginn fyrir daglegt líf (Kuhlthau, 2003, 3).  

Miklu skiptir að nemendur á öllum skólastigum fái kennslu og þjálfun við 

hæfi í þessum fræðum til að verða sjálfbjarga í að þekkja og sinna upplýsingaþörf 

sinni í starfi, símenntun og tómstundum. Sérstaklega er færni í upplýsingalæsi 

mikilvæg þeim sem leggja stund á fjarnám. Einnig hafa rannsóknir sýnt að þjálfun 

í notkun upplýsinga, þar sem lögð er áhersla á siðræna meðferð heimilda, minnkar 

hættuna á ritstuldi (Catts og Lau, 2008, 22; Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008, 106). 

Aðgangur að upplýsingum er grundvallaratriði á öllum sviðum mannlífsins: 

í námi, í starfi, í heilsuvernd, til að bæta og standa vörð um réttindi, til 

skemmtunar, til að þekkja sögu og viðhalda menningu okkar sem og tungu. Ekki 

síst til að virkja þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi (Jakubowicz, 2008). 

Forest Woody Horton er einn af þeim fræðimönnum sem unnið hafa með 

opinberum stofnunum í Bandaríkjunum að miðlun upplýsinga frá stjórnvöldum til 

almennings. Hann vann með Paul Zurkowski sem fyrstur kom fram með hugtakið 

upplýsingalæsi. Eitt af stærri verkefnum sem Horton kom að var unnið í samstarfi 

við National Forum on Information Literacy, félag sem stofnað var 1989 af 

tilstuðlan ALA til að vinna að eflingu upplýsingalæsis, og UNESCO. Þessir aðilar 

skipulögðu fund sérfræðinga á vettvangi upplýsingalæsis sem haldinn var í 

september 2003 í Prag í Tékklandi. Að því verkefni komu 40 sérfræðingar frá 23 

löndum en þessi fundur átti eftir að leiða af sér Pragyfirlýsinguna (Horton, 2008, 

63). 
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Horton og Zurkowski störfuðu sameiginlega að framsetningu á hugtakinu og 

vildu með því sýna fram á mikilvægi upplýsingalæsis á komandi öld (Horton, 

2008, 1). Horton leggur áherslu á að skipta megi upplýsingalæsi í fjóra meginþætti 

sem saman leggja grunn að símenntun og velferð einstaklingsins. Þessi fjórir 

þættir eru: nám og menntun, heilsa fólks og þjónusta, viðskiptaleg og efnahagsleg 

þróun, stjórnun og réttindi (Horton, 2008, 1). 

Haldinn var Leiðtogafundur um upplýsingaþjóðfélagið (e. World Summit on 

the Information Society) í Genf 2003 og 2005 í Túnis. Boðað var til fundarins til 

að reyna að finna leiðir til að brúa þá gjá sem er milli iðnvelda og þróunarlanda í 

nýtingu upplýsingatækni til hagsbóta fyrir fólk um allan heim. Skjöl sem þar voru 

samþykkt sýna skýr tengsl milli einstaklingsins og víðtækari þátta eins og 

samfélags, menningar og efnahags, hvað snertir aðgang að upplýsingum og 

notkun þeirra (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008, 106).  

 

2.2.2 Staða upplýsingalæsis á Íslandi 

Árið 2006 var unnin samantekt á stöðu upplýsingalæsis í heiminum af IFLA og 

UNESCO. Í lok þeirrar samantektar var gefin út skýrsla sem heitir Information 

Literacy: An international state of-the art report. Þar virðast Ástralía og 

Bandaríkin einkum standa framarlega í upplýsingalæsi en skilningur á mikilvægi 

þess fer víða vaxandi. Í skýrslunni er kafli um Norðurlöndin; þar er Finnland 

fremst í flokki en ekki er getið um Ísland (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008, 108). 

Íslenskir nemendur hafa allflestir aðgang að Netinu og kunna ýmislegt fyrir 

sér þegar kemur að vafri á Netinu en margir kalla þær breytingar sem orðið hafa 

fyrir og eftir Google. Það er hins vegar ekki þar með sagt að kunnátta þeirra í 

upplýsingalæsi sé í sama mæli mikil (Þórdís T. Þórarinsdóttir 2008, 107).  

Fáar rannsóknir hafa farið fram á upplýsingalæsi hér á landi en þó má nefna 

rannsókn sem Stefanía Ólöf Hafsteinsdóttir vann sem lokaverkefni í MLIS-námi 

(2009) um heimildanotkun framhaldsskólanema og hvaða leiðir þeir færu einkum 

í heimildavinnu. Sambærileg rannsókn hefur ekki farið fram á síðustu árum í 

grunnskólum landsins.  
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Sólveig Friðriksdóttir hefur skoðað þátt upplýsingamenntar í námi íslenskra 

nemenda og stöðu tæknimenntar í grunnskóla. Hún notar orðið upplýsingamennt, 

sem er í samræmi við námskrá í upplýsinga- og tæknimennt, en er í raun að skoða 

einn þátt upplýsingalæsis. Miðað við hennar skrif hefur þar ekki tekist til sem 

skyldi og virðast grunnskólarnir hafa verið seinir að taka við sér og ekki kenna 

nemendum nógu vel tæknimenntina (Sólveig Friðriksdóttir, 2008, 63). 

Bent hefur verið á að samþætta þurfi kennslu í upplýsingalæsi við námskrá 

hvers skólastigs og leggja frekari áherslu á námskrár einstakra skóla (Þórdís T. 

Þórarinsdóttir, 2008, 107). 

Viðurkennt er meðal þjóða, bæði ríkra og snauðra um allan heim að færni í 

upplýsingalæsi sé grundvallaratriði við menntun vinnuafls til að það sé 

sveigjanlegt og tilbúið að afla sér símenntunar. Það sé í stöðugt ríkari mæli 

forsenda efnahagslegrar þróunar (Eisenberg, Lowe og Spitzer, 2004, 57). 

 

2.3 Þáttur stjórnvalda  

Þegar litið er til stöðu upplýsingalæsis skiptir afstaða stjórnvalda miklu máli, bæði 

alþjóðlega og einnig innan hvers lands. Hér hefur verið bent á ummæli núverandi 

Bandaríkjaforseta, Barack Obama en þó hann sé tilgreindur sérstaklega eru í raun 

margir að beita sér fyrir bættum kjörum og menntun alls almennings.  

Árið 2000 kynnti UNESCO verkefnið Upplýsingar fyrir alla (e. Information 

for All Programme) fyrir stjórnvöldum. Með þátttöku sinni í verkefninu hafa 

ríkisstjórnir hvar sem er í heiminum gengist inn á það að nýta tækifæri 

upplýsingasamfélagsins til að bæta aðgengi að upplýsingum og skapa þannig 

réttlátara samfélag (UNESCO, 2008; Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008, 105). Þessum 

ályktunum hefur verið fylgt eftir með ýmsum skrifum en einnig með matsfræðum 

og kennsluefni.  

Vert er að minnast á að helstu greinar um upplýsingalæsi sem birtar hafa 

verið hér á landi hafa verið skrifaðar af fagfólki innan bókasafns- og 

upplýsingafræði og hafa einkum birst í Bókasafninu sem er fagtímarit um málefni 
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tengd bókasafns- og upplýsingafræði. Einnig hafa komið út bækur og kennsluefni 

skrifað af þessu fagfólki.  

Í bókinni Upplýsingaleikni eftir Svein Ólafsson frá árinu 2002 er fjallað um 

hugtakið en einkum um upplýsingaleitir sem hann telur eitt af 

meginviðfangsefnum upplýsingatækninnar sem kennslugreinar. Þar er átt við þá 

færni að kunna að leita og meta þær niðurstöður sem fást (Sveinn Ólafsson, 2002, 

17).  

Árið 2003 skrifuðu þrír bókasafns- og upplýsingafræðingar grein sem 

kallast Netheimildir. Þar er farið yfir þætti sem skipta máli þegar kemur að 

gæðamati á efni af Netinu og áreiðanleika heimilda. Farið var skipulega yfir helstu 

þætti sem vert er að skoða þegar meta á gæði vefsíðu eða vefheimildar. Þessi grein 

var ein af þeim fyrstu sem kom út á íslensku um gæðamat á Netinu (Inga Hrund 

Gunnarsdóttir, Katrín Baldursdóttir og Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2003).  

Kennsluvefur í upplýsingalæsi var opnaður 2004 en höfundar hans eru fimm 

bókasafns- og upplýsingafræðingar. Vefurinn skiptist í nokkra kafla og fjallar um 

helstu þætti upplýsingalæsis. Leit á bókasöfnum, leit í gagnasöfnum, 

heimildavinnu og ritgerðasmíð, Netið sem heimild, trúverðugleika heimilda, 

höfundarrétt og siðfræði heimildavinnu sem og upplýsingalæsi. Kennsluvefurinn 

er aðgengilegur og hentar nemendum á öllum skólastigum (Ásdís H. Hafstað, 

Bára Stefánsdóttir, Nanna Lind Svavarsdóttir, Þórdís T. Þórarinsdóttir og Þórunn 

Snorradóttir, 2004).  

Árið 2007 gaf Upplýsing, félag bókasafns- og upplýsingafræðinga út 

stefnurit er kallast Upplýsingar fyrir alla. Ritinu er meðal annars ætlað að taka 

þeirri áskorun sem felst í stefnuyfirlýsingu IFLA, að aðlaga þær íslenskum 

aðstæðum og koma þeim á framfæri. Þar er tekið skýrt fram (s. 12 og 17) að 

bókasöfn gegni lykilhlutverki í kennslu upplýsingalæsis á öllum skólastigum, allt 

frá grunnskóla til háskóla (Upplýsing, 2007). 
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2.3.1 Stefna íslenskra stjórnvalda 

Hér verður drepið á helstu ritum sem íslensk stjórnvöld hafa sent frá sér um 

upplýsingalæsi, aðgengi að upplýsingum og hvernig lesa má áherslubreytingu sem 

fram kemur í stefnu þeirra.  

Ríkisstjórn Íslands hefur allt frá árinu 1996 sent frá sér metnaðarfulla stefnu 

í upplýsingamálum. Þar hefur bókasöfnum og starfsemi þeirra verið ætlað stórt 

hlutverk í stefnumótun um upplýsingasamfélagið. Í ritinu Framtíðarsýn 

ríkistjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið er talað um að Íslendingar eigi að 

vera í fararbroddi í nýtingu upplýsingatækni í þágu bætts mannlífs (Ríkisstjórn 

Íslands, 1996, 15).  

Talað er um bókasöfnin og mikilvægi þess að þau þróist í alhliða 

upplýsingamiðstöðvar og allir eigi „greiðan aðgang að upplýsingum á tölvutæku 

formi“. Einnig er ætlast til að viðskiptavinir bókasafnanna geti fengið aðstoð við 

„leit og notkun upplýsinga“ (Ríkisstjórn Íslands, 1996, 18). Í kaflanum um 

menntun er tekið fram að í skólum landsins eigi að vera fullnægjandi 

tölvubúnaður og nauðsynleg stoðþjónusta til að nemendur og starfsmenn geti nýtt 

sér möguleika upplýsingatækni í námi og kennslu (Ríkisstjórn Íslands, 1996).  

Menntamálaráðuneytið fylgdi þessum skrifum eftir með fleiri ritum til 

stefnumótunar á nokkurra ára fresti. Í krafti upplýsinga kom út árið 1996 en 

titillinn er skýr tenging við Information Power sem áður hefur verið nefnt. 

Forskot til framtíðar árið 2001 og Auðlindir í allra þágu 2004.  

Árið 2005 kom ritið Áræði með ábyrgð en þar kemur hugtakið 

upplýsingalæsi fram. Í ritinu eru sett fram stefnumið í fimm málefnaflokkum. Eitt 

af þeim tekur á upplýsingalæsi en þar segir: „Boðið sé upp á markvissa kennslu í 

upplýsingalæsi á öllum skólastigum þannig að nemendur geti þroskað með sér 

færni til að nýta sér þekkingu á gagnrýninn og skapandi hátt“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2005, 12). Þarna kemur stefnumið sem vantar því miður 

að útfæra betur. Hver á að sjá um kennsluna og hvenær á hún að hefjast? Strax í 

leikskóla eða í upphafi grunnskóla? 

Auk þessara rita stóðu stjórnvöld einnig fyrir tveim verkefnum tengdum 

upplýsingalæsi. Annars vegar var vefurinn menntagatt.is (2001) opnaður en það er 
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gagnagrunnur með upplýsingum um námsefni. Hins vegar með gegnir.is sem er 

samskrá íslenskra bókasafna og var opnaður í maí 2003 (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 

2008, 109). 

Nýjasta stefnurit Ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið sem tekur 

til áranna 2008–2012, ber heitið Netríkið Ísland. Megináherslan er þar lögð á 

aðgengi að upplýsingum og að alla opinbera þjónustu verði hægt að nálgast á 

Netinu. Áhersla er lögð á upplýsingatækni en ekki fjallað um upplýsingalæsi 

(Ríkisstjórn Íslands, 2008). 

Þegar ritin eru skoðuð sýnir sig að stefnan verður sífellt óljósari. Hvorki er 

tekið skýrt fram hvað skuli gert né af hverjum. Öll umræða verður almennari og 

óljósari. Boðið er upp á aðgengi að upplýsingum en engar kröfur gerðar til 

upplýsingalæsis einstaklingsins eða siðferðis í meðferð heimilda (Þórdís T. 

Þórarinsdóttir, 2008, 110). 

 

2.4 Kennsla í upplýsingalæsi 

Hér verða tekin fyrir nokkur atriði um kennslu í upplýsingalæsi, afstöðu 

stjórnvalda, skrif fræðimanna, viðmiðunarreglur í upplýsingalæsi og framkvæmd 

kennslunnar. Greina má áherslubreytingu í kennsluháttum síðustu ár í rannsóknum 

og greinum þar sem einkum er skrifað til kennara og skólasafnskennara. Talað er 

um að kennarar verði að vera tilbúnir til að kenna nemendum að vera hugsuðir, 

forvitnir, eftirlitsmenn, að skapa og vera notendur upplýsinga (Humes, 1999)  

Finna má skýrsluskrif á vegum IFLA um skólasöfn i Evrópu en þar er vísað 

í yfirlýsingu sem gerð var í Amsterdam í Hollandi árið 2003 um skólasöfn og 

upplýsingalæsi. Þar segir að rannsóknir hafi sýnt að virkt skólasafn geti aukið 

gæði náms nemenda verulega og að allir nemendur eigi rétt á aðgengi að 

skólasafni þar sem lögð er áhersla á gæði í starfi (Marquardt, 2008, 1). Bent er á í 

þessari skýrslu að starfsmaður skólasafns er ábyrgur fyrir starfi safnsins innan 

skólans, bæði hvað snertir þróun safnsins og kennsluhætti. Því þarf að vanda 

menntun hans bæði í bókasafns- og upplýsingafræðum og kennslufræðum. Margir 
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þeirra sem sinna þessum störfum hafa menntun í báðum þessum greinum 

(Marquardt, 2008, 5). 

Markmiðið með kennslu í upplýsingalæsi er að kenna nemendum 

námstækni, eða að læra að læra, og að yfirfæra þessa kunnáttu sína á önnur svið 

lífsins. Sem sagt að útskrifa sjálfstæða upplýsingaleitendur og neytendur 

upplýsinga ævilangt. Kennarar í öllum námsgreinum ættu að leggja áherslu á 

sjálfstæða upplýsingaleit nemenda, í bland við hefðbundna kennsluhætti. Sú 

aðferð er líklegri til að þróa færni sem stuðlar að símenntun. Nemendur læri með 

því að byggja á fyrri þekkingu og geti þannig nýtt sér í daglegu lífi heimildir svo 

sem bækur, dagblöð, sjónvarp, gagnagrunna og opinber skjöl til að öðlast meiri 

kunnáttu (Humes, 1999). 

 

2.4.1 Afstaða nokkurra fræðimanna 

Hér framar var Forest Woody Horton nefndur en hann hefur unnið mikið að 

alþjóðlegu samstarfi og hugmyndafræði um upplýsingalæsi. Nú verður litið til 

fleiri fræðimanna sem koma að menntunarþættinum. 

Ross J. Todd og Carol C. Kuhlthau eru fræðimenn á sviði bókasafns- og 

upplýsingafræða sem hafa verið áberandi í skrifum um faglega vinnu á 

skólasöfnum og samvinnu innan skólans á sviðum upplýsingalæsis. 

Þau eru, eins og komið hefur fram, í framkvæmdastjórn stofnunarinnar 

CISSL en hún miðar að því að bjóða alþjóðasamfélaginu upp á að fræðimenn og 

sérfræðingar, sem vinna á vettvangi, þrói, skiptist á og dreifi upplýsingum um 

rannsóknir til að auka nýtingu þeirra til náms á skólabókasöfnum um allan heim 

(Todd, 2006–2008; Todd og Kuhlthau, 2005, 68). 

Kuhlthau er kunnust fyrir rannsóknir sínar á upplýsingaleit en hún setti fram 

kenningu um óvissulögmálið eða ISP (e. Information search process). Það lýsir 

því sem gerist við upplýsingaleit einstaklings sem stendur frammi fyrir flóknu 

verkefni, svo sem umfangsmikilli rannsókn eða heimildaverkefni, og hvernig 

hugsanir einstaklingsins þróast frá því óljósa til hins skýra en jafnframt 

tilfinningarnar frá óvissu til áhuga og vissu. Einstaklingar virðast fara í gegnum 
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stigin eitt af öðru, þó ekki alltaf í sömu röð (Kuhlthau, Maniotes og Caspari, 2007, 

ii). 

Rannsóknir Todd og Kuhlthau beinast einkum að þætti upplýsingahegðunar 

ungmenna í því að leita og nota upplýsingar. Todd vann rannsókn (2006) sem felst 

í því að skoða hvernig þekking verður til hjá unglingum og byggði rannsókn sína 

meðal annars á óvissulögmáli Kuhlthau. Þetta var eigindleg rannsókn á 574 

nemendum efri bekkja grunnskóla í New Jersey. Hann skoðaði hvernig nemendur 

byggðu á sinni fyrri þekkingu og hver vitneskja þeirra var í verklok. Hann komst 

að þeirri niðurstöðu að þessir nemendur öðluðust meiri vitneskju eftir því sem á 

verkefnið leið. Þeir urðu sjálfsöruggari en virtust mun skipulagðari í að sækja 

upplýsingarnar en að byggja upp þekkingu sína (Todd, 2006a). Í annarri rannsókn 

er skoðaður þáttur skólasafnskennara og hvernig starfsfólk skólabókasafna getur 

styrkt nemendur í námi (Todd, 2006b, 1).  

Rannsóknir Kuhlthau sýna að þar sem skólasafnskennari setur sig inn í 

verkefni nemenda og er í samvinnu við kennara um að finna fjölbreyttar leiðir í 

námi nemandans, sem virkja áhuga hans, þá gengur nemandanum betur og er mun 

líklegri til að nýta sér safnið. Einnig er skólasafnskennarinn ánægðari í starfi 

(Kuhlthau, 2003, 5). 

Fræðimenn benda á að mikilvægt sé að hefja kennslu upplýsingalæsis sem 

fyrst í skólagöngu barna. Því fyrr því betra. Þessi fullyrðing er rauði þráðurinn í 

þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið um þessi mál. Einnig eru fræðimenn 

sammála um að nauðsynlegt sé að láta nemendur vinna að úrlausnarefnum sínum 

af ábyrgð og vinna vandaðar upplýsingaleitir. Með þeim hætti sé stuðlað að 

upplýsingalæsi og gagnrýnni hugsun nemenda og símenntun í samfélaginu (Todd, 

2008, 17; Kuhlthau, 2006, 1). 

Ross Todd, ásamt fleirum, leggur líka áherslu á mikilvægi þess að viðhöfð 

séu ákveðin vinnubrögð. Til að nemendur nái færni í upplýsingalæsi þurfi þeir að 

læra að spyrja, hugsa og meta og öðlast þannig færni og djúpan skilning. 

Vinnubrögðin kalli á ákveðin viðhorf í skólum sem styrki samvinnu kennara og 

starfsfólks skólasafna (Todd, 2008, 18–19; Kerr og Todd, 2009, 2–3).  
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Bæði Todd og Kuhlthau leggja áherslu á að skólasöfn séu þungamiðja í allri 

miðlun upplýsinga og hversu margir þættir í skólastarfinu tengist þar (Kuhlthau, 

2006, 1; Todd, 2008, 19).  

Haustið 2009 var Ross Todd sérstakur gestafyrirlesari á ráðstefnu hjá 

Nordisk Skolebibleotek foreninger. Hann nefndi fyrirlesturinn Celebrate School 

Libraries: Agents of Learning. Þar ræddi hann um skólasöfn og hvernig viðmót 

starfsfólks skiptir máli, bæði í framkomu við nemendur og í samvinnu við aðra í 

skólanum. Einnig talaði hann um viðmót rýmisins. Er það skapandi og 

skemmtilegt eða einungis rykfallin bókageymsla? Hvernig er safnið búið af 

tækjum og gögnum? Hversu vel er búið að starfsmönnum og notendum þess? 

(Nordisk Skolebibliotekarforening, 2009; Todd, 2009). 

Christine Susan Bruce er prófessor í upplýsingatækni í Tækniháskólanum í 

Queensland í Brisbane í Ástralíu (QUT) og situr í náms- og kennsluráði Ástralíu 

(e. The Australian Learning and Teaching Council). Hún hefur unnið á sviði 

upplýsingalæsis og kennslu þess síðan 1989 með námskrárgerð (National Forum 

on Information Literacy, 2010). 

Rannsóknir Bruce beinast einkum að vinnu eldri nemenda en þær sýna að 

námskrárvinna er í raun samþætt staðlavinnu eða skýrum viðmiðum. Þessi 

samþætting er þó mun víðtækari eins og gefur að líta á mynd 2 en þar má sjá 

hvernig hún tengist hinum almenna kennara, skólasafni og tölvukennara og 

hvernig allir þessir aðilar þurfa að vera í takti við skólanámskrá, nýjar kenningar 

og rannsóknir. Þetta má einnig sjá í stöðlum ACRL á efri stigum náms en báðir 

þessir þættir stuðla að því að gera öllum nemendum kleift að fá nám við hæfi. 

Þetta er orðað þannig að ekkert barn verði skilið eftir (American Library 

Association. Association of College Research Libraries, 2000; Kerr og Todd, 

2009, 8).  
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Mynd 2. Samþætting námskrár og viðmiðunarreglna um upplýsingalæsi 

(Bruce, 2003) 

 

Bruce vinnur út frá kenningu sinni um þrepin sjö (e. Seven Faces of 

Information Literacy). Með þessum sjö þrepum færist einstaklingurinn frá 

upplýsingum og fræðslu til þekkingar, sem leiðir til skilnings og innsæis, sem 

að lokum leiðir af sér aukna visku. Í þessu lærdómsferli er einstaklingurinn 

að öðlast sitt upplýsingalæsi (Bruce, 1997b). Bruce bendir á að þessi sjö svið 

upplýsingalæsis, sjá mynd 3, verði eins konar lykill að símenntun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Upplýsingalæsi og sviðin sjö  (Bruce, 2003). 
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Þannig telur Bruce að einstaklingurinn verði upplýsingalæs og byggi upp 

kunnáttu sína, frá gögnum til visku og þekkingar í gegnum allt sitt nám, sjá mynd 

4, og eigi þannig lykil, sjá mynd 3, að dyrum símenntunar (Bruce,1997a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Ferli upplýsingalæsis 

(Bruce, 2003). 

 

Árið 2002 vísar Astrid Margrét Magnúsdóttir, sem starfar við Háskólann á 

Akureyri, í rannsóknarniðurstöður sem hún skoðaði í sinni meistaraprófsritgerð. 

Ritgerðin ber heitið An evaluation of information literacy initiatives in higher 

education: implications for the University of Akureyri Library. Markmið hennar 

var að rannsaka hvernig kennslu og þjálfun í upplýsingalæsi á háskólastigi væri 

háttað með því að skoða dæmi um kennsluverkefni í upplýsingalæsi frá nokkrum 

heimsálfum en að lokum voru nokkur þeirra tekin til umfjöllunar og metin með 

tilliti til kennsluaðferða og kennslutækni. Lokaniðurstöður rannsóknarinnar voru 

nýttar sem tillögur að kennslu í upplýsingalæsi fyrir Bókasafn Háskólans á 

Akureyri (Astrid Margrét Magnúsdóttir, 2002, 18).  

Þar er sýnt fram á að nemendur skila betri árangri í námi ef kennsla í 

upplýsingalæsi tengist við ákveðin námskeið í aðalnámskrá. Þannig er 

notendafræðslan gerð raunhæfari og meiri líkur eru á að nemendur skilji og noti 
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þekkinguna sem þeir afla sér. Tengi hana við raunhæf verkefni og vandamál sem 

þeir þurfa að leysa í námi sínu og í framtíðinni (Astrid Margrét Magnúsdóttir, 

2002, s. 18). Þarna er verið að skoða vinnu háskólanemenda en margt bendir til að 

þessar niðurstöður geti einnig átt við grunnskólanemendur á vissum sviðum. 

 

2.4.2 Afstaða og stuðningur stjórnvalda 

Afstaða og stuðningur stjórnvalda skipta miklu máli þegar kemur að þáttum í 

skólastarfi sem kosta breytingar á námskrá, afstöðu skólasamfélagsins og fjármagn.  

Bent hefur verið á hvernig stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa vakið almenning til 

umhugsunar um breyttar þarfir í námi barna og fullorðinna. Skólayfirvöld hafa brugðist 

við nýjum þörfum menntakerfisins með breytingum á lögum. Árið 1994 var samþykkt 

lagasetning til að tryggja skólunum grundvöll til að jafna enn frekar aðstöðu til náms og 

vinna að ýmsum úrbótum. Einnig til að auka rannsóknarvinnu. Markmiðið með 

úrbótunum var að skólinn væri reiðubúinn til breytinga, nemendur skiluðu meiri árangri 

og stuðlað væri að auknum réttindum og aukinni símenntun fullorðinna (United States 

Congress, 1994). 

Þáttur stjórnvalda er ekki síst mikilvægur þegar unnið er að námskrárgerð en skýr 

framsetning markmiða skilar mestum árangri (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Íslensk stjórnvöld voru snemma með framsækin markmið um að styðja vel við 

nemendur eins og sjá má hér framar. Í ritinu Áræði með ábyrgð kemur fram að vilji er 

fyrir því að styðja við jafnrétti til náms en upplýsingatæknin sé meðal annars ein af 

þeim leiðum (Menntamálaráðuneytið, 2005, 14). 

Hér er vísað til þeirra möguleika sem tæknin býður upp á, að auka jafnrétti til 

náms, að allir eigi jafna möguleika þrátt fyrir fötlun, svo sem vegna heyrnarskerðingar, 

sjónskerðingar eða hreyfihömlunar. Hugbúnaður sem hjálpar þeim, sem og mörgum 

öðrum, til dæmis lesblindum nemendum, til að taka þátt í upplýsingasamfélaginu. 

Blindrabókasafnið naut meðal annars góðs af þessum markmiðum. Starfsemi safnsins 

var styrkt með bættri upplýsingatækni til að koma betur til móts við þarfir nemenda 

sem glímdu við einhverja skerðingu (Menntamálaráðuneytið, 2005, 14). 
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Stjórnvöld standa að aðalnámskrám sem eru hin almennu viðmið í námi hvers 

nemanda. Einnig eru námskrár í hverri grein og hér á landi fellur upplýsingalæsi undir 

upplýsinga- og tæknimennt. Upplýsingalæsi er þar talinn kjarni upplýsingamenntar en 

ekki er útskýrt nákvæmlega hvernig á að útfæra kennsluna eða af hverjum. Unnið er að 

endurbótum á námskrá í upplýsinga- og tæknimennt og miðað við ný drög virðist læsi í 

víðum skilningi nú hugsað sem einn af grunnþáttum í námi hvers nemanda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010). 

 

2.4.3 Viðmiðunarreglur um upplýsingalæsi 

Samtök skólasafnafólks í Bandaríkjunum, AASL (e. The American Association of 

School Librarians), og félag á sviði tækni, samskipta og menntunar, AECT (e. The 

Association for Educational Communications and Technology), hafa lengi unnið 

að viðmiðunarreglum um upplýsingalæsi. Árið 2006 sendu þessi félög frá sér 

viðmiðunarreglur sem nefndust Standards for the 21st-Century Learner.  

Rekja má samvinnu þessara félaga til útgáfu AASL á stefnumótunarritinu 

Information Power: Guidelines for School Library Media Programs (1988). Þetta 

var talið tímamótaverk og hafði alveg nýja nálgun (Eisenberg, Lowe og Spitzer, 

2004, 19). Ritið var þróað í samvinnu við AECT til að vinna sameiginlega með 

þau atriði sem lutu að útfærslu í tæknilæsi. Það var endurútgefið og þróað áfram 

til að laga það að nýjum þörfum notenda og til að tryggja gott aðgengi að 

hugmyndum og upplýsingum (Eisenberg, Lowe og Spitzer, 2004, 19).  

Viðmiðunarreglurnar hafa verið endurskoðaðar og endurgerðar til að koma 

til móts við nýja tíma og nýjar þarfir. Reglurnar voru fyrir nemendur 21. 

aldarinnar og eru settar þannig upp að talað er um níu grundvallarviðhorf, ásamt 

fjórum lykilmarkmiðum. Nú er mun meiri áhersla lögð á upplýsingaleit enda 

algengt að nemendur sæki gögn á Netið. Viðmiðunarreglunum fylgdu þeir eftir 

með framkvæmdaáætlun, sem átti ekki síst að styðja við símenntun, en hún heitir 

Learning4Life (L4L) sem þýðir í raun að mennta sig alla ævi (American 

Association of School Librarians and American Library Association, 2006). 
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Þessar reglur voru mikil hjálp, einkum fyrir skólasöfnin og samvinnu þeirra 

við nemendur og kennara. Reglurnar leiða notendur sína, óháð getu og færni, stig 

af stigi í gegnum þau þrep sem leiða til úrlausnar verkefna. Þær taka á fjórum 

undirstöðuþáttum í námi í nútímasamfélagi. Hæfileikanum til að meta getu, að 

öðlast yfirsýn, sýna ábyrgð og sýna getu til að sinna sjálfsnámi (Coatney, 2009, 

27). 

Vitnað er í þrjá þætti sem viðmiðunarreglurnar styðja vel við. Almennan 

skilning á mikilvægi læsis sem grunnþáttar í námi, mikilvægi góðs siðferðis í 

heimildavinnu og gagnrýnnar hugsunar (Coatney, 2009, 28).  

Einnig styðja þær nemendur í sjálfstæðu námi á bókasafni sem og samvinnu 

kennara við fagfólk á bókasöfnum. Viðmiðunarreglurnar eru nógu sveigjanlegar 

til að laga megi þær að mismunandi aðstæðum og nógu framsýnar til að stuðla að 

stefnumótunarvinnu (Mardis, 2007, 56). 

Til eru margar tegundir af viðmiðum sem veita nemendum hjálp þegar þeir 

standa frammi fyrir lausn vandamála eða verkefna. Þar má nefna skrefin sex 

(e. Big6) gerð af kennurunum Mike Eisenberg og Bob Berkowitz (Eisenberg og 

Berkowitz, 2000). Skrefin sex eru vel þekkt og notuð um allan heim til að kenna 

upplýsinga- og tæknifærni. Einkum er þeim beitt til að hjálpa nemendum að leysa 

vandamál, verkefni og taka ákvarðanir í upplýsinganotkun. Skrefin sex eru í 

nokkrum hlutum eða stigum og undirmarkmiðum. Fólk fer í gegnum þessi sex 

stig, meðvitað eða ómeðvitað, þegar leitað er að upplýsingum eða þær eru sóttar, 

til að leysa vandamál eða taka ákvörðun. Ekki er nauðsynlegt að ljúka þessum 

stigum í línulegri röð, á tilteknu stigi eða á ákveðnum tíma (Eisenberg og 

Berkowitz, 2000). 

Þó skrefin sex henti á öllum skólastigum eru þau meira notuð með yngri 

nemendum og eru talin þægileg til að styðja við sjálfsöryggi nemenda því þeir fá 

nokkuð stöðuga endurgjöf meðan unnið er að lausn verkefnisins (Eisenberg, 1998, 

35). 

Nefna má viðmið sem ætluð eru eldri nemendum eins og viðmiðunarreglur 

frá ACRL (e. The Association of College and Research Libraries), samtökum 

framhaldsskóla- og rannsóknarbókasafna. Þær reglur eru kallaðar Information 
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Literacy Competency Standards for Higher Education (American Library 

Association. Association of College Research Libraries, 2000). Í þeim er unnið að 

sömu lykilhugtökum upplýsingalæsis og áður hefur verið fjallað um. Munurinn 

liggur einkum í getu notandans og mismunandi upplýsingaþörfum.  

Algengt er að aðstoða þurfi nemendur sem lengra eru komnir í námi eins og 

í flóknari upplýsingaleitum í gagnagrunnum. Astrid Margrét Magnúsdóttir telur 

ekki síst þörf á að hjálpa nemendum til að tryggja að leit sé árangursrík og 

nemendur séu sjálfstæðir og sjálfbjarga með tæki og tól (Astrid Margrét 

Magnúsdóttir 2002, 16). 

 

2.5 Skólasöfn og upplýsingalæsi 

Flestar rannsóknir sem finna má um upplýsingalæsi tengjast kennslu á 

skólasöfnum á einn eða annan veg. Hér á landi hefur slík kennsla ekki verið mikið 

rannsökuð. Nýleg rannsókn er þó til um vinnu nemenda á framhaldsskólastiginu 

með tilliti til heimildaöflunar. Niðurstöður þeirrar rannsóknar eru í nokkru 

samræmi við aðrar rannsóknir sem hér hafa verið nefndar. Nemendur virðast ekki 

meðvitaðir um kunnáttu sína í upplýsingalæsi og nýta sér aðstoð og upplýsingar 

misjafnlega (Stefanía Ólöf Hafsteinsdóttir 2009).  

Í rannsóknum á upplýsingalæsi er mikil áhersla lögð á að skoða samvinnu 

bókasafns- og upplýsingafræðinga og kennara við að finna betri leiðir til að kenna 

jafnt yngri sem eldri nemendum tæknina við að læra. Til að hjálpa þeim að þróa 

námsleiðir og bæta hæfni þeirra í nútímasamfélagi og stuðla þannig að almennri 

símenntun (Horton, 2008, 2). 

 

2.5.1 Skólasöfn og áherslur innan Evrópu 

Á síðustu árum hefur krafan um aukna samvinnu milli landa, og einnig milli hinna 

ýmsu sviða samfélagsins, orðið nokkuð áberandi í Evrópu. Innan menntakerfisins 

hefur krafan um að hver nemandi hafi meira um nám sitt að segja orðið æ 

háværari, ekki bara til að auka áhuga hans á náminu heldur einnig til að búa hann 
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betur undir að fást við hin ýmsu verkefni sem bíða hans í lífinu. Þessar kröfur 

þekkingarsamfélagsins kalla á breytingar innan menntasamfélagsins (Kerr, 2004, 

46).  

Krafan um bætta menntun og símenntun færist í vöxt hjá nágrannaþjóðum 

okkar og einnig krafan um meiri samvinnu milli skóla og skólasafns sem og 

almenningssafna. Þar er samfélagið að bregðast við stefnuyfirlýsingum 

IFLA/UNESCO (Marquardt, 2008, 1–6). 

Evrópuþjóðir stóðu að þingi í Amsterdam árið 2003 sem kallað var 

Amsterdam Statement on School Libraries and Information Literacy. 

Megintilgangur þess var að tryggja bæri öllum börnum jafnan rétt til náms og 

hvernig skólasöfnin kæmu að þeirri vinnu. Þá var reynt að skilgreina skólasöfn 

ekki eingöngu sem skólasöfn eða upplýsingaver heldur einnig sem 

upplýsingamiðstöð, námsumhverfi, fræðasetur og margmiðlunarsafn, svo dæmi 

séu tekin, og söfnin fá afar ólíkar áherslur innan Evrópu (Marquardt, 2008, 6).  

Í Noregi hefur verið vilji til að víkka sjónarhornið á skólasöfnin, frá því að 

þau sinni lestri og læsisvinnu til þess að hugsa um læsi í víðari skilningi eins og 

upplýsingalæsi sem að sjálfsögðu er byggt á læsi nemandans (Barrett, 2007, 15–

18).  

Finnar hafa verið mjög framsæknir á síðustu árum gagnvart læsi. Þeir hafa 

verið duglegir að skilgreina sín skólasöfn og fyrir hvað þau standa. Einnig hafa 

þeir unnið mikið að stefnumörkun á vettvangi læsis í víðari skilningi. Lögð hefur 

verið áhersla á að skoða einnig samhengið, það er alla þætti safnsins og hvernig 

það tengist hinum ýmsu aðilum, eins og stjórnendum, skólanum, öðrum söfnum 

og yfirvöldum. Þeir hafa einnig lagt áherslu á þann þátt, sem oft gleymist, að 

skólasöfnin eru staður þar sem margir þættir skólastarfsins mætast, sjá mynd 5, og 

eru því í senn þverfaglegt vinnuumhverfi og heitur reitur í skólanum. Þangað 

sækja nemendur upplýsingar, þar er vinnuaðstaða fyrir nemendur og starfsfólk. 

Þar er einnig eins konar tenging milli námskrár og hinna ýmsu greina (Frantsi, 

Kolu og Salminen, 2002, 4–8).  
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Mynd 5. Skólasafn er heitur reitur í skólanum 

(Frantsi, Kolu, og Salminen, 2002, 8). 

 

Einnig má finna auknar áherslur í átt til alþjóðlegrar samvinnu frá hinum 

ýmsu aðilum, þar má nefna samtök skólasafnafólks í Bandaríkjunum, en til að 

auka samvinnuna hefur verið bent á alþjóðlegan dag skólasafna sem er fjórði 

mánudagur í október ár hvert. Frá árinu 2008 hefur orðið sú breyting að í stað eins 

dags í október hefur verið litið á allan mánuðinn sem mánuð skólasafnanna.  

.  

 

 

 

 

MYND 6. TÁKN ALÞJÓÐLEGS MÁNAÐAR SKÓLASAFNANNA 

(International association of school librarianship, IASL, 2010). 

 

Fleiri alþjóðlega daga má nefna eins og dag bókarinnar, sem Íslendingar 

þekkja ef til vill betur en hann er 23. apríl, og einnig má nefna alþjóðlegan dag 

barnabókarinnar sem er 2. apríl ár hvert. 

 

2.5.2 Hlutverk skólasafnanna á Íslandi 

Skólasöfnum á Íslandi er almennt skipt upp í tvo hópa, annars vegar skólasöfn í 

grunnskólum og hins vegar í framhaldsskólum. Starfsemi þessara safna hefur 
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löngum verið nokkuð ólík af ýmsum ástæðum. Skólasöfn framhaldsskólanna hafa 

haft ólíkt verksvið en skólasöfn grunnskólanna sem kemur fram bæði í lögum um 

framhaldsskóla sem og í kröfum til starfsfólks. Ekki er farið fram á kennslu á 

þessum skólasöfnum en kveðið fast á um að starfinu sinni bókasafns- og 

upplýsingafræðingur (Lög um framhaldsskóla, nr. 80/1996). 

Grunnskólar landsins lúta stjórnun íslenskra sveitarfélaga. Rekstur 

skólasafnanna er því einnig á þeirra höndum hvað varðar laun starfsmanns og það 

fjármagn sem ætlað er í endurnýjun safnkosts. Má því ætla að grunnskólar séu á 

afar misjöfnu reki viðvíkjandi aðbúnað og starfsemi þessara safna (Þórdís T. 

Þórarinsdóttir, 2009, 20).  

Snemma mátti sjá stór og víðtæk markmið um hlutverk grunnskólasafna á 

Íslandi. Í lögum frá árinu 1974 var talað um að í hverjum skóla skyldi vera 

skólasafn (sjá 54. grein). Tekið var fram að skólasafn væri eitt af 

meginhjálpartækjum í skólastarfinu og skyldi búnaður þess varðandi húsnæði, 

bókakost, önnur námsgögn og starfsfólk taka mið af því (Lög um grunnskóla nr. 

63/1974).  

Meginhlutverk skólasafnanna var í hugum margra nátengt bóklestri eins og 

sjá má í gömlum ritdómi: „Hlutverk þeirra má þó ekki hverfa í skuggann, það er að 

efla hjá börnum áhuga á bókum og bóklestri og kenna þeim að umgangast bækur af 

ást og virðingu. Það er raunar forsendan fyrir því að þau geti fært sér hina nýju 

tækni í nyt“ (Ólöf Benediktsdóttir, 1998, 76–78). Skólasöfnin munu vonandi alltaf 

tengjast lestri barna með einum eða öðrum hætti en hlutverk þeirra átti eftir að 

verða mun víðtækara. 

Sigrún Klara Hannesdóttir skrifar grein um skólasöfn 1997, þar sem fram 

kemur hvernig viðhorfin hafi breyst á síðustu tuttugu árum þar á undan. Hún segir 

frá því hvernig söfnin hafa breyst frá því að vera geymslustaðir fyrir bækur til rýmis 

sem er náms- og kennslustaður sem allir nemendur skólans eiga erindi á (Sigrún 

Klara Hannesdóttir, 1997, 309). 

Þessi niðurstaða er í samræmi við þær yfirlýsingar sem stjórnvöld hafa áður 

samþykkt eins og stefnuyfirlýsingar UNESCO um skólasöfn. Þar kemur fram að 

skólasöfnin gegna stóru hlutverki. Þau eiga að bjóða upp á þjónustu við nám, bækur 
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og heimildir sem gera öllum í skólasamfélaginu kleift að temja sér gagnrýna hugsun 

og vera virkir notendur upplýsinga á hvaða formi og á hvaða miðli sem er 

(Stefnuyfirlýsing UNESCO/IFLA um skólasöfn, 2003, 72).  

Tekið er fram að starfsfólk bókasafnanna eigi að styðja við notkun bóka og 

annars upplýsingaefnis. Safnkosturinn sé mikilvæg viðbót við námsbækur og 

kennslu nemenda og tryggja þurfi nemendum gott aðgengi að safninu. Í 

stefnuyfirlýsingunni eru sett fram rök sem sýna fram á að þegar bókasafns- og 

upplýsingafræðingar og kennarar vinna saman, nái nemendur betri tökum á læsi, 

upplýsinga- og samskiptatækni og námi almennt (Stefnuyfirlýsing UNESCO/IFLA 

um skólasöfn, 2003, 72). 

Astrid Margrét Magnúsdóttir tilgreinir þennan þátt einnig í sinni grein. Astrid 

tekur fram að til þess að kennsla í upplýsingalæsi verði árangursrík og farsæl verði 

að vera samstarf á milli kennara og bókasafns- og upplýsingafræðinga. Einnig telur 

hún mjög mikilvægt að starfsfólk á tölvusviði svo og kennslusviði vinni saman að 

eflingu upplýsingalæsis innan stofnunarinnar. Hún vitnar í rannsóknir Dupuis og 

Iannuzzi, þar sem þetta kemur augljóslega fram og er hornsteinninn í undirbúningi 

og þróun verkefnanna (Astrid Margrét Magnúsdóttir, 2002, 22). Eins og áður hefur 

komið fram starfar Astrid Margrét á háskólastigi og er hér að skrifa um það 

skólastig en ætla má að þetta eigi ekki síður við á grunnskólastiginu. 

 

2.5.3 Starfssvið skólasafna á Íslandi 

Hér verður farið yfir þá þætti sem lúta að ytri og innri ramma skólasafnanna en sú 

umgerð sem söfnunum er búin hefur breyst nokkuð á síðustu árum. 

Í námskrá í upplýsinga- og tæknimennt fyrir grunnskóla eru markmið víða 

þannig orðuð að þau eru ekki nægjanlega skýr og á sumum stöðum virðist jafnvel 

um misskilning á hugtökum að ræða. Talað er um samvinnu í upplýsingamennt við 

aðrar greinar en einnig um greinina sem sérfag. Hvergi kemur fram hver kennir 

greinina né hvaða tímamagn sé áætlað á hana (Menntamálaráðuneytið, 2007, 7). 

Þar sem markmið námskrár tengd upplýsingalæsi eru fremur óskýr má einna 

helst lesa út úr þeim að með samþættingu upplýsingamenntar við aðrar greinar sé 
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ýtt undir skilning nemenda á upplýsingalæsi. Upplýsingalæsi sé því aðferð til að 

afla sér menntunar og þekkingar af sjálfsdáðum á ólíkum sviðum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, 7).  

Ef skilningur minn á þessari grein er réttur er sú hugsun sem hér er lýst ekki í 

samræmi við þær skilgreiningar sem almennt eru viðurkenndar á hugtakinu 

upplýsingalæsi. Má því ætla að námskráin sé ekki það leiðsagnarrit sem hún ætti að 

vera í kennslu í upplýsingalæsi og einnig geti verið misjafnar túlkanir í gangi á 

námskránni. 

Tekið er fram að ábyrgðin á kennsluþættinum sé hjá faggreinakennara en 

hlutverk kennarans í upplýsingamennt geti verið með ýmsu móti. Viðkomandi 

kennari sé til staðar á skólasafni eða í tölvuveri til að aðstoða nemendur ef svo ber 

undir til þess að vinna náið með faggreinakennara (Menntamálaráðuneytið, 2007, 

7–8).  

Erfitt er að átta sig á því hver meginhugsunin er í þessum texta. Má ætla að 

námskráin þurfi víðtæka endurskoðun á sviði upplýsingalæsis, bæði hvað varðar 

skilning á hugtakinu, megintilgang, ábyrgð á kennslunni, hver á að sinna kennslu í 

upplýsingalæsi og hvar sú kennsla á að fara fram.  

Stefna stjórnvalda virðist endurspeglast í lögum um grunn- og 

framhaldsskóla. Annars vegar í fyrri lögum (nr. 66/1995 og nr. 80/1996), sem 

framsækin stefna og metnaðarfull, og hins vegar í nýju lögunum (nr. 91/2008 og nr. 

92/2008) þar sem er talið óþarft að hafa skólasöfnin með við gildistöku laganna 

sumarið 2008 (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008, 110).  

Árið 1991 varð nokkur breyting á grunnskólalögum. Þá var lögð áhersla á 

mikilvægi þess að bjóða nemendum upp á margvíslegar leiðir við öflun þekkingar, 

sjá 29. grein. Tilgreindar eru nokkrar leiðir, til dæmis notkun tæknimiðla, 

upplýsingatækni og safna- og heimildavinnu (Lög um grunnskóla, nr. 49/1991). 

Í raun var verið að beina tilmælum til kennara um fjölbreytta kennsluhætti en 

þar sem enginn einn ábyrgðaraðili er tilgreindur er hætt við að þessi tilmæli hafi 

ekki virkað sem skyldi. 

Fleiri dæmi má finna um óljósa stefnumótun yfirvalda. Sá tími sem ætlaður 

var í vinnu á skólasafni er ekki í röklegu samhengi við eðli námsins en ekki voru 
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ætlaðir neinir tímar fyrir nemendur yngri en 11 ára. Skólarnir höfðu einungis fengið 

eina kennslustund á hverja 30 nemendur í 6.- 10. bekk sem skilgreind var sem 

kennsla á bókasafni. Formaður Félags fagfólks á skólasöfnum, Fríða S. 

Haraldsdóttir og fulltrúi frá Kennarasambandi Íslands, Guðrún Ebba Ólafsdóttir, 

skrifuðu blaðagrein 1996 til að vekja athygli á þessu og töldu ljóst að það væri ekki 

nóg til að skila árangri í tæknivæddu samfélagi nútímans. 

Reglugerð um starfsemi skólasafna er ekki til þrátt fyrir að kveðið sé á um 

setningu slíkrar reglugerðar í eldri grunnskólalögum (nr. 49/1991). Sveitarfélögin 

hafa því aldrei fengið eða sett ákveðnar reglur um starfsemi skólasafna í 

grunnskólum (Friðrik G. Olgeirsson, 2004, 147). 

Þegar reglur um starfsemi safnanna skortir má búast við að þjónusta við 

nemendur og starfsfólk séu háð geðþótta þeirra sem stjórna skólunum. Þessir þættir 

hafa ekki verið skoðaðir hér á landi síðustu ár en hætt er við að efnahagsaðstæður 

geti valdið ýmsum breytingum. Bæði á þjónustu, einkum eftir árið 2008, bókakosti, 

aðgengi og starfsmannahaldi safnanna.  

Þessar vangaveltur virðast þó ekki vera alveg nýjar af nálinni miðað við skrif 

Fríðu S. Haraldsdóttur og Guðrúnar Ebbu Ólafsdóttur (1996). Þær telja að víða eigi 

nemendur ekki kost á neinni þjónustu skólasafna vegna þess að engin fjárveiting sé 

ætluð til gagnakaupa og skilningur fræðsluyfirvalda á mikilvægi safnanna sé 

takmarkaður. 

Sveigjanleiki og frelsi getur verið afar dýrmætur þáttur í þróun starfs en 

jafnframt er hætt við að slíkt geti leitt til slakrar eftirfylgni með gæðum. Í starfsemi 

grunnskólasafnanna gætu minnkandi gæði komið fram í skorti á skýrum reglum og 

viðmiðunum um safnkost, menntun starfsfólks skólasafnanna og aðbúnað á 

söfnunum. 

 

2.5.4 Þróun skólasafna í grunnskólum hér á landi 

Margir tala um að skólasöfnin eigi að laða að nemendur og starfsfólk og því sé 

mikilvægt að vanda til staðsetningar safnsins innan skólans. Það eigi að vera 

aðgengilegt öllum óháð aldri eða hreyfigetu (Lög um grunnskóla, nr. 63/1974; 
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Upplýsing, 2007, 17; Stefnuyfirlýsing UNESCO/IFLA um skólasöfn, 2003, 72–73). 

Til að hægt sé að meta hvað umræða um staðsetningu og kennslu á skólasöfnum 

hefur breyst mikið á síðustu árum er vert að skoða aðeins sögu safnanna.  

Saga skólasafna á Íslandi spannar orðið allmörg ár. Óljóst er hvenær fyrsta 

safnið var stofnað en flestir tengja uppruna þeirra lesstofum sem nokkrir skólar 

opnuðu í Reykjavík, eins og Austurbæjarskóli en hann tók til starfa 1931; síðar, eða 

um 1947, í Melaskóla og Miðbæjarskóla og loks í Laugarnesskóla árið 1948. 

Tilgangurinn var einkum að skapa nemendum hæfileg viðfangsefni og kenna þeim 

að nota safn (Sigrún Klara Hannesdóttir, 1997, 306–307).  

Saga lesstofanna, sem og skólasafnanna, er líka nátengd framsýnu fólki sem 

barðist fyrir bættu aðgengi barna að bókum. Helstu baráttuefnin virðast hafa verið 

bætt aðgengi, en staðsetning safnanna var oft mjög óheppileg og almennt bættur 

hagur safnanna. Það var stórt skref að starfsemi skólasafna var tilgreind í lögum um 

grunnskóla árið 1974. 

Árið 1970, á fundi fræðsluráðs Reykjavíkur, voru lagðar fram reglur um 

bókasöfn í skólum. Þessar umræður leiddu til þess að ráðinn var skólabókafulltrúi 

sem hafði eftirlit og umsjón með skólabókasöfnum í Reykjavík og var jafnframt 

starfsmaður Fræðsluskrifstofu Reykjavíkur. Sigrún Klara Hannesdóttir gegndi 

þessu starfi árið 1971. Sú vinna leiddi svo af sér Skólasafnamiðstöð Reykjavíkur 

sem þjónar nú öllum grunnskólum borgarinnar (Sigrún Klara Hannesdóttir, 1997, 

308). 

Þessi stuðningur við starfsemi skólasafnanna og breytt viðhorf um hlutverk 

þeirra gáfu nýja möguleika á fjölbreyttu og þverfaglegu starfi með tilliti til 

samþættingar og sjálfstæðrar vinnu nemenda. Skólasafnið átti að koma inn í það 

samstarf sem eins konar þungamiðja. Slíka samvinnu er að finna í nokkrum 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu ef miðað er við upplýsingar sem gefnar eru 

upp á heimasíðum skólanna. Meðal þeirra eru: 

 

Flataskóli, http://www.flataskoli.is/pages/1223,  

Grunnskóli Seltjarnarness, http://grunnskoli.seltjarnarnes.is/nam-

ogkennsla/bokasafn/valhusaskoli/, 

http://www.flataskoli.is/pages/1223
http://grunnskoli.seltjarnarnes.is/nam-ogkennsla/bokasafn/valhusaskoli/
http://grunnskoli.seltjarnarnes.is/nam-ogkennsla/bokasafn/valhusaskoli/
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Kópavogsskóli, http://www.kopavogsskoli.is/skolasafn/,  

Laugalækjarskóli,http://safn.laugalaekjarskoli.is/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=7&Itemid=40. 

 

Einn þeirra skóla sem hefur þróað þessa vinnu vel á síðustu árum er 

Laugalækjarskóli. Þá er vísað til þeirrar vinnu sem starfsmenn upplýsingaversins í 

Laugalækjarskóla hafa þróað síðustu ár, bæði á sviði upplýsingalæsis sem og læsis í 

víðum skilningi (Fríða Haraldsdóttir og Margrét Sólmundsdóttir, 2010). Kennsla 

eins og hér er lýst er sprottin upp úr því frjóa umhverfi sem skólasöfnunum var eitt 

sinn búið með framsæknum markmiðum og göfugum fyrirheitum. Nú um stundir 

ríkir hins vegar óvissa um aðbúnað að skólasöfnum og allt starf innan þeirra vegna 

nýorðinna breytinga á lögum (91/2008) og óljósra markmiða í námskrá um 

upplýsinga- og tæknimennt (Menntamálaráðuneyti, 2007, 7).  

Þrátt fyrir alþjóðlegar yfirlýsingar eins og Pragyfirlýsinguna, þar sem segir: 

„Upplýsingalæsi ætti að vera órofa hluti af menntun fyrir alla“ (Pragyfirlýsingin um 

eflingu upplýsingalæsis í samfélaginu, 2003, 16), urðu miklar breytingar á 

vinnuumhverfi skólasafnanna við síðustu lagabreytingu. Þá féllu skólasöfn alfarið 

út úr lögum bæði í grunn- og framhaldsskóla (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Lög 

um framhaldsskóla nr. 92/2008). Þessi breyting virðist hafa orðið án allrar faglegrar 

umræðu eða sýnilegra ástæðna.  

Breytingin virðist ekki í takti við síðustu grunnskólalög en í 2. grein þeirra 

segir að hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, sé að stuðla að alhliða 

þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Aðalnámskrá grunnskóla skilgreinir ekki hvað á að kenna á skólasöfnunum, 

aðeins er tekið fram að upplýsingamennt sé nauðsynlegur hluti af samþættu námi 

hvers nemanda en talað er um mikilvægi þess að nemendur fái að njóta 

fjölbreyttra námsleiða í leit og miðlun náms (Menntamálaráðuneytið, 2007). Félag 

fagfólks á skólasöfnum, sem er fagfélag meðal stjórnenda skólasafna í 

grunnskólum, hefur sent frá sér ályktanir til mennta- og menningarmálaráðuneytis 

þar sem bent er á mikilvægi þess að starfsemi skólasafna grunnskólanna sé 

http://www.kopavogsskoli.is/skolasafn/
http://safn.laugalaekjarskoli.is/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=40
http://safn.laugalaekjarskoli.is/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=40
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skilgreind í lögum og einnig farið fram á að bundið sé í lög nýtt starfsheiti sem er 

forstöðumenn skólasafna (Félag fagfólks á skólasöfnum, 16. mars 2010; Þórdís T. 

Þórarinsdóttir, 2009, 20). Þessum ályktunum hefur verið fylgt eftir með viðtölum 

við mennta- og menningarmálaráðherra en þrátt fyrir skilning á mikilvægi 

málefnisins var lítið tekið undir að festa nýtt starfsheiti í lög en líklegt að ákvæði 

um skólasöfn færi aftur í lög (Félag fagfólks á skólasöfnum, munnleg heimild 14. 

mars 2011). 

Ekki var fallist á rök fagaðila úr framhaldsskólunum sem reyndu að 

mótmæla lagabreytingunni en bókasafns- og upplýsingafræðingar í 

framhaldsskólum landsins hafa eindregið hvatt til þess að bókasöfnum sé haldið 

inni í nýjum lögum (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008, 110). Tveimur árum síðar 

hefur þessi og áframhaldandi vinna haft þau áhrif að mennta- og 

menningarmálaráðuneyti hefur sent frá sér breytingu á lögum og kom þá aftur inn 

setningin um að skólasöfn skyldu vera í hverjum framhaldsskóla (Lög um 

framhaldsskóla nr. 71/2010, 4. gr.). 

Staðfest hefur verið að nú er unnið að frumvarpi til breytinga á 

grunnskólalögum hvað varðar starfsemi skólasafna í grunnskólum. Frumvarpið 

mun gera ráð fyrir sambærilegri breytingu á grunnskólalögum og þegar hefur 

verið gerð á lögum um framhaldsskóla (Hrafnhildur Hreinsdóttir, formaður 

Upplýsingar, munnleg heimild 14. mars 2011). Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti hefur birt drög að nýrri námskrá um grunnskóla en þau 

benda til nokkuð nýrrar nálgunar. Þar er talað um læsi í víðum skilningi sem einn 

af meginþáttum námsins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2010). 

Telja má að skoða þurfi menntunarkröfur starfsmanna skólasafna í 

grunnskólum. Ef þar á að fara fram kennsla þarf menntun starfsfólks að vera í 

samræmi við það. Árið 1984 úrskurðaði þáverandi menntamálaráðherra í 

deilumáli skólasafnskennara og bókasafns- og upplýsingafræðinga um hvor stéttin 

væri rétthærri til starfs á skólasöfnum. Lagt var að jöfnu hvort viðkomandi 

starfsmaður hefði lokið grunnnámi í menntunarfræðum og viðbótarnámi í 

bókasafns og upplýsingafræðum eða grunnnámi í bókasafns- og upplýsingafræði 

og viðbótarnámi í menntunarfræðum (Friðrik G. Olgeirsson, 2004, 146–147).  
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Í rannsókn Sigrúnar Klöru Hannesdóttur (1997) kemur fram að meirihluti 

starfsmanna skólasafna í grunnskólum eru kennarar. Margir höfðu þó 

viðbótarmenntun í bókasafns- og upplýsingafræðum en einungis lítill hluti 

starfsmanna voru bókasafns- og upplýsingafræðingar (Sigrún Klara Hannesdóttir, 

1997, 313). Fróðlegt væri að vita hvernig málum er háttað í dag á þessu sviði.  

Benda má á að Háskóli Íslands býður upp á framhaldsnám í bókasafns- og 

upplýsingafræði, MLIS (e. Master of Library and Information Science), sem er 

ætlað fólki sem hefur lokið grunnnámi í annarri grein. Stór hluti nemenda í þessu 

framhaldsnámi hefur lokið kennaranámi (Ágústa Pálsdóttir, 2009, 4–5). Ætla má 

að þessir einstaklingar séu vel til þess fallnir að taka að sér kennslu í 

upplýsingalæsi í góðri samvinnu við skólasamfélagið og það gæti stuðlað að 

auknum gæðum náms hjá öllum nemendum. 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla er sagt frá rannsóknarspurningum og markmiðum rannsóknarinnar, 

framkvæmd hennar og þeim aðferðum sem notaðar voru við öflun gagna og 

greiningu þeirra. Þá verður greint frá þátttakendum og hvernig þeir voru valdir og 

loks getið um þær takmarkanir sem eru á rannsókninni og hugsanleg álitamál. 

 

3.1 Kveikjan að rannsókninni 

Það eru margar ástæður fyrir áhuga mínum á upplýsingalæsi en einkum vaknaði 

áhugi á viðfangsefninu þegar ég hóf nám í bókasafns- og upplýsingafræði og fann 

þann áherslumun sem er á milli þeirrar fræðigreinar og kennslufræðinnar.  

Það hafði lengi verið áhugamál mitt að sinna skólaþróun og fjölbreyttum 

kennsluháttum og hef ég notið leiðsagnar margra góðra samkennara en einkum 

eins skólastjóra sem hafði stundað kennaranám í Danmörku og fór nokkuð aðrar 

leiðir en aðrir skólastjórnendur. Hann var alla tíð afar framsækin sem stjórnandi 

og er það enn á öðrum vettvangi. Hann réð mig á sínum tíma á skólasafn í 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og þá fann ég að skólasöfnin voru vettvangur 

þar sem ég vildi gjarnan starfa.  

Þar fór saman kennsla og fræðimennska sem í senn var þverfagleg og einnig 

var alltaf reynt að sinna nemendum sem best, hverjum á sínu sviði, á margvíslegan 

hátt og með fjölbreyttum viðfangsefnum. Samstarf milli skólasafnanna í 

sveitarfélaginu átti líka stóran þátt í því hvað mér fannst skemmtilegt að vinna á 

þessu sviði. Við starfsmenn skólasafnanna hittumst reglulega, eða um einu sinni í 

mánuði, og skiptumst á kennsluhugmyndum, faglegum ráðum og studdum þannig 

við hvert annað í starfi. Þessi hópur saman stóð af vel menntuðu og hvetjandi 

starfsfólki en slíkt samstarf skapar alltaf löngun til að gera betur í starfi því var 

hann mikil hvatning til frekara náms.  
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Ég ákvað því til að geta sinnt þessu starfi betur að fara í frekara nám og var 

MLIS-nám í bókasafns- og upplýsingafræðum við Háskóla Íslands það sem 

hentaði mér best. Þar kynntist ég hugtakinu upplýsingalæsi, sem skilgreindu 

hugtaki, en vinnuferlið sem upplýsingalæsi byggir á þekkti ég og hafði í raun 

unnið að nokkuð lengi.  

Ég hafði verið að vinna að því sem upplýsingalæsi felur í sér og kynnt mér 

það nokkuð en aldrei haft rétta orðið yfir viðfangsefnið. Mér var því hugleikið að 

skoða hvort aðrir skólastjórnendur styddu sitt starfsfólk jafn vel og þessi ágæti 

skólastjóri gerði sem ég hafði starfað hjá. Vitað er að skólastjórnandi hefur mikil 

áhrif á það starf sem unnið er í skólanum og þann skólabrag sem þar er. Hann 

getur ráðið starfsfólk og einnig er hann ábyrgur fyrir því að skólanámskrá sé 

framfylgt í takti við aðalnámskrá grunnskóla. Það kom mér einnig mikið á óvart 

þegar ég fór að lesa námskrá í upplýsinga- og tæknimennt 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, 7) með gagnrýnna hugarfari að erfitt var að átta sig 

á út frá hvaða skilgreiningu var gengið þegar upplýsingalæsi var nefnt. Ef vel á að 

vera er nauðsynlegt að allir túlki hugtakið á sama hátt svo það skiljist hvað við er 

átt. Einnig þarf að ver ljóst hver ber ábyrgð á þeim markmiðum sem sett eru fram í 

skólanámsskrá í upplýsinga- og tæknimennt og að framfylgja þeim. 

 

3.2 Markmið 

Meginmarkmið rannsóknar minnar er að skoða stöðu kennslu í upplýsingalæsi í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Einnig hvort skólasöfn njóti stuðnings 

skólastjórnenda til að sinna slíkri kennslu og þá hvernig. 

Niðurstöður gætu ef til vill hjálpað starfsfólki skólasafnanna til að koma á 

framfæri tillögum að breytingum á námskrá í upplýsinga- og tæknimennt og skýra 

verksvið skólasafnanna innan skólanna, með tilliti til samþættingar og samstarfs, 

og einnig út á við til að gera reglur og viðmið skýrari gagnvart söfnunum.  

Einnig gætu niðurstöður hugsanlega veitt upplýsingar um hvaða leiðir 

skólastjórnendur sjá til bóta í námskrármálum. 
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3.3 Rannsóknarspurningar 

Einkum voru tvær rannsóknarspurningar hafðar til hliðsjónar í þessari rannsókn. 

1. Hver eru viðhorf skólastjórnenda til skólasafna og hvernig geta þau 

komið að eflingu upplýsingalæsis? 

2. Hvaða þættir eru það sem skólastjórnendur telja að stuðli einkum að 

þverfaglegri vinnu í grunnskóla? 

3.4 Aðferðafræði 

Í þessari rannsókn er stuðst við aðferðir eigindlegra rannsókna. Í hugtakinu 

eigindlegar rannsóknaraðferðir felst að um er að ræða rannsóknir þar sem lýsandi 

gagna er aflað, með hóp- eða einstaklingsviðtölum, orðræðugreiningu, 

þátttökuathugunum eða mynd- og hljóðgreiningu. Hér hefur þó eingöngu verið 

aflað rannsóknargagna með opnum einstaklingsviðtölum.  

Megin munur eigindlegra og megindlegra rannsóknaraðferða felst í því að í 

megindlegum rannsóknaraðferðum eru tölfræðileg gögn og greiningar notuð til 

þess að útskýra rannsóknargögnin, sem byggjast oft á skoðana- og 

spurningakönnunum, en í eigindlegum rannsóknum er leitast við að túlka 

félagslegan veruleika og viðhorf sem fram koma í viðtölum við þátttakendur 

(Bauer og Gaskell, 2007, 20).  

Megindlegar rannsóknaraðferðir byggjast oftar á afleiðslu, þá er dregin 

ályktun sem leiðir til röklegrar niðurstöðu út frá tilteknum forsendum, sem fara frá 

hinu almenna til hins sértæka. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggjast hins vegar 

oftar á aðleiðslu, þar sem niðurstöður eru nýttar til að færa rök fyrir, eða sýna fram 

á, ákveðinn skilning út frá takmörkuðum vitnisburði. Þær röklegu niðurstöður 

hjálpa okkur að skilja og yfirfæra ákveðna vitneskju yfir á fleiri einstaklinga eða 

hópa, þær leiða því vitneskju til hins almenna frá hinu sértæka (Punch, 2005, 

244).  

Margar aðferðir eru til við að afla gagna í eigindlegum rannsóknum. Þær 

aðferðir sem notaðar voru við rannsóknina sem hér um ræðir teljast til 

meginaðferða hinnar eigindlegu rannsóknarhefðar en það eru opin viðtöl. 
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Í opnum viðtölum er einkum spurt um þá þætti sem rannsóknin beinist að og 

reynt að leggja áherslu á að þátttakendur lýsi ítarlega því sem skiptir þá mestu 

máli. Þannig má safna upplýsingar sem dýpka skilning rannsakanda á 

viðfangsefninu og einnig getur aðferðin leitt til nýrra viðfangsena eða að fram 

komi nýjar upplýsingar sem geta gefið tilefni til frekari rannsókna (Taylor og 

Bogdan, 1998, 89). 

Markmiðið er að komast að skoðunum, viðhorfum og einnig aðstæðum 

skólastjórnenda í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og öðlast þannig skilning á 

viðhorfum þeirra gagnvart upplýsingalæsi. Þó efni viðtalanna hafi verið ákveðið 

fyrir fram var leitast við að hafa þau sveigjanleg og fá viðmælendur til að tjá sig 

að vild. Þannig mætti enn frekar draga fram sérþekkingu og sérsvið hvers 

þátttakanda. Rannsóknarspurningar voru hafðar til hliðsjónar en ekki var um fyrir 

fram mótaðar spurningalista að ræða.  

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar en ekki var gerð nein 

athugasemd við rannsóknina. Það var þó ekki nauðsynlegt að tilkynna 

rannsóknina þar sem ekki var um neinar viðkvæmar persónuupplýsingar að ræða. 

 

3.4.1 Tilviksrannsókn 

Hér er um að ræða svokallaða tilviksrannsókn (e. case study) þar sem tilvikið sem 

er rannsakað er þáttur upplýsingalæsis í námi grunnskólabarna og hvert viðhorf 

skólastjórnenda sé til þess, sem og hvernig skólasöfnin komi að eflingu 

upplýsingalæsis. 

Í tilviksrannsóknum felst að ákveðið tilvik er rannsakað nákvæmlega með 

þeim aðferðum sem best henta hverju sinni til að öðlast sem dýpstan skilning á því 

(Punch, 2005, 146). Sú gagnrýni sem einkum er á tilviksrannsóknum hefur 

aðallega beinst að því að lítið sé hægt að alhæfa út frá slíkum rannsóknum þar 

sem aðeins eitt tilvik er rannsakað. Þó hvert tilvik sem rannsakað er sé vissulega 

einstakt á sinn hátt má þó ætla að það hafi nokkra samsvörun yfir líkindum við 

önnur tilvik. Þannig geti hvert tilvik sem við rannsökum aukið skilning okkar á 

öðrum tilvikum (Punch, 2005, 145).  
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Markmið þessarar rannsóknar er hvorki að alhæfa né setja fram tilgátur um 

upplýsingalæsi heldur fyrst og fremst að öðlast skilning á stöðu upplýsingalæsis í 

námi grunnskólabarna. Með því að gera tilviksrannsókn er unnt að skoða nokkuð 

ítarlega stöðu upplýsingalæsis í tilteknum skólum og áætla út frá þeim 

niðurstöðum þá stöðu sem ætla má að sé annars staðar. Gera má því ráð fyrir að 

niðurstöður rannsóknarinnar eigi að einhverju leyti við um upplýsingalæsi í öðrum 

grunnskólum en jafnframt má hugsa sér að þær hafi sérstöðu þar sem þátttakendur 

eru valdir út frá virkni og gæðum skólastarfs (Punch, 2005, 144). 

3.4.2 Gagnasöfnun 

Gagna var aflað á tímabilinu 15. október 2010 til 31. janúar 2011. Tvö síðustu 

viðtölin voru tekin í janúar en annars fóru þau fram haustið 2010. Haft var 

samband við þátttakendur símleiðis og síðan sendur tölvupóstur til að gefa 

viðmælanda upplýsingar um rannsakanda og tilgang og markmið rannsóknar. 

Einnig til staðfestingar viðtalinu.  

Viðtölin voru tekin í skólunum og fóru flest fram á skólatíma. Utan eitt sem 

var með þeim hætti að skólastjóri bauð mér í skólann þó hann væri í vetrarfríi. 

Þeir skólar sem skoðaðir eru í þessari rannsókn eru allir á höfuðborgarsvæðinu en 

það hefði vissulega verið forvitnilegt að sjá hvort munur væri á viðhorfum 

skólastjórnenda á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Það verður þó að 

biða betri tíma.  

Flest viðtölin voru um 40 mínútur að lengd en þrjú voru um 50 mínútur. Þau 

voru tekin upp á Olympus upptökutæki sem er afar þægilegt í meðförum og truflar 

viðtal lítið þar sem það er lítið og hljóðlaust. Þátttakendur hættu fljótlega að taka 

eftir því og töluðu frjálslega um viðfangsefnið. Viðtölin fóru fram við góðar 

aðstæður á skrifstofu skólastjóra. Rannsóknarspurningar voru hafðar til hliðsjónar 

og áhersla lögð á að fá þátttakendur til þess að lýsa viðhorfum sínum til 

upplýsingalæsis og hvernig skólasöfnin megi helst koma að eflingu þess. Reynt 

var eftir fremsta megni að skipuleggja vinnuna þannig að afritun gæti hafist sem 

allra fyrst að loknu viðtali. Gögnin sem aflað var með viðtölum eru um 279 

blaðsíður. 
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3.4.3 Greining rannsóknargagna 

Að lokinni gagnasöfnun og afritun viðtala hófst vinna við úrvinnslu og greiningu 

gagnanna. Eins og áður segir eru þau um 279 síður af afrituðum vettvangsnótum. 

Gögnin voru lesin vandlega yfir nokkrum sinnum og meginþemu þeirra fundin 

með svokallaðri opinni kóðun. Opin kóðun miðar að því að draga fram í 

gögnunum þá efnisþætti og undirflokka sem mestu máli skipta fyrir greiningu 

þeirra (Punch, 2005, s. 199–200). Fyrst var farið yfir að skoða þátttakendur og 

verður hér gerð grein fyrir hvernig þeir voru valdir. 

3.5 Val á þátttakendum 

Það eru margar leiðir í eigindlegum aðferðum við að velja þátttakendur. Sú leið 

sem var farin hér var stýrt val en þátttakendur voru valdir út frá ákveðnum 

atriðum:  

1. Skólinn væri almennt framsækinn á einhverju sviði og gæfi sig út fyrir 

þverfagleg vinnubrögð á ýmsum sviðum.  

2. Á skólasafni skólans væri starfsmaður sem hefði menntun í bókasafns- og 

upplýsingafræðum og hefði orð á sér fyrir að vera virkur á sínu sviði.  

3. Einnig var horft til vefsíðu skólans og skoðað hvort upplýsingar um 

skólasafnið komu þar fram.  

Frumforsenda fyrir vali á skóla og þar með skólastjórnanda var að þar 

starfaði fagmenntaður einstaklingur, á skólasafni eða í upplýsingaveri sem hefði 

bókasafns- og upplýsingafræðimenntun eða þekkingu á því sviði. Í tveim tilfellum 

var þó látið duga að viðkomandi hafði viðbótarmenntun sem var annars vegar 

tölvunám og hins vegar safnafræði. Annars vegar vegna mikillar reynslu 

starfsmanns og þverfaglegrar vinnu á skólasafni skólans. Hins vegar vegna 

breytinga sem skólastjórnandi vinnur að á skólasafni skólans í átt að þverfaglegu 

starfi milli skólasafns og tölvuvers í takti við hinar ýmsu greinar skólans. 
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3.5.1 Þátttakendur 

Í þessari rannsókn er rætt við tíu skólastjórnendur en ástæða þess að ég valdi að 

ræða við þá var fyrst og fremst að undir þeim er starfsemi skólasafnanna að 

nokkru leyti komin. Þeir ráða starfsfólkið til grunnskólanna og geta því haft mikil 

áhrif á hvaða kröfur skuli gera um menntun starfsmanna skólasafnanna. Þar sem 

ekki er sérstakt ákvæði í lögum né námskrám sem tekur skýrt á um þetta atriði er 

gríðarlega mikilvægt að skólastjórnendur vandi valið þegar ráðið er á skólasöfn en 

rétt menntun er ávísun á fagmennsku starfsmanns.  

Einnig getur skólastjóri stýrt nokkuð fjárstreymi skólans, í hvað fjármagnið 

fer og hvernig því er varið. Hann hefur því áhrif á það hvernig að skólasöfnum er 

búið. Að ógleymdum þeim áhrifum sem skólastjórnandi getur haft á þann 

skólabrag sem ríkir í hverjum skóla, svo sem samheldni starfsfólks, vinnugleði, 

vinnulag, metnað og símenntun starfsfólks og kröfur um gæði.  

Skólastjórnandinn ber ábyrgð á skólanámskrá. Þar af leiðandi er það hann, 

þegar öllu er á botninn hvolft, sem ber ábyrgð á að kennsla sé í samræmi við 

aðalnámskrá grunnskóla og kennsluhættir séu á þann veg að tryggt sé að 

nemendur fái sem besta kennslu og tækifæri til að eflast og þroskast. 

 

Skólastjórnendur Skóli Vettvangsnótur Starfsaldur 

Þátttakandi A 1 25 blaðsíður 40 ár 

Þátttakandi B 2 22 blaðsíður 25 ár 

Þátttakandi D 3 23 blaðsíður 35 ár 

Þátttakandi E 4 20 blaðsíður 26 ár 

Þátttakandi F 5 21 blaðsíður 38 ár 

Þátttakandi G 6 22 blaðsíður 27 ár 

Þátttakandi H 7 17 blaðsíður 40 ár 

Þátttakandi I 8 25 blaðsíður 29 ár 

Þátttakandi J 9 22 blaðsíður 15 ár 

Þátttakandi K 10 22 blaðsíður 10 ár 

Meðaltal   28,5 ár 

Önnur gögn  60 blaðsíður  

Alls  279 blaðsíður  

Tafla 1. Þátttakendur og starfsaldur þeirra. 
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Þátttakendur voru eins og fyrr segir tíu og voru kynjahlutföll þannig að 

konur voru tvær en karlar átta. Ekki var spurt um lífaldur en hann var skoðaður út 

frá öðrum gögnum eins og Islendingabok.is. Spurt var um starfsaldur. Ástæðan er 

sú að misjafnt er hvaða leið stjórnendur fara til að afla sér menntunar í stjórnun. 

Flestir fara eftir að hafa lokið kennaranámi og hafa kennt í allnokkur ár en aðrir 

fara nánast beint úr kennaranámi í stjórnun. Fannst mér því starfsaldur gefa mér 

mun meiri upplýsingar en lífaldur. Meðalstarfsaldur var um 28,5 ár og lét nærri að 

meðallífaldur væri um 53,2 ár. Aldursmunurinn spannaði um 25 ár. Þess má geta 

að starfsaldur fór allt frá 40 árum niður í um 10 ár. 

Munurinn milli þátttakenda verður skýrari þegar tafla 1 er skoðuð en hún 

sýnir röð þátttakenda, umfang þeirra upplýsinga sem söfnuðust og 

meðalstarfsaldur þátttakenda. 

Hér verður þátttakendum lýst undir dulnefnum en þeim verður einungis 

gefinn bókstafur og þeim skóla sem þeir starfa í númer. Skipting þeirra er 

eftirfarandi. 

Þátttakandi A er kona sem hefur starfað lengi að skólamálum, bæði sem 

kennari og skólastjóri, í dreifbýli sem og á höfuðborgarsvæðinu. Hennar 

starfsaldur er um 40 ár en lífaldur um 60 ár. Lengst af í sama skóla sem hér er til 

skoðunar. Hún vinnur í skóla nr. 1 og rekur þar heildstæðan grunnskóla en það er 

skóli sem hefur nemendur á bilinu 1.–10. bekk. Skólinn er í grónu hverfi á 

höfuðborgarsvæðinu sem hefur notið nokkurs stöðugleika á síðustu árum í 

íbúabyggð. Í skólanum eru um 414 nemendur. Á skólasafninu starfar bókasafns- 

og upplýsingafræðingur með kennsluréttindi. 

Þátttakandi B er karl en hann hefur einnig starfað nokkuð lengi að 

skólamálum, þó einkum sem stjórnandi. Starfsaldur hans spannar um 25 ár og 

lífaldur hans er um 55 ár. Hann starfar í heildstæðum grunnskóla með 

nemendafjölda sem spannar 470 nemendur. Hann hefur starfað við skóla nr. 2 allt 

frá stofnun hans. Áður hafði hann starfað úti á landsbyggðinni. Skólinn hefur 

gengið í gegnum miklar breytingar enda byggður í nýlegu hverfi sem hefur byggst 

mjög hratt upp en er nú að upplifa stöðugleika í nokkur ár. Skólinn hefur löngum 

þótt framsækinn og einnig hefur verið um svokallaða samkennslu að ræða en þá er 
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tveim samliggjandi árgöngum kennt saman. Þessi leið býður upp á margvísleg 

verkefni og fjölbreyttar leiðir í kennslu. Þátttakandi B hefur komið að menntun 

kennaranema á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Á skólasafni starfar 

bókasafns- og upplýsingafræðingur með kennsluréttindi. 

Þátttakandi D er karl en hann hefur starfað lengi að skólamálum, bæði sem 

kennari og stjórnandi, og um nokkurn tíma í skóla nr. 3. Starfsaldur hans er um 35 

ár og lífaldur um 58 ár. Skóli nr. 3 er einungis fyrir eldri bekki grunnskóla eða frá 

7.–10. bekk og er nemendafjöldi um 300 einstaklingar. Skólinn hefur um árabil 

verið orðlagður fyrir góða vinnu að samþættingu námsgreina og hvernig 

skólasafnið, sem hluti af upplýsingaveri, hefur komið að þeirri vinnu. Á skólasafni 

starfar kennari með viðbótarmenntun í bókasafns- og upplýsingafræðum. 

Þátttakandi E er karl en hann hefur unnið um nokkurn tíma í kennslumálum 

bæði á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu. Hann hefur náð um 26 ára 

starfsaldri og er lífaldur hans um 49 ár. Hann hefur ekki starfað lengi við skóla nr. 

4 eða um sjö ár. Í skólanum eru yngri nemendur, eða 1.–7. bekkur. Nemendur eru 

um 255. Skólahverfið er þannig samansett að um nokkuð rótgróið hverfi er að 

ræða og því nokkuð stöðugt hvað varðar íbúa- og nemendafjölda. Á skólasafni 

starfar kennari með viðbótarnám sem er diplomunám í tölvum en hann hefur 

komið að skólasafnsmálum um mjög langan tíma. Því var litið fram hjá því að 

hann hefði ekki menntun sem bókasafns- og upplýsingafræðingur. 

Þátttakandi F er karl en hann starfar í heildstæðum grunnskóla með um 360 

nemendur. Skólinn er í dag nokkuð hefðbundinn en nemendum hefur verið að 

fækka mjög hratt í þessum skóla á síðustu árum. Starfsaldur F spannar um 38 ár 

en lífaldur er um 58 ár. Hann hefur starfað lengi bæði í dreifbýli sem og á 

höfuðborgarsvæðinu. Hann stundaði stjórnunarnám að hluta erlendis og hefur 

komið að skólamálum á ýmsan hátt, meðal annars í stjórn Félags skólastjórnenda 

innan Kennarasambands Íslands. Á skólasafni í skóla nr. 5 starfar kennari með 

viðbótarmenntun í bókasafns- og upplýsingafræðum.  

Þátttakandi G er kona sem starfar við grunnskóla fyrir yngri bekki 

grunnskóla eða 1.–6. bekk. Nemendur í skóla nr. 6 eru um 273. Skólinn hefur 

verið að ganga í gegnum nokkuð hraða nemendafækkun á síðustu árum sökum 
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skipulagsbreytinga í sveitarfélaginu. Starfsaldur G er um 27 ár og lífaldur um 51 

ár. Hún hefur nokkuð ólíkan bakgrunn miðað við hina þátttakendurna, er kennari 

með viðbótarmenntun í námsráðgjöf en bætti síðan við sig stjórnunarnámi. Hún 

hefur eingöngu starfað á höfuðborgarsvæðinu. Á skólasafni starfar bókasafns- og 

upplýsingafræðingur. 

Þátttakandi H er karl sem starfar í grunnskóla fyrir eldri nemendur 

grunnskóla eða 7.–10. bekk. Nemendafjöldi skólans er um 430 einstaklingar. 

Skóli nr. 7 hefur nokkra sérstöðu þar sem hann byggir á gömlum hefðum en fer 

einnig afar framsæknar leiðir í kennslumálum. Starfsaldur H er um 40 ár og 

lífaldur um 59 ár. Hann hefur komið nokkuð víða að skólamálum en einkum 

unnið á höfuðborgarsvæðinu. Hann hefur starfað um tíu ár við skóla nr. 7. Á 

skólasafni starfar bókasafns- og upplýsingafræðingur með kennsluréttindi. 

Þátttakandi I er karl og hefur hann unnið lengi að skólamálum, bæði í 

dreifbýli sem og á höfuðborgarsvæðinu, við kennslu og stjórnun. Starfsaldur hans 

er um 29 ár og lífaldur um 51 ár. Hann hefur einnig, eins og nokkrir aðrir 

þátttakendur, komið að skólamálum í víðum skilningi og þekkir þau vel. Hann 

hefur komið að stjórn Félags skólastjórnenda innan Kennarasambands Íslands og 

setið í nefndum um námskrárvinnu svo eitthvað sé nefnt. Skólinn er nr. 8 og eru 

nemendur um 665 í heildstæðum grunnskóla. Skólinn hefur mátt þola nokkuð 

hraða fækkun nemenda en það er einkum sökum þeirrar byggðastefnu sem verið 

hefur undanfarin ár. Á skólasafninu starfar bókasafns- og upplýsingafræðingur 

sem lokið hefur MLIS-námi frá HÍ og grunnnámi í kennslufræðum. 

Þátttakandi J er karl sem hefur nýlega tekið við þessari skólastjórastöðu en 

hann er búinn að vera kennari og skólastjóri um nokkurn tíma. Hann hefur 

starfsaldur upp á um 26 ár og lífaldur hans er í kringum 50 ár. Hann hefur unnið 

bæði í dreifbýli og þéttbýli og kynnst mismunandi tegundum skóla. Skólinn er 

heildstæður grunnskóli með um 250 nemendur. Á skólasafni starfar bókasafns- og 

upplýsingafræðingur sem lokið hefur MLIS-námi frá HÍ og grunnnámi í 

kennslufræðum. 

Þátttakandi K er karl en starfsaldur hans er um 10 ár, bæði við kennslu og 

stjórnun en lengst af sem aðstoðarskólastjóri. Skólinn er heildstæður grunnskóli 
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með um 380 nemendur. Skólinn er í nýlegu hverfi sem er að ná nokkru jafnvægi 

eftir hraða uppbyggingu. Á skólasafni starfar kennari með viðbótarmenntun sem 

er diplóma í hagnýtum safnafræðum. Litið var fram hjá því að viðkomandi 

starfsmaður hafði ekki bókasafns- og upplýsingafræðimenntun sökum þess hversu 

mikið starf var í gangi í tölvuveri skólans og unnið að því að breyta starfsemi 

skólasafnsins í átt að samþættingu. 

 

3.6 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Þar sem ég hef starfað lengi sem grunnskólakennari og um hríð á skólasafni má 

ætla að stundum hafi viðfangsefnið verið full kunnuglegt og því hafi ekki alltaf 

verið spurt nógu ítarlega. Vonandi mun þessi nálægð þó nýtast mér í 

rannsókninni.  

Einnig má benda á að þar sem ég hef um tíma komið að stjórnun innan 

skólasafnanna og jafnvel verið í forsvari fyrir þau má ætla að stundum sé um 

tengsl að ræða. Í fámennu ríki eins og á Íslandi, þar sem skólasöfn á 

grunnskólastigi eru fremur fá þurfa starfsmenn safnanna að vinna mjög mikið 

saman. Tengsl eru því nokkur milli starfsmanna skólasafnanna og mín en reynt 

var að láta það ekki koma fram eða hafa áhrif á rannsóknarniðurstöður. 

Þar sem hér er unnið samkvæmt eigindlegum rannsóknaraðferðum má 

einnig benda á aðferðafræðilegar takmarkanir sem felast einkum í því að ekki er 

hægt að alhæfa út frá niðurstöðum eða draga beinar ályktanir. Niðurstöður ættu þó 

að gefa nokkuð skýrar vísbendingar um stöðu kennslu í upplýsingalæsi á 

höfuðborgarsvæðinu. 
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4 Viðhorf skólastjórnenda til upplýsingalæsis 

Hér verður farið yfir þá þætti sem skýrast komu fram í greiningu gagna við kóðun 

og má þar nefna þemu eins og skilning stjórnenda á hugtakinu, kennslu í 

upplýsingalæsi, viðhorf til aðalnámskrár, hvernig skólasafnið kemur að eflingu 

upplýsingalæsis og einnig verður farið yfir þætti sem stjórnendur hafa helst 

áhyggjur af á tímum þrenginga í efnahagsmálum. 

 

4.1 Skilningur skólastjórnenda á hugtakinu upplýsingalæsi 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvað þeir teldu upplýsingalæsi vera, eða 

hvað sá nemandi hefði til brunns að bera sem væri upplýsingalæs, þá vafðist 

mörgum tunga um tönn. Allir voru vissir um mikilvægi upplýsingalæsis en 

einkum vegna þess að það væri leið til að komast af í nútímasamfélagi og til 

frekara náms. Þannig að í stórum dráttum höfðu allir nokkuð skýra mynd af 

hugtakinu en enginn virtist vera með það á hreinu hvernig það væri skilgreint, eða 

að það væri yfir höfuð til skilgreining á hugtakinu. Þátttakandi I nefndi 

Pragyfirlýsinguna og vissi um hina alþjóðlegu yfirlýsingu en hann var sá eini sem 

nefndi hana.  

Hér framar hefur komið fram að upplýsingalæsi fellur undir námskrá í 

upplýsinga- og tæknimennt en í þeirri námskrá er hvergi útskýrt á skilmerkilegan 

hátt hvað upplýsingalæsi er. Einnig má greina misvísandi leiðsögn um hvernig 

efla skuli og kenna upplýsingalæsi. Þar er þessi skilgreining sett fram á 

upplýsingalæsi: „Þekking og færni í að afla, flokka og vinna úr upplýsingum á 

gagnrýninn og skapandi hátt“ (Menntamálaráðuneytið, 2007, 8). Þarna er ekki 

minnst á þátt siðferðis í vinnu með heimildir og ekki lögð áhersla á mikilvægi 

þess að nemendur kunni að vega og meta upplýsingar í vinnu með heimildir og 

upplýsingar.  
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Flestir horfa til þess að það að vera upplýsingalæs sé að kunna að leita að 

heimildum bæði í riti og einnig á rafrænum miðlum. Sömuleiðis er nokkuð um að 

stjórnendur virðist telja að færni í að vinna á tölvu og að vera óhræddur við að 

nýta sér ýmsa kosti tölvunotkunar jafngildi því að nemendur séu upplýsingalæsir. 

Þátttakandi A leggur mikla áherslu á að þetta sé afar víðfeðmt orð, allt frá því að 

lesa sér til á ýmsum ritum eins og til dæmis kortum og gröfum og vinna með 

heimildir. Nú sé netnotkunin orðin svo miklu meiri og tæknin bjóði upp á svo 

mörg form til að leita sér upplýsinga. 

Þáttakandi B nefnir mikilvægi þess að geta lesið úr upplýsingum, áður hafi 

þessar upplýsingar einkum komið úr bókum sem var vandað til og þar var einhver 

sem ábyrgðist að þær væru vel gerðar. Nú sé meira um að nemendur „gúggli“ og 

fái þá upp allt mögulegt, þeir þurfi því að velja það sem passar þeim. 

Þátttakandi D notar orðalagið að það sé upplýsingalæs einstaklingur sem 

getur komist frá hinu sértæka til hins almenna. Hann talar um að læra reglur eins 

og skólareglurnar og geta nýtt þær til að átta sig á hlutverki hans og annarra. 

Þátttakandi E talar um að geta lesið úr upplýsingum sem í boði eru, geta lagt 

einhverja merkingu í þær og yfirfært þær á einhverjar aðrar aðstæður og vonandi 

notað. 

Flestir voru með svipaða túlkun. Þáttakandi F útskýrir þetta nokkuð vel en 

hann segir: „Hann hafi þekkingu og hæfni til að nýta sér alls kyns upplýsingar og 

þær gætu verið á alls kyns formi og hann sé með það mikla færni og hæfni og 

tekið upplýsingar úr ritum og öðrum gögnum og nýtt sér það í sínu námi.“ 

Einn þátttakandi nefnir Pragyfirlýsinguna og leggur út af henni, hún sé flott 

því hún feli í sér eiginlega allt það sem „… allir ættu að eiga möguleika á að 

tileinka sér“. Hann bætti því við að á Íslandi ættu allir að geta orðið 

upplýsingalæsir ef „… vilji og geta væru fyrir hendi“. 

Greinilegt var að þessir einstaklingar höfðu fæstir skoðað náið hvað 

hugtakið stendur í raun og veru fyrir. Ætla má að það geti að hluta til stafað af því 

að ekki er mikið um að hugtök og heiti séu útskýrð eða skilgreind í námskrám og 

öðrum slíkum ritum. Það fari því einkum eftir áhuga og menntun hvort 

einstaklingar afla sér þeirrar fræðslu. Kennaramenntunin virðist ekki skila þessari 
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þekkingu í gegnum námið en nú liggur fyrir í drögum að nýrri námskrá að 

mennta- og menningarmálaráðuneyti leggur áherslu á læsi í víðum skilningi og 

má ætla að þá verði tekið á þeim þáttum sem hér hafa verið raktir af meiri 

nákvæmni en áður. Þess má þó geta að drögin skilgreina ekki hvað læsi í víðum 

skilningi þýðir og einnig virðist vera meira vægi á talnalæsi en upplýsingalæsi í 

kaflanum um viðmið um lykilhæfni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2010, 

14). 

 

4.2 Áherslur í kennslu í upplýsingalæsi 

Nokkur munur er á milli skóla hvaða leiðir eru farnar til að ná settum markmiðum 

á sviði upplýsingalæsis. Fyrir það fyrsta eru skiptar skoðanir um hvort hafa eigi 

kennslu á stundaskrá sem grein eða einungis sem hluta í þverfaglegu námi 

nemandans. Ef um grein á stundaskrá er að ræða var líka mikill munur á hvað 

greinin var nefnd; upplýsingamennt, UT, upplýsingatækni, bókasafn og tölvur, 

eða hvort nemendur mættu í upplýsingaver eða á skólasafn samkvæmt 

kennsluáætlun í þematengdu námi. Þá í því formi að um samþætt nám var að ræða 

við aðrar námsgreinar eins og samfélagsfræðigreinar. Skólasafnið kom þá einkum 

að efnisþáttum sem lúta að heimildaöflun, upplýsingaleit og stuðningi við miðlun. 

Algengast var að þessi vinna gengi vel í þeim skólum sem höfðu upplýsingaver 

eða unnu að kennslunni á þverfaglegan hátt og teldist víða ómissandi þáttur í námi 

hvers námsmanns. 

Flestir þátttakendur vilja hafa kennsluna inni á stundaskrá sem sérgrein, 

einkum fyrir yngri nemendur til að leggja áherslu á að allir nái tilskilinni 

grunnfærni og leikni í þeim þáttum sem námskrá kveður á um. Þátttakandi A 

nefnir að til að efla þennan þátt þurfi að byrja á starfsmönnunum sjálfum. „Vegna 

þess að starfsmenn verða að geta þetta sjálfir … þannig að það er náttúrulega 

númer eitt að hafa vökul augu yfir því að kennarar fái endurmenntun.“ 

Einn þátttakendi, eins og áður hefur komið fram, talar um að við eigum að 

leggja línurnar eins og alþjóðlegar yfirlýsingar, saman ber Pragyfirlýsingin, kveða 

á um og hætta að bera okkur stöðugt saman við rannsóknarniðurstöður, sem oft 
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eru teknar úr réttu samhengi. Líta frekar inn á við og reyna að gera okkar besta. 

Þátttakandi I segir: „… við erum bara of upptekin af því … í stað þess að horfa 

inn á við og reyna alltaf að gera okkar besta. Svona eigum við að vinna að mínu 

viti eins og Pragyfirlýsingin og fleiri slíkar og hætta að vera svona heimóttarleg“. 

Þátttakandi F segir:  

 

„Það má segja að það sé á tvo vegu, annars vegar við hinar ýmsu 

greinar og hins vegar skólasafnið og hvernig samspilið er á milli 

þessara tveggja greina og þar má segja að það sé grundvallaratriði að 

það sem tengist upplýsingamennt sé kennt nemendum og notað af 

umsjónarkennurum. Þannig að það sé ekki bara kennt sem ein sérstök 

grein heldur samþætt við allt annað nám eins langt og það nær.“ 

 

Þátttakandi H talar um að starfsmaður skólasafns sinni kennslu nemenda í 

upplýsingalæsi og lýsir kennsluþættinum þannig: „… hún … tekur við hverjum 

bekk og fer með þeim í gegnum það hvernig þau nýta sér safnið og þá þætti og fer 

í gegnum alla þá grunnþætti sem við viljum að nemendur læri“. Hann var spurður 

hvort kennarar kæmu með nemendahópum. Þá var svarið: „Já, hann kemur að 

sjálfsögðu með til að hann geti unnið meira með þessa hluti … ekki í dönsku og 

ensku en þar er kannski unnið svolítið öðru vísi.“  

Þátttakandi I útskýrir hvernig kennsla í upplýsingalæsi falli að kennslu í 

samfélagsgreinum en þar útskýrir hann þann mun sem er á staðreyndanámi og 

leitarnámi.  

 

„Á meðan að veröldin er á Internetinu og vefnum þá eru fleiri þættir 

sem nemendur eiga að tileinka sér þar en sennilega í nokkurri annarri 

grein … Á sama tíma ætti kennslan að hafa breyst í að leita að öllu 

þessu gríðarlega mikla efni frá því sem það var en enn eru dæmi þess 

… að enn eru kennarar að kenna gömlu bækurnar og velta sér upp úr 

staðreyndaspurningum. Svona staðreyndanám að dæla verkefnum í 

nemendur og láta þau læra utanbókar.“  
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Þrír skólar skera sig nokkuð úr um þessar áherslur en þar vilja stjórnendur 

að hinn almenni kennari sinni kennslu í upplýsingalæsi. Einn af þeim er einungis 

með eldri nemendur, eða frá 7. bekk og eldri. Hinir tveir vilja fella þessa tíma inn í 

stundaskrá nemenda en þá sinnir umsjónarkennari þessari kennslu. Í öðrum 

skólanum er starfsmaður skólasafns verkefnastjóri og sér þá um að þessari kennslu 

sé sinnt en hinn skólinn getur ekki sýnt fram á að eftirlit sé með gæðum kennslu. Í 

þeim tilfellum verður ábyrgðin á kennslunni að hvíla á skólastjórnendum eða 

deildarstjórnendum.  

Upplýsingamennt var algengasta orðið yfir þessa kennslu en misjafnt var 

hvort stjórnendur væru vissir um hvað félli undir þá grein. Allir stjórnendur töldu 

þessa kennslu skipta miklu máli en einkum var munur á hvernig þeir vildu nálgast 

þjálfun og kennslu og hver ætti að sinna kennslunni.  

Þegar kom að umræðu um hvort efla ætti þátt upplýsingalæsis í 

skólanámskrám voru viðbrögðin misjöfn. Flestir voru á þeirri skoðun að halda 

þyrfti bara áfram á svipaðri braut en aðrir sáu greinilega fyrir sér ýmsar 

þrengingar svo það gæti reynst erfitt að auka eða bæta þennan þátt án meira 

fjármagns. Viðhorf stjórnenda komu skýrar fram þegar rætt var um 

aðalnámskrána. 
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4.3 Aðalnámskrá grunnskóla í upplýsinga- og tæknimennt. 

 

 

Mynd 7. Námskrá í upplýsinga- og tæknimennt 

(Menntamálaráðuneyti, 2007, 7). 

 

Sú túlkun sem notuð er í aðalnámskrá um upplýsinga- og tæknimennt vefst 

fyrir mörgum og því þótti mér nauðsynlegt að vita hvernig þátttakendur skildu 

hana. Þátttakendur voru spurðir hversu sáttir þeir væru við námskrá í upplýsinga- 

og tæknimennt. Svörin voru mjög misjöfn enda voru þátttakendur búnir að sýna 

að þeir skildu hugtakið misjafnlega og einnig voru áherslur skólanna afar ólíkar. 

Sumir voru nokkuð sáttir en virtust samt vera opnir fyrir breytingum.  

Þátttakandi A vildi halda þverfaglegum áherslum innan upplýsingamenntar 

en samt var hann á því að halda yrði greininni sem sérfagi til að henni væri 

þokkalega sinnt. Undir þetta sjónarmið tóku fleiri, til dæmis þátttakandi F en hann 

vill eindregið halda greininni inni á stundaskrá en einnig nýta hana þverfaglega. 

Líkt átti við um þátttakendur G, H, I, J og K.  

Meginmunurinn var á þeim þrem sem ekki voru með upplýsingamennt eða 

upplýsingatækni sem sérfag á stundaskrá. Þeir litu svo á að þetta væri það sem 

allir kennarar þyrftu að tileinka sér og færi því inn í allar greinar og ábyrgðin væri 

á herðum allra kennara skólans. Þátttakandi E hefur eftir sínum starfsmanni á 

skólasafni, sem nú er verkefnastjóri í upplýsinga- og tæknimennt, að: „… hann er 



   

 58 

sammála því að þetta sé rétt hugsun en hann er ekki alveg sammála því að þetta sé 

að ganga upp. … Honum finnst margir kennarar ekki sinna þessu nægilega vel.“ 

Þátttakandi D er aftur á móti afar sáttur við framkvæmdina hjá sínum skóla. 

„Við erum afar lánsöm hér að það er mikil og góð þverfagleg vinna bæði milli 

þeirra [nefnir nöfn starfsmanna upplýsingavers] og jafnvel annarra kennara og … 

það eru allir í þessu og við ætlum okkur að það séu allir þátttakendur í þessu ferli. 

Þess vegna er kannski ekki neitt um að það sé verið að mögla um hvort þeir eigi 

og hvort menn þurfi.“ 

Einnig var það inni i myndinni að skólastjórnandi vildi enga námskrá, taldi 

þær minnka líkur á þverfaglegu starfi, eins og þátttakandi B orðar það: „Ég vil að 

við getum komið okkur svolítið út úr þessum námsgreina hugsanahætti. Auðvitað 

þarf að taka það í skrefum. … Það er það sem er að gerast allt í kringum okkur … 

þetta er að færast svolítið til þess að þessi þemavinna er til dæmis orðin þó nokkur 

hér á Íslandi … Þá horfum við náttúrlega til þess að koma öllum markmiðum að 

úr öllum greinum.“ 

Einnig var sérstaða hjá þátttakanda J en þar fór upplýsingamenntin eingöngu 

fram í tölvuveri skólans en ekki á skólasafni. En frá því í haust, með nýjum 

skólastjórnanda, er verið að vinna að breytingum á starfsemi skólasafnsins. Þá var 

unnið að útfærslu læsis í víðum skilningi á fleiri sviðum innan þess skóla. 

Þegar spurt var: Hvaða orð notar þú yfir kennslu þessara greina? Þá voru 

flestir sem notuðu upplýsingamennt, nokkrir upplýsingatækni, einn UT 

(upplýsingar og tækni), nokkrir bókasafn og tölvur en einn vildi ekki nota neitt 

orð yfir greinina enda taldi hann að greinin færi þverfaglega inn í aðrar greinar. 

Einnig var spurt hvort viðkomandi teldi námskrána nægilega skýra þá voru 

flestir óöruggir og töldu sig ekki þekkja hana nóg til að dæma um það.  

Einn hafði þó afar ákveðnar hugmyndir um að námskráin sniði skólum allt 

of þröngan stakk með of þröngum markmiðum. Þátttakandi, I, sagði: „Það á að 

treysta skólastjórnendum að vinna í tengslum við sitt fólk áætlun til að fullnusta 

lokamarkmiðin en það sé ekki alltaf verið að þrýsta á úr öllum áttum. Í einhverri 

miðstýringu á nákvæmlega þessum tíma eða á þessum dögum.“  
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Engu að síður viðurkenna allir skólastjórnendur að þegar upp er staðið séu 

þeir, og hugsanlega aðrir stjórnendur, ábyrgir fyrir að aðalnámskrá sé framfylgt. 

Þrír stjórnendur bættu við að þar væru teymi í stjórnunarháttum og ákveðnir aðilar 

með þessi mál á sinni könnu. Þátttakandi J orðaði þetta svo: „Það gæti enginn 

stjórnandi haft fulla yfirsýn yfir allar námskrárnar, heldur væri það þannig að 

enginn gæti allt en allir gætu eitthvað.“ Þátttakandi K var þó jákvæðastur því 

honum fannst námskráin hafa batnað á síðustu árum og að þar væri meira atriði að 

horfa til lokamarkmiða í 10. bekk grunnskóla með það í huga hvert við stefnum 

heldur en hvaðan við komum. Má telja að það viðhorf sé mikilvægt í stjórnun 

grunnskóla á tímum hraða, tækni, og örra samfélagsbreytinga. 

 

4.4 Þáttur skólasafnsins í eflingu upplýsingalæsis 

Eins og áður hefur komið fram var reynt að spyrja þátttakendur náið út í ákveðna 

þætti skólastarfsins og þá ekki hvað síst það sem snýr að þætti skólasafnsins í 

eflingu upplýsingalæsis. Flestum þátttakendum fannst eðlilegt og sjálfsagt að 

skólasafnið hefði forystu í að leiða þessa kennslu en ekki voru allir á eitt sáttir 

hvernig hún skyldi fara fram. Allir voru sammála um að það þyrfti að vera góð 

samvinna til staðar til að þessi kennsla gengi vel og skilaði tilætluðum árangri. 

Ég spurði hvert hlutverk skólasafnsins væri við þjálfun í upplýsingalæsi. 

Flestir töldu það gegna lykilhlutverki en það þyrfti fyrst og síðast að hafa hlutverk 

stefnumótunar og hvetja aðra til að beita kennsluháttum sem stuðla að eflingu 

upplýsingalæsis. Margir nefndu að það væri mjög mikilvægt að kennarar ættu 

vísan stuðning og hvatningu til að efla sig í starfi og til að takast á við ný 

viðfangsefni og þá væri samvinna við skólasafn mjög mikilvæg. Skólasafnið eitt 

og sér gæti ekki sinnt þessu í öllum skólanum. Það væri því brýnt að allir hefðu 

gott aðgengi að skólasafninu og þar væri starfsmaður sem kynni til verka. 

Þátttakandi A segir „… að sjálfsögðu því að skólasafnið er náttúrlega 

hjartað í þessu öllu saman og hefur verið það frá upphafi“.  

Þátttakandi F segir: „Ég sé skólasafnið leiða innan vissra marka. Ég sé til 

dæmis fyrir mér kennara á unglingastigi ákveðinnar greinar nýta sér 



   

 60 

upplýsingatæknina á fjölbreyttan hátt. Bæði aðstoði nemendur til að nýta þetta, 

þessa tækni og kunnáttu og hins vegar tæki og búnað. Þetta þarf að vera á þessum 

tveim sviðum.“ 

Þátttakandi H lýsir kennslunni og aðkomu skólasafns á þessa leið: „… allar 

stofur eru vel tæknivæddar. Allir kennarar með nettengdar tölvur og hafa til afnota 

fartölvur hver, sem vissulega er ætlast til að allir nýti sem best. Síðan hefur … 

[nafn starfsmanns skólasafnsins] … boðið upp á hjálp við upplýsingaleitir og 

vinnu á skólasafni sem hefur mælst mjög vel fyrir.“ 

Hér eru nefnd aðeins þrjú dæmi um afar ólík vinnubrögð sem öll miða þó að 

því sama, að auka samvinnu og efla upplýsingalæsi nemenda og kennara. 

Þar sem almenn ánægja var með skólasafn skólans var það viðhorf ríkjandi 

að vilji væri fyrir hjálp og stuðningi við upplýsingaleitir, ekki síður en þar sem 

skólasafnið var í formi upplýsingavers. Hvers vegna kom ekki skýrt fram en telja 

má að það hafi eitthvað með starfshætti starfsmanns skólasafns að gera sem og 

staðsetningu skólasafnsins innan skólans og aðgengi starfsmanna að safninu. Það 

virtist ekki vera neitt eitt hvorki stærð skólans, né fermetrafjöldi skólasafnsins eða 

viðhorf stjórnanda.  

Í þeim tilfellum sem þetta kom fram hafði starfsmaðurinn þá eiginleika að 

vera hvetjandi, áhugasamur um skólastarfið og þægilegur í samskiptum við 

kennara og nemendur. Í þessum tilfellum voru starfsmenn skólasafnsins konur en 

það virtist samt ekki hafa neina sérstaka merkingu, það var einfaldlega mun 

algengara að konur væru starfsmenn skólasafna í grunnskólunum.  

Staðsetning skólasafnsins var einnig heppileg í þessum skólum það var 

nokkuð miðsvæðis innan skólans og reynt að hafa safnið sem mest opið til að 

auða aðgengi allra að safninu. 

Þátttakandi I nefnir að hann sé afar sáttur við staðsetningu skólasafns í 

sínum skóla enda hafði hann fengið að koma að hönnun og teikningu skólans.  

Það kom til af því að byggt hafði verið við skólann og þá fékk skólastjóri  að hafa 

skoðun á hönnun og staðsetningu rýmisins. Hann hafði þá sýn að skólasafn og 

tölvuver væri nátengd í starfsemi skólans og nýttist best nokkuð miðsvæðis í 

skólanum. Safnið væri þó fremur lítið hlutfallslega ef litið væri til fermetrafjölda 
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alls skólans en það væri alltaf vel nýtt og aldrei hefði komið til þess að nemendum 

væri vísað frá vegna þrengsla.  

Fleiri þátttakendur tóku til þess að staðsetning skólasafnsins skipti máli en 

einnig voru margir sem tóku fram að  þeir hefðu tvö tölvuver til að aðgengi 

nemenda að nettengdum tölvum væri gott þó að annað tölvuverið væri einkum 

nýtt til kennslu í upplýsingamennt. Þá væri kennsla í tölvuveri og skólasafni ekki 

að loka á þá kennara sem vildu koma með sína nemendahópa vegna ákveðinna 

verkefna eða viðfangsefna.  

 

4.4.1 Starfsmaður skólasafns/upplýsingavers 

Þá var komin tenging við næstu spurningu en spurt var um þá eiginleika sem 

starfsmaður skólasafns þyrfti að búa yfir.  

Hér í kafla 3 – 4 hefur einkum verið notað orðið starfsmaður yfir þessa 

manneskju en hér framar hefur hún ýmis starfsheiti. Eins og forstöðumaður 

skólasafns, sem nú er í undirbúningi að gera að löggiltu starfsheiti. Það ætti að 

brúa bilið milli kennara með viðbótarmenntun í bókasafns- og upplýsingafræðum 

annars vegar og hins vegar bókasafns- og upplýsingafræðinga. Margir nota orðið 

skólasafnskennari en það er einkum ættað frá nágrannaþjóðum okkar þar sem 

algengt er að starfsheitið skólasafnskennari sé sérsvið innan kennaranáms eða 

braut, eða valáfangi, í námi bókasafnsfræðinga. Mörg önnur eru þó við lýði en 

verða ekki tilgreind hér sérstaklega. Á skólasöfnum grunnskólanna hefur ekki 

verið gerð skýr krafa um menntun starfsmanns og því verður hér í 

rannsóknarniðurstöðum notað orðið starfsmaður til að gæta hlutleysis.  

Yfir æskilega eiginleika þessa starfsmanns komu upp orðin: þolinmóður, 

samstarfsfús, hvetjandi, styðjandi, fær í starfi og allir nefndu fær í mannlegum 

samskiptum. Þessir þættir voru, að mati stjórnenda, mikilvægir til að starfið á 

skólasafninu gengi vel og það væri metnaðarfullt. Allir voru sammála um að 

starfsmaður þyrfti að hafa nokkur tök á kennslufræði en sjö af þeim tíu sem tóku 

þátt nefndu bókasafns- og upplýsingafræðina sem mjög mikilvæga, enda væru 

þeir sem hefðu þá menntun mun betur þjálfaðir í þeim öguðu vinnubrögðum sem 
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starfsmaður þyrfti að kunna skil á en flestir aðrir. Menntunin væri þó ekki allt því 

ef samskiptahæfnina vantaði yrði ekki til neitt starf á skólasöfnum.  

Þátttakandi I nefnir tvo þætti sem geri starfsmann að fagmanni en það eru 

persónueinkenni starfsmanns og að starfsmaður þurfi að bera hag safnsins fyrir 

brjósti. „Það þarf líka að vera til þessi kunnátta sem til þarf og ég tel að menntun 

bókasafns- og upplýsingafræðinga sé til þess gerð að þeir séu meiri og betri 

fagmenn á þessu sviði en aðrir en um leið segi ég það að það eru líka til 

bókasafnsfræðingar sem eiga ekki að starfa á bókasöfnum.“ 

 

4.4.2 Þjálfun í upplýsingalæsi 

Rætt var um hvernig þjálfun í upplýsingalæsi ætti að fara fram og hverjir kæmu að 

henni. Komið hefur fram að flestum þátttakendum þótti eðlilegt að tengja 

upplýsingalæsi við skólasafnið en ekki voru þó allir á einu máli um hvernig það 

ætti að gerast. 

Þátttakandi I segir:  

 

„Safnið á að taka við nemendum og hjálpa þeim að leita en þetta fólk 

er færara en flestir aðrir á þessum sviðum og því á að nýta söfnin sem 

allra best.“ Hann bætir við: „Hér hefur verið gríðarleg uppsveifla í 

tengslum við safnið en hér er beinlínis kallað eftir því að menn nýti 

sér, ekki bara það sem þeir hafa, heldur einnig … að nýta þá 

uppsprettu sem í boði er. Það þýðir ekki að senda barn á Netið og 

„gúggla“ eitthvað. Síðan kemur það að heiman með eitthvað copy–

paste-dæmi og ætlar að nýta það en það er ekki leiðin.“ 

 

Þátttakandi D lýsir vinnunni í sínum skóla með þeim hætti að þar sé 

upplýsingaver og þar séu tveir starfsmenn sem annars vegar tengjast skólasafni og 

hins vegar tölvum. Það er síðan misjafnt hvernig þeir koma að þessari vinnu. 

Starfsmaður sem tengist tölvum er tilbúinn að aðstoða kennara við tæki og búnað 

og sér jafnframt um alla tölvuumsjón. Starfsmaður skólasafns sinnir aftur á móti 
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meira læsismálum innan skólans. Sú vinna skipti mjög miklu máli og nú sé reynt 

að vinna kerfisbundið að átaki í læsismálum. Þá gegni starfsmaður skólasafns 

lykilhlutverki og vinni einnig að fleiri málum til að styðja við lestur eins og 

höfundaheimsóknum og slíku.  

Saman koma þeir að samþættum verkefnum innan hvers árgangs sem 

tengjast ákveðnum viðfangsefnum. Nemendur vinna þessi samþættu verkefni allt 

frá 7. bekk til 10. bekkjar en ljúka námi með stóru lokaverkefni. Það tengist 

viðfangsefnum sem nemendur og kennarar koma sér saman um en þau eru með 

ýmsu sniði. Allt frá kvikmyndum, stuttmyndum eða fyrirlestrum. Fáir velja þó að 

sögn skólastjórnanda að nota glærur við sína miðlun heldur vilja flestir fara 

frumlegri leiðir. Þessi verkefni eru samvinna starfsmanna upplýsingavers og 

umsjónarkennara/faggreinakennara hverju sinni. 

Þátttakandi B lýsir vinnunni sem þemavinnu en þar er unnið í teymum allt 

frá upphafi skólagöngu og þar venjast nemendur því að kennarar vinni mikið 

saman. Þeir sinna því jafnframt að fara yfir markmið námskrár og sjá til þess að 

þeim sé framfylgt. Einnig í upplýsinga- og tæknimennt. Þar af leiðandi er reynt að 

fara sem fjölbreyttastar leiðir í hverju viðfangsefni eða þema og nýta til þess bæði 

tæki og fjölbreyttan búnað. Í þessum skóla gefst kennurum tækifæri til að leita á 

náðir starfsmanns skólasafns til að fá stuðning einn og einn tíma eða eftir 

samkomulagi en þar eru ekki skipulagðir tímar á stundaskrá. 

A talar um að til að þessi þjálfun fari fram þurfi að byrja á kennurunum svo 

að þeir geti miðlað nemendum þessari kunnáttu. Því er farin sú leið innan þess 

skóla að halda reglulega stutt námskeið til að efla fólk í því að nýta sér tæknina. 

Þetta getur verið þekking á ýmsum sviðum, eins og ljósmyndun, klippingar og 

tölvunotkun. Þannig vill A meina að hver kennari geti best undirbúið sína 

nemendur á sem flestum sviðum, einnig í að nota upplýsingalæsi í hverju einasta 

fagi. 

Þátttakendur B, E og F tala allir um að þar sé kennslan í stórum dráttum á 

þann veg að umsjónarkennarar eða teymiskennarar kenni nemendum 

undirstöðuþætti í þessari grein. Síðan sé það kennaranna að nýta vinnu með 

upplýsingar í sinni kennslu en geta þó alltaf leitað til skólasafns til ráðgjafar og 
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aðstoðar ef á þarf að halda. Skólasafnið er í þessum skólum nátengt tölvuveri en 

þar er samt ekki um eiginlegt upplýsingaver að ræða þar sem ekki er nema einn 

starfsmaður á þessum tveim svæðum. Hans hlutverk er því einkum að hafa 

yfirumsjón með svæðinu og greininni sem heild. Starfsmenn skólasafns eru í 

þessum tilfellum kennarar með viðbótarmenntun, ýmist í tölvunotkun eða 

bókasafns- og upplýsingafræðum. 

Þátttakendur A, G, J og K nefna að mjög mikilvægt sé að skólasafnið komi 

að kennslu í upplýsingamennt með yngri nemendum. Í þessum skólum er 

upplýsingamennt fastur tími á stundaskrá og er ekki reiknað með mikilli samvinnu 

milli skólasafns og tölvuvers skólans. Þó er það stundum samnýtt en þá af einum 

og sama starfsmanninum. Þeir eldri fái frekari þjálfun í gegnum valfög og í 

tengslum við aðrar greinar. Í þessum tilfellum er starfsmaður skólasafns ýmist 

bókasafns- og upplýsingafræðingur eða kennari með viðbótarmenntun í 

bókasafns- og upplýsingafræðum.  

Einn af þessum skólum hefur mátt þola mikinn niðurskurð á sínu skólasafni, 

en þar er starfshlutfall starfsmanns skólasafns komið niður í 30% stöðu, vegna 

fækkunar nemenda, og þar að leiðandi slæmrar efnahagsstöðu, en skólastjórnandi 

þess skóla tók til þess að það þætti honum afleitt. Lækkun á starfshlutfalli nefndu 

flestir þátttakendur í þessum hópi en talað var um lækkun allt að 50% stöðu en má 

ætla að þau skólasöfn hafi þurft að breyta starfseminni mikið af þeim sökum. 

Tveir þessara þátttakenda nefndu að þeir hefðu gripið til þess ráðs að ráða kennara 

sem komnir eru á kennsluafslátt til að sinna útlánum á skólasafni af þessum 

sökum en það væri gert til að auka aðgengi nemenda að bókum. Því að sá 

starfsmaður sem hefði skert starfshlutfall þyrfti að fylla upp i sína stöðu i annarri 

kennslu og því hefði þurft að loka safninu ef ekki hefði verið gripið til þessara 

afleysinga. 

Þátttakendur D, H og I eru aftur á móti allir með upplýsingaver í sínum 

skóla. Það felst í því að þar eru tveir starfsmenn sem vinna saman, annars vegar 

starfsmaður á skólasafni, sem í öllum þessum tilfellum er bókasafns- og 

upplýsingafræðingur eða kennari með viðbótarmenntun í bókasafns- og 

upplýsingafræðum, og hins vegar tölvukennari. Þeir skipuleggja kennsluna þannig 
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að nemendur koma í ákveðin viðfangsefni samkvæmt tímaáætlun sem er unnin af 

starfsmönnum upplýsingavers og umsjónarkennara. Útfærslan er þó misjöfn milli 

skóla.  

Á þessu sést að sú aðstaða sem er í skólanum skiptir miklu máli. Þá má líka 

athuga hvaða aðstaða þurfi í raun að vera til staðar til að koma til móts við þjálfun 

í upplýsingalæsi.  

Ef litið er til þessara þriggja hópa, sem lýst er hér framar má sjá að í fyrsta 

hópnum eru skólar sem hafa á að skipa virku skólasafni en því miður þarf 

kennsluþátturinn oft að vera á höndum margra. Þá er hætt við að ekki fái allir 

kennslu af sömu gæðum og væntanlega kallar slík kennsla á mikla samræmingu 

og samhæfðar aðgerðir meðal kennara. Ekki var að heyra að það hefði tekist í 

öllum tilfellum en allir voru meðvitaðir um þá hættu og unnu greinilega í að bæta 

þennan þátt í skólastarfinu. Þarna var því aðstaða en aðgengi að skólasafni ekki 

alltaf sem skyldi. Einnig var dæmi um að þarna væru fengnir kennarar sem voru 

komnir á kennsluafslátt til að sinna útlánum til að geta haldið safninu opnu. Þessu 

atriði verða gerð betri skil hér á eftir, þar sem gripið var til þessa ráðs vegna 

efnahagsaðstæðna. 

Þeir þátttakendur sem voru í miðhópnum ræddu mikið um að nauðsynlegt 

væri að greinin væri inni á stundaskrá til að vægi hennar héldist óbreytt. Þeir voru 

flestir að tala um þá þætti sem snúa að grunnþjálfun, svo sem fingrasetningu, 

kennslu á helstu forrit og slíka vinnu.  

Einnig voru þarna þátttakendur sem voru vakandi yfir þætti skólasafnsins í 

undirstöðufærni í vinnu með upplýsingar og heimildir. Þessir þátttakendur höfðu 

flestir áhyggjur af fækkun nemenda og þar af leiðandi skerðingu á starfshlutfalli 

starfsmanns á skólasafni en það er miðað við nemendafjölda. Einnig var nokkuð 

um að skipulag skólans væri á þann veg að ekki væri gert ráð fyrir miklu samstarfi 

milli skólasafns og tölvuvers af ýmsum orsökum. Þarna voru því flestir þættir til 

staðar en skipulagið virtist vera helsti annmarkinn á að þverfagleg vinna ætti sér 

stað. 

Þriðji hópurinn átti það sameiginlegt að þar var unnið þverfaglega að 

ýmsum greinum og margvíslegum verkefnum og kennsla með þeim hætti að ekki 
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virtist neitt því til fyrirstöðu að nemendur fengju góða þjálfun í upplýsingalæsi. 

Unnið var á samræmdan hátt með hvert viðfangsefni og samkvæmt skýrum 

viðmiðunum. Það var talið mikils virði til að nemendur gætu eflt upplýsingalæsi 

og einnig gagnrýna hugsun og skólanámskrá skólans gerði ráð fyrir þessum 

vinnubrögðum kennara og nemenda. 

 

4.5 Samantekt á helstu viðhorfum 

Mikill munur er á þeim skólum sem tóku þátt bæði að stærð og samsetningu og 

einnig er nokkuð ólíkt hvaða megináherslur stjórnandinn nefnir. Allir þátttakendur 

eru afar áhugasamir um þá þætti sem falla undir námskrá í upplýsinga- og 

tæknimennt og finnst það svið skipta miklu máli en misjafnt er hvernig þeir 

nálgast meginviðfangsefnin. Flestir telja skólasafnið þann aðila sem sé hvað best 

til þess fallinn að halda utan um þá þætti sem falla að kennslu í upplýsingalæsi, 

það er að finna upplýsingar, meta þær og miðla þeim á gagnrýninn og skapandi 

hátt. Einkum er munur á því hvernig stjórnendur sjá skólasöfnin tengjast þessari 

kennslu. 
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5. Ólíkar leiðir til eflingar upplýsingalæsis 

Hér hefur verið farið yfir lýsingar skólastjórnenda á skólastarfinu í þeim skólum 

sem þeir stýra, hvernig þeir taka á þeim þáttum námsins sem tengjast eflingu 

upplýsingalæsis og hver skuli sinna því. Hér hefur skólum líka verið skipt nánast í 

þrjá hópa eftir þeim leiðum sem farnar eru í kennslunni og þá er skoðað hvort það 

er munur á viðhorfum skólastjórnenda í þessum hópum. Þess skal getið að engir 

tveir skólar eru eins en sumir eru þó líkari en aðrir.  

Þegar litið er til þessara þriggja hópa, miðað við skiptingu skóla á hvernig 

þeir standa að kennslu í upplýsingalæsi, sem rætt hefur verið um er hægt að tala 

um að þeir skiptist niður eins og greint er frá í 5.1–5.3. 

 

5.1 Kennsla á höndum allra kennara 

Kennslan er alfarið á höndum hins almenna kennara, umsjónarkennara eða 

faggreinakennara. Hvort sem um er að ræða þjálfun og kennslu í undirstöðufærni 

eða eflingu upplýsingalæsis. Ekki er hægt að sýna fram á að kennslan sé metin á 

neinn einn samræmdan hátt heldur er námið einungis hluti af öllu öðru námi 

nemandans. Stjórnandinn er oft framsækinn og áhugasamur og sýnir starfsfólki 

sínu mikið traust en hugsanlega metur hann kunnáttu nemenda meira eftir 

tækniáhuga þeirra en færni og kunnáttu í upplýsingalæsi. Því má telja að 

nemendur úr þessum skólum fari ekki allir í gegnum alla þætti upplýsingalæsis. 

Hins vegar sé það undir hverjum kennara komið hvort skólanámskrá sé skýr 

gagnvart stefnu skólans í vinnubrögðum og kennsluháttum á kennslu í 

upplýsingalæsi. 
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5.2 Fastir tímar á stundaskrá 

Kennsla í upplýsingamennt er fastur tími á stundaskrá. Kennslan er í höndum 

tölvukennara og starfsmanns skólasafnsins en það er ekki mikið samstarf á milli 

þessara aðila. Frekar er samstarf og samþætting fólgin í samstarfi starfsmanns 

skólasafns og hins almenna kennara. Ýmist í tengslum við hinar ýmsu greinar eða 

valfög á unglingastigum. Hætt er við að þessir nemendur fái ekki tækifæri til að 

nýta kunnáttu sína sem þeir öðlast í stýrðum tímum í raunverulegum verkefnum 

og því setji þeir þá kunnáttu og færni sem þeir hafa öðlast ekki í rétt samhengi.  

Oftar en ekki er um nokkuð vel búið skólasafn að ræða sem hefur því miður 

þurft að þola niðurskurð, ýmist vegna fækkunar nemenda eða skerðingar á 

stöðuhlutfalli starfsmanns skólasafns sökum efnahagslegra þátta. Mikill vilji er 

fyrir að halda safninu sem mest opnu og útlánum því vel sinnt en kannski á 

kostnað annars faglegs starfs innan safnsins. Einnig gætu sum þessi skólasöfn 

kallast upplýsingaver en það fer þó eftir þeim vinnuaðferðum sem beitt er og 

hvernig samstarfi er háttað innan greina. 

Skólastjórnandinn er því oft mjög meðvitaður og velviljaður greininni en 

hefur kannski hvorki aðstæður, sem geta verið fólgnar í ýmsum þáttum, eins og 

mannskap, kunnáttu starfsfólks, skólamenningu og skólanámskrá, né fjárhagslega 

getu til að virkja alla þá þætti sem þarf til að kennsla í upplýsingalæsi nýtist 

nemendum. 

 

5.3 Samþætt kennsla í upplýsingaveri 

Í þriðja hópnum eru allar aðstæður til staðar til að sinna kennslu í upplýsingalæsi 

vel og unnið með raunveruleg verkefni, sem eru partur af náminu. Nemendur eiga 

þá mun betra með að meta hvaða upplýsingar þá vantar, hvað þeir vilja finna og 

hvernig þeir leita, meta hvað hentar þeirra verkefni og miðla til annarra 

niðurstöðum og afrakstri vinnunnar.  

Skólastjórnendur þessara skóla voru allir langreyndir skólamenn og höfðu 

farið í gegnum hinar ýmsu skólastefnur en skólaþróun var þeim hugleikin og allir 
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tóku þeir fram að þeir væru afar heppnir með starfsfólk. Þeir voru hvetjandi og 

styrkjandi leiðtogar innan síns skóla. 

 

5.4 Stuðningur skólastjórnenda við þá sem kenna  

Ég spurði skólastjórnendur hvernig þeir gætu stutt við bakið á þeim sem sinna 

þjálfun í upplýsingalæsi. Flestir svöruðu því á þann veg að það væri einkum í 

formi hvatningar og almenns stuðnings. Þeir reyndu að stuðla að endurmenntun 

og veita starfsmönnum svigrúm til að sækja námskeið, ráðstefnur og fundi, án 

þess að þeir þyrftu að sæta gagnrýni sökum lokunar á skólasafni.  

Þá var rætt um áhrif niðurskurðar og þeirra efnahagsaðstæðna sem Ísland 

glímir við um þessar mundir. Hvaða áhrif þessar aðstæður í skólakerfinu hefðu á 

starfsemi skólasafnanna. Flestir töldu að það hefði einkum áhrif á starfshlutfall 

starfsmanns skólasafns ef um nemendafækkun var að ræða, aðrir nefndu innkaup 

á gögnum eins og bókakosti fyrir skólasafnið, þá einkum tímaritum og 

fræðibókum. Margir nefndu minnkandi starfsemi en tveir sögðu að þar hefði verið 

farin sú leið að ráða kennara, sem komnir væru á kennsluafslátt til starfa á 

skólasafninu til að sinna útlánum á bókum fyrir frjálsan lestur. Í þeim tilgangi að 

geta haldið safninu opnu lengur og auka þannig aðgengi nemenda að bókum 

skólans. Þessi aðgerð er vafasöm bæði viðvíkjandi gæðum á skólastarfinu en 

einnig gagnvart reglum um kennsluafslátt kennara. Það að sinna útlánum á 

skólasafni hlýtur að vera vinna með nemendum en það er tekið fram í 

kjarasamningum kennara að kennari á kennsluafslætti megi ekki vinna upp sinn 

kennsluafslátt í starfi með nemendum (Kennarasamband Íslands, 2005–2007, 24, 

gr. 252). 

Spurt var hvort það skipti máli að skólasafnið væri ekki lengur í lögum um 

grunnskóla en meirihluti stjórnenda taldi að það skipti höfuðmáli. Sá niðurskurður 

sem ætti sér stað í dag væri ekki til staðar ef skólasöfn væru í lögum um 

grunnskóla. Þrír þátttakendur töldu þó að það skipti engu máli. Ekki virðist gæta 

fyllsta samræmis í svörum stjórnenda miðað við orð þeirra um minnkandi innkaup 

á bókakosti, samdrátt í kennslu á skólasafni og áhrifa af breytinga á lögum. 
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5.5 Samantekt á mismunandi leiðum til kennslu 

Sá munur sem hér kemur fram á nálgun skólasafnsins að kennslu í upplýsingalæsi 

liggur einkum í hvernig stjórnendur skilja hugtakið upplýsingalæsi. Sumir virðast 

hafa þá trú á kennurum að þeir geti komið einir að þessari kennslu, þó þannig að 

þeir geti notið leiðsagnar starfsmanns skólasafns ef þörf þykir á.  

Matsþátturinn er sá þáttur sem óljósastar niðurstöður fást um. Þátttakendur 

lýsa miklum mun á námsmati innan skólanna. Sumir lýsa því sem föstum þætti í 

námsferlinu sem nemendur fara í gegnum til eflingar upplýsingalæsis. Aðrir segja 

að það sé algerlega undir kennurum komið hvort og þá hvað sé metið. Einnig 

mátti finna dæmi um að skólastjórnendur vissu ekki hvort ákveðnir þættir, eins og 

upplýsingalæsi, væru metnir. 

Þegar skoðað var hvaða leiðir skólarnir fóru í vinnu á skólasafni eða í 

upplýsingaveri var ljóst að ekki nota allir orðið upplýsingaver eins. Hér verður því 

miðað við að nota orðið upplýsingaver yfir vinnusvæði þar sem nemendur eiga 

greiðan aðgang að gögnum á ýmsum formum, tölvum og öðrum tækjabúnaði en 

einnig kennslu í upplýsingamennt. Sú kennsla fer þá fram í tengslum við og helst 

samþætt öðrum greinum, til að auka líkur á að nemendur séu að vinna að 

áhugaverðum verkefnum sem nýtist þeim í námi og tengist þeirra raunveruleika. 

Það er í samræmi við þær rannsóknir sem vitnað hefur verið í hér framar. 

Skólasöfnin voru einnig mjög misjöfn en þar er miðað við að nemendur eigi 

greiðan aðgang að ýmsum gögnum og geti notið bóka bæði í tengslum við nám og 

frítíma. Kennsla í upplýsingalæsi virðist ganga best þar sem skólasafnið er hluti af 

upplýsingaveri og starfsmaður þess hefur þekkingu á sviðum bókasafns- og 

upplýsingafræða sem og kennslufræðum. 
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6 Helstu niðurstöður og hvað má af þeim læra 

Hér hefur verið farið yfir viðhorf nokkurra skólastjórnenda á höfuðborgarsvæðinu 

til skólasafnanna og þeirrar starfsemi sem þar fer fram.  

Þeir skólar sem hér eru skoðaðir eru ólíkir af stærð og samsetningu og 

einnig er afar ólíkt hvaða áherslur skólastjórnendur nefna sem megináherslur 

skólans. Markast sá munur nokkuð af því hvernig skólastjórnendur skilja hugtakið 

upplýsingalæsi og hvort þeir líta á það sem ferli í námi nemenda sinna eða sem 

þátt í kennslu í upplýsingamennt. 

Rætt um námsgreinina upplýsingamennt og skoðað hvort sú kennsla sem 

fellur undir þessa grein tekur á kennslu í upplýsingalæsi eins og námskrá kveður á 

um. Til þess að hægt sé að meta það verður að hafa í huga að ekki eru allir á eitt 

sáttir um hvað upplýsingalæsi er. Skoðað var hvort upplýsingamennt sé kennd 

sem grein á stundaskrá eða hvort unnið er með upplýsingalæsi sem ferli í námi 

barnanna. Þá er einnig skoðað hvernig unnið er með þau markmið sem falla undir 

eflingu upplýsingalæsis. 

Þátttakendur eru nokkuð sammála um að það skipti miklu máli hver stýrir 

vinnu á skólasafni og að hann hafi bæði hæfni, þekkingu og getu til að miðla, 

stýra og vera stefnumótandi aðili þegar kemur að kennslu í upplýsingalæsi. Ekki 

eru þó allir sammála um hvaða menntun þessir starfsmenn eigi að hafa. 

Bókasafns- og upplýsingafræðingum virðist best treyst, því þeir hafi mesta 

menntun á þessu sviði, en allir eru sammála um að viðkomandi starfsmaður þurfi 

að hafa þekkingu á kennslufræðum og helst kennaramenntun að baki. 

Æskilegt er að upplýsingaverunum sinni tveir fagmenntaðir einstaklingar, 

annar á vettvangi skólasafnsins en hinn meira á sviði tölvu- og tæknibúnaðar. Þá 

er tekið nokkuð jöfnum höndum á kennslu í notkun tækja, tæknibúnaðar og 

vinnutækni sem miðar allt að fjölbreyttum möguleikum nemenda til að efla 

þekkingu sína. Þannig virðist námið sinna upplýsingaþörfum nemenda best.  
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Skólastjóri ræður starfsfólk skólans og þar af leiðandi hefur hann tök á að 

stýra nokkuð menntunarstigi og hvaða áherslur hann vill fá fram hjá sínu 

starfsfólki og á starfsvettvangi. Einnig er hann eins konar verkstjóri þegar kemur 

að því að smíða verklýsinguna eða skólanámskrána sjálfa. Spyrja má hvað 

skólanámskráin skiptir miklu máli og hverju hún breytir.  

Tekið skal fram að hér er ekki ætlunin að fella neina dóma heldur er 

einungis verið að skoða þátt upplýsingalæsis í námi grunnskólabarna, hvert vægi 

þess sé og hvort viðhorf stjórnenda hafi áhrif á eflingu þess. Eins og lýst hefur 

verið hér framar má ætla að svo sé og með auknu sjálfstæði skólanna, frá ríki og 

borg, stýrir stjórnandinn enn frekar hvernig þeim fjármunum er varið sem ætlaðir 

eru í skólastarfið.  

Hér verður farið yfir helstu þætti sem vöktu upp spurningar um hvaða 

lærdóm mætti draga af niðurstöðum og hvernig mætti gera betur. 

 

6.1 Skilgreiningar á hugtökum 

Miðað við þær upplýsingar sem ég hef í mínum vettvangsnótum má ætla að 

nauðsynlegt sé að skilgreina betur mörg af þeim hugtökum sem við notum jafnvel 

daglega. Það virðist nokkur munur á hvernig skólastjórnendur skilgreina hugtakið 

upplýsingalæsi. Einnig hvort þeir líta á upplýsingalæsi sem ferli, sem lagður er 

grunnur að í upphafi skólagöngu en eflist í takti við framvindu námsins og jafnvel 

þróast allt lífið, eða hvort þeir skilgreina hugtakið sem eins konar markmið. Eins 

og að vera læs. Þeir byggja gjarnan skilning sinn á lestri en víkka hann ekki út í 

samræmi við alþjóðlegar skilgreiningar á upplýsingalæsi. Ljóst er miðað við skrif 

Coatney, frá 2009 að viðmiðunarreglur um upplýsingalæsi eru mjög mikilvægar 

til að allir skilji hugtakið í grunnatriðum á sama hátt og einnig sé ljóst hver megin 

markmið með upplýsingalæsi séu.  

Til að forðast misskilning væri hægt að skilgreina hugtakið í almennri 

námskrá, eða þeim hluta sem fellur undir upplýsinga- og tæknimennt, og vinna 

virkar með hugtakið í daglegu starfi. Þá er mikilvægt að sú vinna sé unnin af þeim 

sem hafa menntun og kunnáttu til en það ættu starfsmenn skólasafnanna að vera.  
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Samtök skólasafnsfólks í Bandaríkjunum, AASL og félag á sviði tækni, 

samskipta og menntunar, AECT sem lengi hafa unnið að viðmiðunarreglum um 

upplýsingalæsi . Sendu frá sér viðmiðunarreglur sem þeir kalla Standards for the 

21st-Century Learner. Þessar viðmiðunarreglur eru einkum settar fram til að auka 

samvinnu skólasafns við hina ýmsu kennara og nemendur skólans. Þannig að sem 

flestir kennarar og nemendur öðlist sama skilning og alþjóðasamfélagið leggur í 

upplýsingalæsi. Þau stefnumótunarrit sem fyrr nefnd félög hafa staðið að sem og 

skrif Christine Bruce frá 2003, sjá mynd 2, leggja einnig mikla áherslu á að 

skólanámskrá þurfi að vera skýr hvað varðar markmið og leiðir í eflingu 

upplýsingalæsis og sé í raun samofin þeim viðmiðunarreglum sem eru um 

upplýsingalæsi. 

 

6.2 Leiðir í kennslu á upplýsingalæsi 

Hér hefur verið farin sú leið að skipta skólunum upp í þrjá mismunandi hópa eftir 

því hvaða leiðir þeir fara í kennslumálum á þessu sviði. Ef reiknað er með að 

skólastjórnendur hafi nokkuð um fyrrgreinda þætti að segja ætti þessi skipting líka 

að lýsa þeirra viðhorfum. Ætla má að þeir skólastjórnendur sem vilja að markmið 

námskrár í upplýsinga- og tæknimennt falli eðlilega inn í alla aðra kennslu horfi 

meira til tæknikunnáttu nemenda heldur en hversu upplýsingalæsir nemendur eru.  

Þar sem mörg af markmiðum námskrár eru þess eðlis að þau krefjast 

nokkurrar kunnáttu, bæði hvað snertir tæki, tól og búnað, sem og verklag á 

skólasafni, er erfitt að sjá að þeim sé framfylgt á samræmdan hátt ef kennslan er 

undir mörgum kennurum komin. Hins vegar er líklegt að nemendur nái að vinna 

verkefni í meiri tengslum við raunverulegt nám, eða út frá þeim þörfum sem koma 

upp í námi þeirra. Þessi nálgun er talin líkleg til árangurs meðal eldri nemenda 

miðað við skrif Astridar Margrétar Magnúsdóttur en ekki er víst að það eigi við 

um unga nemendur sem ekki fá viðeigandi grunnþjálfun í upplýsingalæsi. 

Þeir stjórnendur sem velja að hafa upplýsingamennt sem fastan tíma á 

stundaskrá eru margir hverjir að kenna í gamalgrónum skólum með nokkuð 

hefðbundið bekkjarstarf. Almennt er ekki mikið um þverfaglega vinnu í þessum 
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skólum en þó má ætla að svo sé milli einhverra kennara. Það sem þessa skóla 

vantar er einkum að í skólanámskrá séu skýrt skilgreind helstu markmið og leiðir í 

þeim greinum sem þurfa að ganga þverfaglega á greinar og árganga.  

Þó að upplýsingamennt sé á stundaskrá er ekki þar með sagt að kennsla í 

upplýsingalæsi sé nógu skýr þar sem ekki er um samþætt verkefni að ræða og ekki 

mikil samvinna milli skólasafns og tölvuvers. Í nokkrum tilfella var þó um einn og 

sama starfsmanna að ræða á skólasafni og í tölvuveri og þar ætti staðan að vera 

mun betri í eflingu upplýsingalæsis. Ætla má miðað við skrif Christine Bruce frá 

2003 þar sem hún lýsir hvernig nemendur byggja um kunnáttu sína og færni í 

upplýsingalæsi að þessir skólar þurfi að breyta sínum kennsluháttum til að betur 

megi ganga í eflingu upplýsingalæsis. 

Að lokum eru þeir skólar sem hafa samþætt vinnubrögð sem stefnu í sinni 

skólanámskrá og eru með mikla samvinnu milli allra þeirra fagaðila sem kenna 

fræðin. Þeir eiga möguleika á að skila nemendum sínum með góða færni og 

kunnáttu og vel upplýsingalæsum miðað við aldur og getu. Skólarnir eru að vinna 

vel, miðað við skrif Ross Todd frá 2008 og Carol Kuhlthau frá 2006, en þau 

leggja áherslu á að nemendur vinni að úrlausnarefnum sínum af ábyrgð og vinni 

vandaðar upplýsingaleitir þannig sé stuðlað að upplýsingalæsi og gagnrýnni 

hugsun nemenda og símenntunar í samfélaginu. Þessir skólar hafa nú þegar öðlast 

mikla þekkingu á hvernig koma má að eflingu upplýsingalæsis og hafa einnig í 

seinni tíð miðlað vinnu sinni til annarra skóla. 

 

6.2 Skólasafnið og upplýsingaverið 

Ætla má að þau skólasöfn sem teljast hluti af upplýsingaveri beri þess nokkur merki. 

Flestir þekkja skólasafn og þann vinnufrið sem þar getur skapast sem stað til að njóta 

lesturs bóka og tímarita og næðis til að vinna ýmis verkefni. 

Miðað við þá stjórnendur sem ég hef rætt við virðist síst minna starf í 

skólasöfnum sem eru hluti af upplýsingaveri en hinum. Má í því samhengi nefna 

mikla skipulagsvinna í tengslum við átaksverkefni í lestri og samvinnu við 
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kennara um læsi. Vert væri að skoða hvort þetta starf sé einkum bundið við áhuga 

og virkni starfsmanns, fremur en viðhorf eða áhuga stjórnenda. 

Lestur hefur mikið vægi í öllum læsishugtökum. Víða hefur það komið hér 

fram, þegar litið er til rannsókna á upplýsingalæsi, Ross Todd frá 2006b, að rótin 

að öllu námi er ævinlega lestur og læsi nemandans. Því meira sem þeir lesa sér til 

yndis og ánægju þeim mun líklegra er að þeir efli með sér færni og kunnáttu til að 

glíma við flóknari texta og geti yfirfært kunnáttu sína á annað samhengi, bæði í 

námi og í daglegu lífi. Læsi er ein af forsendum upplýsingalæsis og má því telja 

skólasafn sem kemur að læsi í víðum skilningi nauðsynlegt. Miðað við túlkun 

mennta- og menningarmálaráðuneytis er þó ekki ljóst hvað við er átt með læsi í 

víðum skilningi en ætla má að um sé að ræða öll helstu læsishugtökin, eins og 

læsi, upplýsingalæsi, talnalæsi og tæknilæsi. 

Starfsemi skólasafns, með tilliti til þess hvernig það tengist kennslu í 

upplýsingalæsi, virðist því ekki háð því hvort það sé kallað skólasafn eða 

upplýsingaver. Heldur virðist það einkum byggjast á því hvernig skólasafnið 

tengist skólastarfinu og skólanámskrá. Christine Bruce (2003) leggur áherslu á 

þetta þegar hún lýsir lyklinum að símenntun einstaklingsins, sjá mynd 3, en þar 

tilgreinir hún nokkra þætti sem þurfa að koma til svo kunnátta og færni í 

upplýsingalæsi nýtist til frekara náms eða símenntunar. Skólasafnið er ekki bara 

staður eða rými í skólanum heldur þarf starfið að vera samþætt við námsgreinar 

skólans.  

Húsnæðið, rýmið sem skólasafnið hefur til afnota, skiptir líka máli. Í lögum 

um grunnskóla frá 1974 var tekið fram að skólasafnið væri hjarta skólans og allir 

ættu að hafa gott aðgengi að því. Sú grein var í samræmi við Pragyfirlýsinguna en 

hún tekur til þess að allir eigi greiðan aðgang að upplýsingum. Flestir þátttakenda 

tóku fram að aðgengi að skólasafni þyrfti að vera gott. Skólasafnið væri ekki 

endilega mælt í fermetrum heldur að það væri opið sem lengst á skólatíma og 

einnig tóku sumir fram að það ætti að vera miðsvæðis þannig að sem flestir 

nemendur ættu leið fram hjá safninu. Staðsetning gæti því stuðlað að því að 

nemendur og starfsfólk nýttu sér það. 
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6.2.1 Starfsemi skólasafnsins 

Þær niðurstöður sem hér er lýst eru í samræmi við þær kenningar sem fræðimenn 

hafa sett fram um leiðir og aðstöðu til þessarar kennslu. Má nefna þær áherslur 

sem hér hafa verið nefndar um samvinnu starfsmanns skólasafns við kennara og 

samþættingu upplýsingalæsis við hinar ýmsu greinar.  

Fræðimenn, eins og Kuhlthau, (2006), hafa talið að til þess að kennsla í 

upplýsingalæsi geti farið fram á skilvirkan hátt þurfi nokkrir þættir að koma til í 

skólastarfinu. Þeir nefna meðal annars aðstöðu, það er að einhver einn þurfi að 

taka ábyrgð á kennslunni og hún fari fram til dæmis í samvinnu á skólasafni og í 

tölvuveri. Til að námið nýtist nemendum sem best þurfi það helst að fara fram í 

formi samþættra verkefna, sem tengjast raunverulegum viðfangsefnum nemenda, 

og í samstarfi kennara bekkjarins og skólasafns sem veitir nemendum aðstöðu til 

að vinna á fjölbreyttan hátt.  

Ross Todd (2008) hefur lagt mikla áherslu á þetta, bæði til að námið öðlist 

einhvern raunveruleika fyrir nemandanum en líka til að upplýsingaleitir verði 

vandaðri. Þannig tileinki nemendur sér þessa vitneskju til frekara náms og 

aukinnar þekkingar. 

 

6.3 Erfiðar efnahagsaðstæður 

Þeir tímar sem við Íslendingar lifum nú eru sérstakir af mörgum sökum en fyrst 

kemur þó upp í hugann það efnahagsástand sem ekki fer fram hjá neinum. 

Grunnskólarnir hafa heldur ekki farið varhluta af þessu ástandi. Skólarnir hafa 

mátt þola mikinn niðurskurð og enn virðist ekki neitt lát á. Það er ljóst að sú 

breyting sem gerð var á lögum um grunnskóla í júní 2008 kom illa við 

skólasöfnin. 

Víða hefur stöðuhlutfall starfsmanna verið skert til mikilla muna, allt að 

50%, en einn þátttakenda minna talar um skerðingu á stöðuhlutfalli allt niður í 

30%. Við þessar aðstæður er erfitt að halda uppi metnaðarfullu starfi og hvað þá 

að sinna stefnumótun til framtíðar. Má ætla að nú verði aðalmarkmið margra skóla 

að reka skólasöfn sín þannig að reyna að halda safninu opnu sem mest til að sinna 
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þörfum nemenda í frjálsum lestri, eða skilum og útlánum. Rannsaka þarf þessa 

breytingu nánar og hver áhrif hennar verða.  

Tveir þátttakendur viðurkenndu að þeir nýttu krafta kennara sem komnir 

væru á kennsluafslátt til að geta haldið skólasafninu opnu þannig að nemendur 

ættu auðveldara með að ná sér í bækur. Má ætla að sú ákvörðun sé á verulega gráu 

svæði eða ólögmæt þar sem hún brýtur í báða við kjarasamninga kennara við 

sveitarfélög landsins. 

Ýmsir þátttakenda í þessari rannsókn segja að erfitt verði að halda uppi 

starfi með nemendum nema um beina kennslu verði að ræða og er þá væntanlega 

erfitt að sjá fyrir sér óbreytt starf í þeim skólum sem starfrækja upplýsingaver með 

tveim starfsmönnum. Ef breyting verður á lögum um grunnskóla og ákvæði um 

skólasöfn verður aftur í lögum má ætla að skólastjórnendur eigi léttara með að 

verja störf þessara starfsmanna. Má þó telja að full ástæða sé að rannsaka nánar 

hvernig starfsemi skólasafnanna sé háttað hér á landi og hvaða afleiðingar breyttar 

þjóðfélagsaðstæður hafi á söfnin. 

 

6.3.1 Velvilji og skilningur skólastjórnenda og skólayfirvalda 

Mikilvægt er til að nám af þessu tagi takist að það njóti mikils skilnings meðal 

skólastjórnenda og skólayfirvalda. Að ekki sé litið eingöngu til kostnaðar heldur 

til ýmissa annarra þátta. Má þá nefna að þótt samþætt kennsla geti kostað að 

aðeins fleiri kennarar og starfsmenn komi að hverjum nemenda í hverri 

kennslustund er ávinningurinn mun meiri þegar litið er til framtíðar. 

Einnig er litið til þess að vaxandi áhugi er á að vinna með einstaklingsmiðað 

nám, sem felst í því að hver nemandi fái kennslu við hæfi hverju sinni. Ekki bara 

sem nemandi í ákveðnum hópi. Þetta benda nokkrir fræðimenn á, eins og 

Christine Bruce (1997b) en hún vinnur þó meira að rannsóknum á efri 

skólastigum. Hún leggur áherslu á að með því að kennarar og skólasafn vinni vel 

saman og í takti við námskrár, bæði skólanámskrá og aðalnámskrá, þá muni ganga 

betur að sinna hverjum og einum nemanda. Bandarísku skólasafnssamtökin benda 

einnig á mikilvægi þessa í sínum viðmiðunarreglum um upplýsingalæsi. 
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Upplýsingalæsið er líka liður í að auka getu hvers og eins til að vinna 

sjálfstætt því þá hefur nemandinn kunnáttu og færni til að afla upplýsinga, meta 

þær og miðla þeim í takti við kröfur um siðferði og þær reglur sem við eiga. 

Christine Bruce lýsir þessu sem lykli að framhaldsnámi eða námi til lífstíðar. 

Þegar einstaklingur hefur öðlast færni í ákveðnum þáttum eins og: námsfærni, 

tæknikunnáttu, kunnáttu í upplýsingaleit, að nota bókasafn og upplýsingalæsi þá 

standi honum allar dyr opnar í námi til lífstíðar (Bruce, 2003, mynd 3). 

Þannig má með velvilja og skilningi þeirra sem stýra skólamálum vinna að 

bættu námi þegar til framtíðar er litið. Bæði fyrir nemandann, skólann og 

samfélagið í heild. 

 

6.3.2 Fagmenntun og kunnátta starfsmanns skólasafns 

Hér hefur ekki verið rætt við starfsmenn skólasafnanna en engu að síður hefur 

nokkurra gagna verið aflað um störf þeirra. Það kemur skýrt fram að starfsmaður 

skólasafns skiptir miklu máli. Þátttakendur nefna þætti sem þeir vilja að 

starfsmenn skólasafnanna hafi tök á, eins og þekkingu og færni í sínu fagi sem og 

góða samskiptahæfni og kunnáttu í að vinna með fólki.  

Þegar spurt var hvaða færni stjórnendur vildu sjá starfsmenn skólasafnanna 

hafa var það einkum kunnátta í að reka skólasafn og að sinna nemendum í vinnu 

með upplýsingar. Slíka þjálfun fá bókasafns- og upplýsingafræðingar. Flestir 

þátttakenda vildu líka að viðkomandi starfsmaður hefði kunnáttu í kennslufræðum 

og því má telja að nám sem Háskóli Íslands býður upp á í bókasafns- og 

upplýsingafræðum á MLIS-stigi henti vel fyrir þá sem vilja vinna með nemendum 

á skólasöfnum á grunnskólastigi.  

Fróðlegt hefði verið að kanna nánar hvort menntun starfsmanns hefði 

einhver áhrif á starfsemi skólasafnanna en miðað við þau gögn sem ég hef safnað 

virtust stjórnendur hafa þá trú að það væru frekar aðrir þættir í fari starfsmanns 

skólasafns sem skiptu sköpum. Þá er vert að hafa í huga að þessi rannsókn er 

unnin í skólum þar sem starfsmaður skólasafns var almennt menntaður í 

bókasafns- og upplýsingafræðum og sýndi virkni í starfi á skólasafni. Þessi 
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tilviksrannsókn þarf því ekki að vera hin almenna sýn skólastjórnenda á skólasöfn 

grunnskólanna eða menntunarstig starfsmanna skólasafnanna. Hins vegar má ætla 

að hún sé dæmi um skólastarf þar sem eflingu upplýsingalæsis sé hvað best sinnt á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Meðal þeirra eiginleika sem allir þátttakendur vildu sjá í fari starfsmannsins 

var áhugi, að vera áhugasamur í starfi skipti mjög miklu máli; einnig þolinmæði, 

það væri flókið að koma á breytingum og til þess að breyta kennsluháttum til 

batnaðar þyrfti oft að sýna mikla þolinmæði. Kunnátta og virkni komu síðan hjá 

flestum en einkum voru þeir vissir um þetta þar sem bókasafns- og 

upplýsingafræðingar störfuðu á skólasafninu. Einn þátttakandi taldi þá meðal 

annars færari en flesta aðra til að styðja nemendur í vinnu með upplýsingar og til 

upplýsingalæsis.  

Með menntunarstigi sem samanstendur af bæði kennslufræðum og 

bókasafns- og upplýsingafræðum ættu starfsmenn skólasafnanna að geta valið á 

milli tveggja stéttarfélaga sem væru Kennarasamband Íslands og Samband 

bókasafns- og upplýsingafræðinga. Væri mjög mikilvægt að þessi félög 

skilgreindu starf starfsmanna á skólasöfnum innan sinna félagasamtaka til að 

stuðla að fagmenntun starfsmanna, bæði hvað starfsheiti áhrærir sem og 

möguleika á símenntun starfsmanna sem væri liður í sterkari fagvitund. Æskilegt 

væri að rannsaka hver stefna þessara stéttarfélaga sé til fagfélaga og starfsheita 

starfsmanna á skólasöfnum grunnskólanna. 

Aukin áhersla hefur verið í Evrópu í þessa átt bæði að skerpa ímynd 

skólasafnanna og skilgreina starfssvið þeirra. Í skrifum Kerr frá 2004 er því lýst 

að kröfur þekkingarsamfélagsins kalli á breytingar á menntasamfélaginu og á sú 

breyting líka við um menntun starfsmanna. Einnig kemur fram í skýrslu á vegum 

IFLA, sem skrifuð er af Marquardt árið 2008, en hún kom út í tengslum við þing í 

Amsterdam árið 2003, að tryggja bæri öllum börnum jafnan rétt til náms og 

hvernig skólasöfnin kæmu að þeirri vinnu.  

Fleiri taka í sama streng en Finnar hafa gefið út rit um sýn skólasöfn sem 

skrifað er af Frantsi, Kolu og Salminen (2002), en þar skilgreina þeir skólasöfnin. 

Þeir leggja áherslu á að skólasafnið sé staður sem sé allt í senn staður til að 
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fræðast, njóta og einnig þverfaglegt vinnuumhverfi í skólanum. Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti gæti haft þessi skrif til hliðsjónar við gerð nýrrar 

námskrár og skilgreininga á starfsemi skólasafna. Einnig mættu þau stéttarfélög 

sem koma að starfsmönnum skólasafnanna líta til þessara skrifa. 

Íslendingar eru félagar í sameiginlegu fagfélagi á Norðurlöndum, sem er 

Nordisk skolebibliotekarforening, en þangað hafa starfsmenn skólasafnanna sótt 

sína endurmenntun að hluta síðustu ár. Í skýrslu sem unnin er að IFLA Á tímum 

samdráttar og efnahagserfiðleika má gera ráð fyrir að starfsmenn skólasafnanna 

eigi minni möguleika á að leita sér endurmenntunar erlendis. Möguleikar til 

endurmenntunar hafa þó gjörbreyst á síðustu árum með tilkomu almennrar 

tölvueignar og netvæðingar. 

 

6.4 Samantekt á helstu niðurstöðum 

Hér hefur verið farið yfir helstu þætti sem koma fram við greiningu gagna. Ef 

litið er til viðhorfs skólastjórnenda til upplýsingalæsis, þá eru þeir meðvitaðir 

um mikilvægi þess en greinir frekar á um leiðir til að efla það og hvernig fella 

megi það inn í nám nemenda.  

Flestir eru á því að skólasafnið eigi að koma að kennslunni en ekki eru 

allir á einu máli um hvernig að því skuli staðið. Flestir telja mikilvægt að 

starfsmaður skólasafns hafi menntun á sviði kennslufræða. Þar sem starfsmaður 

skólasafns er bókasafns- og upplýsingafræðingur eru skólastjórnendur á því að 

þeir séu hæfari en flestir aðrir í að kenna og leiða kennslu á skólasafni. 

Þegar skoðað er hvaða þættir það eru sem skólastjórnendur nefna þegar 

kemur að þverfaglegu- eða samþættu námi nemenda á sviði upplýsingalæsis 

virðast flestir telja að til þess að um slíka vinnu sé að ræða þurfi að koma til 

skólasafn sem hefur á að skipa hæfum starfsmanni. Þá skipti máli að 

viðkomandi starfsmaður hafi viðeigandi menntun en einnig þarf hann að vera 

hæfur í samskiptum og vera í senn hvetjandi og styðjandi, svo að kennarar sjái 

þörfina á að samþætta námsgreinar og starfa þannig þverfaglega í takti við 

virkan starfsmann á skólasafni.  
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Skólasafnið þarf einnig að veita nemendum og kennurum gott aðgengi og 

rými til að takast á við síbreytileg verkefni samtímans. Skólinn vinni sem 

samfélag að verkefnum undir ákveðinni stjórn og hafi skýra stefnumörkun 

gagnvart samvinnu milli; starfsmanna, greina og nemenda og verkefni séu unnin 

í takti við þarfir nemenda hverju sinni. 

Að lokum vaknar upp sú spurning hvort að ég hafi kannski verið 

dæmigerður starfsmaður skólasafns í grunnskóla sem vissuleg vann að eflingu 

upplýsingalæsis í takti við hina ýmsu kennara og námsgreinar, þó svo að 

skilgreining hugtaksins væri mér ekki töm. Ef svo er þá er líka ljóst hversu 

mikilvægt það er að starfsfólk sé hvatt til að afla sér frekari menntunar og fylgist 

þannig með nýjustu kenningum og rannsóknum sem og símenntun sé liður í 

hverri skólanámskrá. Þannig vinnum við ekki bara að hag nemenda í grunnskóla 

heldur að bættu skólasamfélagi. 
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7 Lokaorð 

Hér hef ég skoðað upplýsingalæsi í víðu samhengi. Uppruna þess og þróun og 

einnig hver staða þess er á alþjóðlegum vettvangi. Einkum hef ég þó litið til 

stöðu þess hér á Íslandi. Nokkuð hefur verið skrifað um upplýsingalæsi á 

síðustu árum af fagfólki á sviði bókasafns- og upplýsingafræða en mun minna 

á sviði kennslumála. 

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á stöðu upplýsingalæsis hér á landi 

hafa einkum beinst að nemendum á framhalds- og háskólastigi en lítið að 

nemendum í grunnskólum landsins. 

Hér var staða upplýsingalæsis skoðuð í tíu grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu en eingöngu þar sem skólar gáfu sig út fyrir ákveðna 

virkni á skólasafni. Því er ekki hægt að alhæfa um stöðu upplýsingalæsis út frá 

þessari rannsókn en gera má ráð fyrir að staða þess sé með besta móti innan 

þessara skóla. Þá má einnig ætla að staða upplýsingalæsis sé ekki eins góð og 

margir telja.  

Nemendur eru virkir tölvunotendur en þessari notkun er ekki stýrt, nema 

að takmörkuðu leyti, í markvissa leit og notkun þannig að nemendur læri að 

meta hvar eða hvernig þeir leita. Læri að gera greinarmun á staðreyndum og 

skoðunum í heimildaleit á Netinu og efli þannig gagnrýna hugsun. Einnig 

virðist misjafnt hvort nemendur læra að nýta sér kunnáttu sína í tengslum við 

annað nám og séu því að yfirfæra kunnáttu sína á raunhæf verkefni. Slík 

yfirfærsla eykur líkur á að nemendur verði upplýsingalæsir og haldi áfram að 

efla kunnáttu sína og færni alla ævi í lífi og starfi. 
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