
 

1 

 

Er vilji allt sem þarf? 

Skólasafnið og samstarf bókasafns- og upplýsingafræðinga, fagaðila í 

tölvum og kennara 

Halla Ingibjörg Svavarsdóttir 

 

Lokaverkefni til MLIS-gráðu í bókasafns- og upplýsingafræði 

 

Félagsvísindasvið 



 

 

Er vilji allt sem þarf? 

Skólasafnið og samstarf bókasafns- og upplýsingafræðinga, fagaðila í 

tölvum og kennara 

Halla Ingibjörg Svavarsdóttir 

Lokaverkefni til MLIS-gráðu í bókasafns- og upplýsingafræði 

Leiðbeinandi: Dr. Ágústa Pálsdóttir 

 

Félags- og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2011 



 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til MLIS-gráðu í bókasafns- og 

upplýsingafræði og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með 

leyfi rétthafa. 

© Halla Ingibjörg Svavarsdóttir, 2011 

 

 

Hafnarfjörður, Ísland 2011



 

3 

Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um skólasöfn í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og 

samstarf bókasafns- og upplýsingafræðinga, fagaðila í tölvum og almennra 

kennara sem allir koma að kennslu í upplýsinga- og tæknimennt. Markmiðið var 

að kanna hvað veldur mismunandi árangri slíkrar samvinnu, hverju þetta skilar 

skólastarfinu og hver er vænlegasta leiðin til að innleiða slíkt samstarf inn í 

skólastarfið. Rannsóknin var gerð síðla árs 2010 og í byrjun árs 2011. Hún var 

eigindleg og gagna aflað með opnum viðtölum. Rætt var við níu einstaklinga, þrjá 

úr hverri áðurnefndra starfsgreina. Niðurstöður benda til að slíkt samstarf sé háð 

vilja og frumkvæði starfsmanna og skólastjórnenda. Yfirvöld þurfi að marka 

stefnu í lögum og tryggja tilvist skólasafna. Skólar þurfi að setja sér reglur hvernig 

stefnunni verði framfylgt til að nýta megi samstarf skólasafns þvert á allar 

námsgreinar skólans. Erlendar rannsóknir styðja að árangur af samstarfi er mikill 

fyrir nemendur, starfsmenn og allt skólastarfið. Samstarf tryggir fjölbreyttari 

kennsluhætti, meiri þjónustu og sérhæfðari við nemendur, betri nýtingu 

starfsmanna, safnkosts og aðstöðu. 



 

4 

Abstract 

This essay addresses school libraries in elementary schools in the Greater 

Reykjavík area and cooperation between librarians, computer specialists and 

teachers who all teach information communications technology. The purpose was 

to find out why the result of such cooperation differed, what it contributed to the 

schools and how such cooperation can best be applied into the schoolwork. The 

survey took place in late 2010 and early 2011. The research method was 

qualitative and data was acquired by open interviews. Nine individuals were 

interviewed, three from each of the above-mentioned professions. The results 

indicate that this kind of cooperation depends on the will and initiative of school 

personnel and administrators. The authorities need to establish a policy within the 

legal frame to ensure the existence of school libraries. Schools need to lay down 

certain rules on how the policy can be implemented and how the librarian can be 

intergrated into all subjects. Foreign research supports that the achievements of 

such cooperation is substantial for the students, personnel and the school as a 

whole. It ensures more diverse teaching methods, more specialized service for the 

students, better use of personnel, library assets and facilities. 
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Formáli 

Lokaritgerð þessi fjallar um skólasöfn í grunnskólum og samstarf þeirra aðila sem 

koma að kennslu í upplýsinga- og tæknimennt sem er þverfaglegt námssvið. 

Þessir aðilar eru bókasafns- og upplýsingafræðingar, fagaðilar í tölvum og 

almennir kennarar. Rannsóknin var unnin seinnihluta árs 2010 og í byrjun árs 

2011. Beitt var eigindlegum rannsóknaraðferðum og gagna aflað með viðtölum. 

Ritgerðin er 30 ECTS eininga rannsóknarverkefni til MLIS gráðu í bókasafns- og 

upplýsingafræði við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands.  

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu dr. Ágústu Pálsdóttur, prófessors 

við námsbraut í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Kann ég 

henni bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, ábendingar, fagleg ráð og hvatningu. Ég 

vil einnig þakka viðmælendum mínum sem gáfu sér tíma til að ræða við mig og 

miðla af þekkingu sinni og reynslu því án þeirra hefði rannsóknin aldrei orðið að 

veruleika. Síðast en ekki síst vil ég þakka þeim sem aðstoðuðu mig við yfirlestur 

ritgerðarinnar og fjölskyldunni fyrir þolinmæði, ómetanlega hjálp og hvatningu á 

meðan á námi og ritgerðarvinnu stóð. 
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1 Inngangur 

Mikil og ör þróun hefur átt sér stað undanfarin ár í aðgengi að upplýsingum. 

Heimurinn hefur skroppið saman og nú tekur örskotsstund að nálgast upplýsingar 

hvaðanæva að og í meira magni en áður hefur þekkst. Þetta getum við þakkað 

þeirri tækniþróun sem hefur átt sér stað síðustu þrjá áratugi. Skólarnir hafa ekki 

farið varhluta af þessum breytingum. Áherslur, þarfir og væntingar þeirra sem þar 

nema og starfa eru aðrar en þær voru og hlutverk grunnskólans og skólasafnsins 

hafa sömuleiðis breyst.  

Ástæður þess að ég valdi þetta efni voru þær að ég vildi kynna mér 

skólasöfn í grunnskólum og samstarf þeirra við aðra starfsmenn skólans og eins 

hvernig þessi nýja tækni og upplýsingaaðgengi nýttist í skólastarfinu. Á tuttugu 

ára kennsluferli hef ég átt allmikið samstarf við bókasafns- og upplýsingafræðinga 

skóla og séð hvaða möguleika öflugt starf í skólasöfnum getur haft. Ég hafði á 

þessum tíma séð að starfsemi þeirra hafði ekki alls staðar jafnmikið vægi og 

möguleikar skólasafna virtust sums staðar vannýttir. Samstarf bókasafns- og 

upplýsingafræðinga og annarra starfsmanna var stutt á veg komið í sumum 

skólum á meðan orðinn var til vísir að upplýsingaverum í öðrum. Það vakti því 

áhuga minn að kanna hvað ylli því að árangur af slíku samstarfi innan sumra skóla 

var áberandi meiri en annarra. Við vinnslu þessarar ritgerðar varð ég þess áskynja 

að ekki var mikið til af rituðu efni um rannsóknir á samstarfi af þessu tagi í 

íslenskum skólum. Hins vegar hefur mikið starf verið unnið í þessum efnum í 

öðrum löndum og þó sér í lagi í Bandaríkjunum. Þar hafa verið gerðar fjölmargar 

rannsóknir sem kanna alla þætti slíks samstarfs og árangur þess. Í ritgerðinni er 

meðal annars fjallað um nokkrar þeirra og hvað þær leiddu í ljós. 

1.1 Markmið rannsóknar  

Markmið þessarar rannsóknar var því að skoða hlutverk skólasafnsins í breyttu 

samfélagi og tengingu þess inn í skólastarfið. Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi 

á hvernig ný tækni og upplýsingaaðgengi nýttist í gegnum samstarf bókasafns- og 

upplýsingafræðinga, fagaðila í tölvum og kennara en allir þessir aðilar sinna 

kennslu og leiðsögn í upplýsinga- og tæknimennt. Ennfremur hvort faglegt 
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samstarf af þessum toga gæti verið rétta leiðin til að undirbúa og þjálfa nemendur 

og veita þeim veganesti fyrir nám og starf til framtíðar. Loks hvort slíkt samstarf 

efli skólastarfið innan frá og nýti mannauð, tækjakost og fjármuni skólans á 

markvissari hátt. 

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

 Hvað þarf til að samstarf á milli bókasafns- og upplýsingafræðings, fagaðila 

í tölvum og kennara geti átt sér stað og samrýmst hlutverki skólasafns?  

 Er samstarf árangursrík leið til að samþætta kennslu í upplýsinga- og 

tæknimennt öðrum námsgreinum? 

 Hver er vænlegasta leiðin til að innleiða þetta samstarf inn í skólastarfið. 

1.2 Bygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í níu kafla. Í öðrum kafla er saga skólasafna stuttlega rakin og 

greint frá hlutverki, markmiðum og stefnumótun þeirra. Þriðji kafli fjallar um 

stefnumótun í upplýsingamálum á Íslandi, skólastefnu Kennarasambands Íslands 

og alþjóðlegar stefnur um upplýsingamál. Í fjórða kafla er lýst upplýsinga- og 

tæknimennt í grunnskólum á Íslandi, skilgreiningu á hugtakinu upplýsingalæsi, 

hlutverk og markmið með upplýsinga- og tæknimennt, lögum grunnskóla og 

aðalnámskrá grunnskóla. Fimmti kafli snýr að starfsemi skólasafna og samstarfi 

bókasafns- og upplýsingafræðings, fagaðila í tölvum og kennara. Þar er einnig 

tekið á viðhorfi og stuðningi skólastjórnenda gagnvart samstarfi. Sjötti kafli fjallar 

um framkvæmd rannsóknarinnar og hver kveikjan að henni var. Þar er jafnframt 

fjallað um markmið og rannsóknarspurningar, rannsóknaraðferðum gerð skil og 

ljósi varpað á framkvæmd rannsóknar og umfang. Í sjöunda kaflanum er fjallað 

um niðurstöður rannsóknarinnar og í þeim áttunda er gerð samantekt og 

niðurstöður ræddar. Að lokum eru í níunda kafla nokkur lokaorð. 
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2 Skólasöfn í grunnskólum 

Þessi kafli hefst á stuttu sögulegu yfirliti um skólasöfn á Íslandi. Greint er frá 

ástæðunum fyrir tilurð þeirra og hvaða hlutverki þau gegndu áður fyrr í sambandi 

við nám og þroska barna en það var ekki fyrr en með grunnskólalögunum sem 

tóku gildi 1974 að skólum var gert skylt að vera með skólasafn. Því næst er 

hugtakið skólasafn útskýrt og sagt frá hlutverki og markmiði skólasafna. Í því 

sambandi eru Lög um grunnskóla og Aðalnámskrá grunnskóla skoðuð og greint 

frá könnun sem gerð var á stöðu íslenskra skólasafna árin 1989 – 1990 og hvaða 

stefnu íslensk stjórnvöld mörkuðu í sambandi við skólasöfn í árdaga 

upplýsingatækninnar. Að lokum eru ýmsar yfirlýsingar og leiðbeiningar varðandi 

stefnumótun skólasafna reifaðar, greint frá hvernig málefnum skólasafna er 

fyrirkomið í lögum í Noregi og Svíþjóð og gerð stutt samantekt úr kaflanum. 

2.1 Stutt sögulegt yfirlit  

Það er ekki vitað með vissu hvenær fyrstu skólasöfnin urðu til en trúlega hafa 

bækur verið notaðar í skólum frá upphafi (Sigrún Klara Hannesdóttir, 1997). 

Söfnin eru samtvinnuð íslenskri skólasögu og bókaútgáfu hér á landi (Kristín 

Unnsteinsdóttir og Ragnhildur Helgadóttir, 1993). Bókasöfn og lesstofur 

fyrirfundust víða í íslenskum skólum fyrir og um miðja 20. öld (Friðrik G. 

Olgeirsson, 2004). Í grein frá byrjun tuttugustu aldar er skrifað um bókasöfn í 

barnaskólum og nauðsyn þess að börn hafi aðgang að öðru lestrarefni en 

skólabókunum því það væri líklegra að þau fengju meiri áhuga á námi ef þau 

hefðu nóg að lesa (Sigrún Klara Hannesdóttir, 1997).  

Á árunum 1912 til 1937 rak Lestrarfélag kvenna í Reykjavík lesstofu fyrir 

börn. Stofan var opin hluta úr degi, sex daga vikunnar og þar gátu mest verið 

þrjátíu börn í einu. Þar fengu börn bæði aðstoð og næði til að sinna heimanámi og 

þegar því var lokið máttu þau sækja sér bækur til yndislesturs. Á þessum tíma var 

talin full þörf fyrir svona lesstofu þar sem mörg börn bjuggu við mjög erfiðar 

heimilisaðstæður (Sigrún Klara Hannesdóttir, 1997). 

Árið 1924 opnaði Bæjarbókasafn Reykjavíkur lesstofu fyrir börn. Árið 1931 

tók Austurbæjarskóli til starfa og þá var sett á fót lesstofa í skólanum sem og í 
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Melaskóla, Miðbæjarskóla og Laugarnesskóla þegar þeir tóku til starfa á árunum 

1947 – 1948. Tilgangurinn með lesstofunum var að skapa börnum viðfangsefni 

við hæfi, auka áhuga þeirra á bókum, kenna þeim að nýta sér þann fróðleik sem 

þar er að finna og yfirfæra hann á daglegt líf. Þau áttu að geta komið þangað eftir 

skólatíma til að lesa og glugga í bækur og jafnvel fá bækur að láni (Sigrún Klara 

Hannesdóttir, 1997). 

Hugmyndir um bókasöfn með margháttuð hlutverk innan grunnskólans eiga 

rætur að rekja til fjórða áratugar síðustu aldar hér á landi eða jafnvel fyrr. Þá fara 

menn smám saman að gera sér grein fyrir mikilvægi þeirra og að þau auðveldi 

mögulega bóklegt nám og þroska þeirra barna sem geti nýtt sér þau (Sigrún Klara 

Hannesdóttir, 1997). 

Árið 1968 var skipuð nefnd í Reykjavík til að semja álitsgerð um skólasöfn 

við barna- og unglingaskóla Reykjavíkur. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að 

nauðsynlegt væri að koma upp skólasöfnum. Fræðsluráð Reykjavíkur lagði síðan 

fram á fundi árið 1970 reglur um skólasöfn og var borgarritara og fræðslustjóra 

falið að semja við menntamálaráðuneytið um framkvæmdina. Í tillögunum var 

mælst til þess að ráðinn yrði skólabókafulltrúi sem hefði eftirlit og umsjón með 

skólasöfnum Reykjavíkur (Sigrún Klara Hannesdóttir, 1997). Sama ár var sett á 

laggirnar í Laugarnesskóla fyrsta skólasafnið samkvæmt þessum nýja skilningi 

þar sem það átti meðal annars að vera virkur þáttur í fræðslu- og uppeldisstarfi 

skólans (Kristín Unnsteinsdóttir og Ragnhildur Helgadóttir, 1993). Árið 1971 var 

Sigrún Klara Hannesdóttir ráðin til að sjá um skipulagningu skólasafnanna og upp 

úr því starfi varð til Skólasafnamiðstöð Reykjavíkur sem þjónar öllum 

skólasöfnum borgarinnar. Með miðstöðinni var hægt að tryggja samræmingu milli 

safna og gera skólasafnskennurum kleift að sinna betur viðskiptavinum þeirra 

(Sigrún Klara Hannesdóttir, 1997). 

Skólarnir í Reykjavík voru í fararbroddi í uppbyggingu skólasafna. Það var 

ekki fyrr en með grunnskólalögunum árið 1974 að skylt varð samkvæmt lögum að 

í öllum skólum skyldu vera skólasöfn. Strax eftir að lögin tóku gildi hófst 

kerfisbundin skipulagning þeirra en lögin mæltu ekki fyrir um hver skyldi stjórna 

þeim. Yfirleitt voru það kennarar sem gerðust skólasafnskennarar. Árið 1975 voru 

fyrstu bókasafns- og upplýsingafræðingarnir ráðnir sem skólasafnskennarar í 

grunnskóla (Friðrik G. Olgeirsson, 2004).  
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Þrátt fyrir góðan vilja og lög um skólasöfn tókst þetta ætlunarverk ekki. Í 

könnun Sigrúnar Klöru Hannesdóttur frá árunum 1989–1990 á stöðu 

grunnskólasafna kemur fram að margir skólar hafa byggt upp góð skólasöfn og 

staðið með ágætum að þróun þeirra en þó hafa ekki allir skólar landsins fengið 

skólasafn. Þá var fjöldi grunnskóla á landinu 213. Af 170 skólum sem svöruðu 

könnuninni töldu 109 skólar sig hafa skólasafn (Sigrún Klara Hannesdóttir 1994, 

1997).  

Á árunum 1995 til 1996 var gerð könnun hér á landi á tölvuvæðingu 

skólasafna í grunnskólum. Kom þá í ljós að af 214 skólum voru 200 með 

skólasafn og var þetta merkjanlegur munur frá fyrri könnun. Í aldarlok eða nánar 

tiltekið árið 1997 er engin heildarmynd til af skólasöfnum í grunnskólum fyrir 

utan upplýsingar úr árskýrslu skólasafna sem 76 skólar skiluðu til bókafulltrúa 

ríkisins um starfsemi sína árið 1995 (Sigrún Klara Hannesdóttir, 1997). 

Í nýjustu lögum um grunnskóla nr. 91 frá 2008 hefur ákvæði um að safn 

skuli vera í hverjum skóla sem var í eldri lögum verið fellt út. Samt er minnst á 

söfn í VII. kafla í núverandi lögum, sem fjallar um inntak náms, námsskipan, 

námsframboð, námsmat og starfstíma í 24. gr. um aðalnámskrá en þar segir meðal 

annars að leggja skuli áherslu á: „margvíslegar leiðir við öflun þekkingar með 

notkun tæknimiðla, upplýsingatækni og safna- og heimildavinnu“ (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008, bls. 4). Þess er þó ekki getið hvar þessi vinna eigi að fara 

fram eða hver eigi að sinna henni.  

Sama ár og núverandi lög voru tekin í notkun birti Félag fagfólks á 

skólasöfnum ályktun í Skólavörðunni, málgagni Kennarasambands Íslands, þess 

efnis að það væri ekkert sem réttlætti að skólasafna væri ekki lengur getið í 

lögunum því að mikilvægi þeirra í skólastarfi hefði aukist á undanförnum árum og 

því sé mikilvægt að lagaákvæði sé til staðar um tilvist skólasafnanna (Félag 

fagfólks á skólasöfnum, 2008). 

Samkvæmt viðtali við Hrafnhildi Hreinsdóttur formann Upplýsingar – 

Félags bókasafns- og upplýsingafræða mun mennta- og menningarmálaráðherra 

leggja fram á vordögum 2011 frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 91/2008 

um grunnskóla og setja inn að nýju ákvæði í lögin um að skólasöfn skuli vera í 

hverjum grunnskóla eða að nemendur hafi aðgang að þjónustu slíks safns 

(Hrafnhildur Hreinsdóttir, viðtal 25. febrúar 2011).  
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2.2 Skilgreining á hugtakinu skólasafn 

Það sem skilur skólasafn frá öðrum bókasöfnum er notendahópurinn. Skólasafnið 

er fyrir nemendur og starfsmenn skólans. Það er nokkurs konar blanda af 

almenningssafni og rannsóknarsafni. Skólasafn styður við nám og gerir það 

auðveldara með því að bjóða fram efni og þjónustu (Hulda Ásgrímsdóttir, 1983). 

Skólasafn ætti að vera spennandi stofa eða staður sem sker sig frá 

almennum kennslustofum. Umhverfi þar sem margmiðlun og gagnvirkt nám 

hvetur nemendur til að rannsaka efni sem bæði tengist námi þeirra og eigin 

hugðarefnum. Skipulag skólasafns þarf að vera einfalt og skýrt (The Primary 

School Library. Guidelines, 2000).  

Nú á tímum og þegar litið er til framtíðar þarf að víkka út þann upphaflega 

skilning á orðinu skólasafn að það sé geymsla fyrir bækur og endurskilgreina það 

sem stað fyrir frjáls skoðanaskipti og vettvang fyrir fræðileg og skapandi 

viðfangsefni. Þar þarf að vera rými fyrir frjálst nám og einstaklingsvinnu auk 

skipulegs náms og samvinnuverkefna svo það styrki námsárangur nemenda 

(Limberg og Alexandersson, 2003). 

Í þessu samhengi má nefna lýsingu á skólasöfnum er kom fram í skýrslu 

útgefinni af bandarískri nefnd um bókasafns- og upplýsingafræði, NCLIS (U.S. 

National Commission on Libraries and Information Science), þar sem söfnin eru 

ekki lengur skilgreind einungis fyrir bækur heldur sem upplýsingaver í skólunum 

sem veita börnum aðgang að tölvum og kennslu og þjálfun í upplýsingaöflun. Þar 

er þjálfað starfsfólk sem aðstoðar við notkun rafrænna gagnagrunna, ekki aðeins í 

verinu heldur hjálpar það við að tengja þessi gögn við skólastofuna og inn í 

námsefnið (U.S. National Commission on Libraries and Information Science, 

2008). 

2.3 Hlutverk og markmið skólasafna  

Á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar beindist áhugi kennara og stjórnenda 

menntamála í útlöndum að því að opna skólana, samþætta námsgreinar, auka 

sveigjanleika í skólastarfi og efla sjálfstæð vinnubrögð nemenda. Skólasöfnin áttu 

að vera aðgengileg nemendum allan skóladaginn og námið átti að fléttast eðlilega 

saman við notkun bóka og fræðirita. Nemendur áttu að fá ráð, leiðbeiningar um 

val á gögnum og kennslu við að afla heimilda og vinna úr þeim (Kristín 

Unnsteinsdóttir og Ragnhildur Helgadóttir, 1993). 
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Hér á landi hafði hlutverk lesstofanna aðallega falist í stuðningi við lestur og 

heimanám en um 1970 varð til ný tegund af skólasöfnum sem var ætlað að gegna 

stærra hlutverki í tengslum við kennslugögn og fræðsluefni. Þá áttu söfnin að 

verða náms- og kennslustaðir þar sem allir nemendur skólans ættu erindi. Lögin 

um grunnskóla nr. 63 frá 1974 mörkuðu stefnu um nauðsyn kerfisbundinnar 

þróunar og skipulagningar bókasafna í skólum og þeim var falið stórt hlutverk í 

öllu skólastarfi (Kristín Unnsteinsdóttir og Ragnhildur Helgadóttir, 1993; Sigrún 

Klara Hannesdóttir, 1997). Í 72. grein laganna segir orðrétt: „Að skólasöfnum skal 

þannig búið varðandi húsnæði, bókakost, önnur námsgögn og starfslið, að þau geti 

gengt því hlutverki að vera eitt af meginhjálpartækjum í skólastarfinu“ (Lög um 

grunnskóla nr. 63/1974).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 1989 er mikilvægi skólasafna og starfsemi 

þeirra viðurkennt. Um skólasöfnin er fjallað í sérstökum kafla og þar er í fyrsta 

sinn getið um störf þeirra sem vinna á skólasöfnum. Starfslýsingin var í 

aðalatriðum á þá leið að auk hefðbundinna bókasafnsstarfa skyldi starfsmaður 

taka þátt í skipulagningu skólastarfs, meðal annars við gerð starfsáætlunar og 

skólanámskrár. Einnig átti hann að vinna með kennurum og leiðbeina nemendum 

við heimildavinnu og úrvinnslu (Menntamálaráðuneytið, 1989; Kristín 

Unnsteinsdóttir og Ragnhildur Helgadóttir, 1993). 

Með því að skoða könnun Sigrúnar Klöru Hannesdóttur frá árunum 1989–

1990 má fá hugmynd um hlutverk skólasafnanna á þessum tíma. Söfnin gegna 

ákveðnu þjónustuhlutverki og eru þrjú atriði er varða þjónustuna nefnd 

sérstaklega. Í fyrsta lagi var opnunartími safnanna kannaður en söfnin og 

safnkostur áttu að vera aðgengileg nemendum og kennurum á skólatíma. Meðal 

opnunartími safnanna var misjafn eftir landshlutum. Lengstur var opnunartíminn í 

Reykjavík eða að meðaltali tæpar 26 klukkustundir á viku. Stystur var 

opnunartíminn á Norðurlandi vestra um 3,5 stundir á viku. Það segir sig sjálft að 

söfn geta vart talist mjög virk ef opnunartíminn er minni en 10 stundir á viku eða 

tvær stundir á dag. Í öðru lagi var kennsla í safnnotkun skoðuð en með því að fá 

upplýsingar um hana má sjá virkni skólasafnsins og tengsl við skólastarfið. 

Kennslan fólst aðallega í því að nemendur fengu kennslu í notkun bókasafnsins. 

Þeim væri kennt að nota safnið í tengslum við námið og að þeir fengu 

einstaklingskennslu við einstaklingsbundin verkefni. Niðurstaðan leiddi í ljós að 
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allar aðferðirnar þrjár voru viðhafðar í skólunum en á mismunandi hátt eftir 

skólum og aldurshópum. Í þriðja lagi voru útlánatölur fyrir nemendur safnanna 

skoðaðar til að sjá hvort safnkosturinn væri lánaður út. Allir skólarnir utan einn 

lánuðu nemendum efni heim (Sigrún Klara Hannesdóttir 1994, 1997).  

Í tillögum Menntamálaráðuneytisins frá árinu 1996 sem nefndust Í krafti 

upplýsinga kemur fram að áður fyrr var megin áherslan á skólasöfnum á bækur og 

tímarit en síðar bættust við nýir miðlar eins og hljómbönd og myndbönd og söfnin 

urðu miðstöðvar upplýsingatækni í skólum. Upplýsingatæknin hafði hafið innreið 

sína í þjóðfélagið og starf bókasafns- og upplýsingafræðinga og 

skólasafnskennara breyttist. Þeir urðu að kunna skil á ýmsum upplýsingaveitum 

eins og gagnabönkum og Interneti. Það var orðið að forgangsverkefni að búa 

skólasöfnin tækjum og mannskap til að rækja hlutverk sitt sem miðstöð 

upplýsinga. Sett voru fram markmið um að allt skólakerfið yrði að hafa greiðan 

aðgang að upplýsingaveitum og að starfsmenn skólasafna veittu starfsmönnum og 

nemendum fræðslu um aðferðir við upplýsingaleit í tölvuvæddum skrám, 

tölvunetum og margmiðlunardiskum (Menntamálaráðuneytið, 1996).  

Samkvæmt Stefnuyfirlýsingu UNESCO/IFLA um skólasöfn 

(Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðlegra samtaka 

bókavarðafélaga og stofnana) frá 1999, þá er hlutverk þeirra að „bjóða upp á 

þjónustu við nám, bækur 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, ennfremur mynda skólasöfn tengsl við bókasafns- og 

upplýsingasamfélagið í heild sinni“ (Stefnuyfirlýsing UNESCO/IFLA um 

skólasöfn, 2003, bls. 72).  

Starfsemi skólasafna hér á landi tók breytingum með upplýsingatækninni 

líkt og þjóðfélagið allt. Stórstígar framfarir breyttu samfélaginu á stuttum tíma og 

sköpuðu ný tækifæri í námi og atvinnu. Í Aðalnámskrá grunnskóla - Upplýsinga 

og tæknimennt frá árinu 1999 koma fram leiðbeiningar um kennslu í 

upplýsingamennt sem undirstrika að hlutverk safnanna er orðið annað. Tölvurnar 

og Internetið eru komin til sögunnar og hlutverk skólasafnsins er því ekki lengur 

að vera fyrst og fremst bókasafn heldur á það að gegna hlutverki kennslu- og 

upplýsingamiðstöðvar (Menntamálaráðuneytið, 1999b). Samkvæmt 

leiðbeiningum áttu starfsmenn skólasafnanna að kenna upplýsingalæsi en í stefnu 
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menntamálaráðuneytisins frá 2005 er nefnist Áræði með ábyrgð og fjallar um 

upplýsingatækni í menntun, menningu og vísindum 2005–2008 hefur hlutverk 

skólasafnsins einnig færst yfir á bekkjar- og tölvukennara. Þar er þess getið að 

bjóða þurfi upp á öfluga upplýsingaþjónustu í skólum og bókasöfnum og 

markvissa kennslu í upplýsingalæsi á öllum skólastigum svo nemendur geti 

þroskað með sér færni til að nýta sér þekkingu á gagnrýninn og skapandi hátt. 

Aðgangur sé greiður að tölvum og Internetinu í skólum og á bókasöfnum landsins. 

Þar er einnig fjallað um að við endurskoðun á aðalnámskrá grunn- og 

framhaldsskóla hafi verið tekið tillit til þess hversu mikilvægur þáttur 

upplýsingalæsi væri orðinn í almennu námi (Menntamálaráðuneytið, 2005).  

Það er því áhugavert að skoða hvernig þessum málum er skipað í 

Aðalnámskrá grunnskóla – Upplýsinga- og tæknimennt frá árinu 2007. Í kaflanum 

Nám og kennsla er fjallað um hvernig hlutverk kennarans í upplýsingamennt geti 

meðal annars falist í að vera til aðstoðar nemendum á skólasafni eða tölvuveri og 

vinna náið með faggreinakennara að upplýsingaverkefnum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Hlutverk bókasafna í grunnskólum og skilgreining á starfi 

skólasafnskennarans eða bókasafns- og upplýsingafræðingsins er ekki lengur 

nefnt í lögum. Á sínum tíma átti að koma út reglugerð með lögunum um 

grunnskóla nr. 63 frá 1974. Þar áttu að vera nánari ákvæði um skólasöfn, húsnæði 

þeirra, bókakost og önnur kennslugögn, starfslið og starfshætti en þessi reglugerð 

kom aldrei út og það gerði þróun skólasafna erfitt fyrir þar sem viðmið vantaði og 

tími til vinnu við skólasöfn var naumt skammtaður (Sigrún Klara Hannesdóttir 

1997). Í skólastefnu Kennarasambands Íslands 2008–2011 er ekki getið um hvert 

hlutverk skólasafns eða bókasafns- og upplýsingafræðings eigi að vera í 

grunnskólum landsins (Kennarasamband Íslands, 2008).  

Í ályktun Félags fagfólks á skólasöfnum frá árinu 2008 kemur fram óánægja 

um að ákvæði um skólasöfn hafi verið fellt úr nýju grunnskólalögunum. Til að 

færa rök fyrir mikilvægi safnanna, bendir fagfólkið á að skólasafnið sé 

miðpunktur skólastarfsins þar sem fjölbreytt starf tengist námi nemenda því 

skólinn er heildstætt námsumhverfi. „Þar er miðstöð þekkingar í skólanum, 

aðstaða til upplýsingaleitar í bókum og tölvum, og nemendur jafnt sem kennarar 

fá þar aðstoð við margs konar verkefni og úrvinnslu“ (Félag fagfólks á 

skólasöfnum, 2008, bls. 26). 
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2.4 Stefnumótun skólasafna – Yfirlýsingar og leiðbeiningar  

Í Stefnuyfirlýsingu UNESCO/IFLA frá 1999 er talað um að skólasöfn séu 

óaðskiljanlegur hluti menntunar og að læsi, upplýsingalæsi, kennsla, nám og 

menning séu kjarninn í þjónustu skólabókasafna. Til að ná þessu fram þurfi að 

styðja við og bæta fræðslumarkmið sem sett eru fram í námskrá skóla. Það þurfi 

að þroska og viðhalda ánægjunni af lestri og námi hjá börnum og unglingum. Þar 

segir enn fremur að það þurfi að bjóða upp á tækifæri og reynslu á söfnum við að 

skapa og nota upplýsingar til aukinnar þekkingar og hugmyndasköpunar. Það 

þurfi að styðja alla nemendur til námsleikni og að þeir geti metið og notað 

upplýsingar án tillits til miðilsins. Einnig kemur þar fram að nemendur þurfi að 

hafa greiðan aðgang að heimildum í sveitarfélaginu, í landinu og í 

alþjóðasamfélaginu og fái ennfremur tækifæri til að kynnast margvíslegum 

hugmyndum reynslu og skoðunum. Skipuleggja þurfi starfsemi sem stuðli að 

menningarlegum og félagslegum skilningi. Söfnin þurfi að starfa með nemendum, 

kennurum, stjórnendum og foreldrum til að ná fram markmiðum skólans. 

Notendur safnsins þurfi að átta sig á því að aðgangur að upplýsingum sé 

frumskilyrði fyrir þátttöku í lýðræðisríki. Skólasafninu ber því að marka og þróa 

sína stefnu og sjá fyrir efnislegu og vitsmunalegu aðgengi að heimildum og útbúa 

aðstöðu til kennslu og ráða þjálfað starfsfólk (Stefnuyfirlýsing UNESCO/IFLA 

um skólasöfn, 2003).  

Í leiðbeiningabæklingi frá samtökum bókasafna (Library Association) í 

Bretlandi kemur fram að í stefnu skólasafna eigi að skilgreina framtíðarsýn, 

væntingar og hlutverk. Stefnan á ekki að vera einangruð heldur tengjast opinberu 

framtaki til menntamála, áætlunum yfirvalda og stefnu og þróun skóla. Skólasafn 

á einnig að starfa í tengslum við almenningsbókasöfn. Stefnan á að skýra út 

hlutverk, markmið og tilgang safnsins, til dæmis stöðu þess innan skólans og 

hlutverk til þess að bæta árangur. Það þarf að tengjast annarri stefnumörkun 

skólans, til dæmis varðandi námsefni og stuðningskennslu. Stefnuna þarf að 

endurskoða reglulega ásamt öðrum áætlunum skólans og taka mið af þróun og 

breytingum hans (The Primary School Library. Guidelines, 2000). 

Það er áhugavert að skoða hvernig þessum málum er háttað í Noregi og 

Svíþjóð. Í skjali frá norska menntamálaráðuneytinu (Norwegian Ministry of 

Education and Research) frá árinu 2006 eru lagðar línur um grunnmenntun í 
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framtíðinni en þar eru skólasöfn ekki nefnd sérstaklega. Þar með er þó ekki dregið 

úr nauðsyn þeirra í skólastarfinu til að þjálfa munnlega og skriflega tjáningu, 

lestrarhæfni og til að nýta sér upplýsinga- og samskiptahæfni. Samkvæmt eldri 

lögum í Noregi (Opplæringslova, 1998; Forskrift til Opplæringslova, 1999) þá 

höfðu skólarnir frelsi til að útfæra stefnu skólasafnanna. Til að efla veg þeirra er 

þörf á sterkri löggjöf og afar hæfu fagfólki sem getur átt samskipti við yfirvöld um 

málefni sem þau varða (Rafste, Sundt, og Sætre, 2006). 

Sænska ríkisstjórnin lagði fram í mars 2010 nýtt lagafrumvarp um 

menntamál sem vænst er að taki gildi í júlí 2011. Þetta frumvarp var samið af 

vinnuhópi í Menntamálaráðuneyti Svíþjóðar og var tillögum dreift til umsagnar til 

um það bil 140 aðila. Lögin höfðu ekki verið uppfærð síðan 1985 og tilgangur 

nýju laganna er að endurspegla aðstæður í skólum nútímans. Þar er meðal annars 

tekið fram að allir nemendur án tillits til þess hvort þeir sækja almenna skóla eða 

einkaskóla skuli hafa aðgang að skólasafni. Þetta ákvæði á bæði við um nám á 

skólaskyldustigi og framhaldsskólastigi sem og framhaldsskólum fyrir nemendur 

með þroskaraskanir (Swedish Government Offices, 2010). Það vekur athygli að 

þessi áhersla á bókasöfnin skuli vera í lögunum. Það má ef til vill túlka það sem 

viðurkenningu á nútíma bókasafni sem ásamt sínu hefðbundna hlutverki hefur 

þróast í þá átt að veita nemendum leiðsögn í upplýsingaleit í hinu þróaða nútíma 

samfélagi.  

Í Stefnu Upplýsingar – Félags bókasafns- og upplýsingafræða er eitt af 

meginmarkmiðunum að tryggja þurfi öllum grunnskólanemendum aðgang að 

skólasafni þar sem fram fari öflugt starf á sviði upplýsinga- og tæknimenntar. Til 

þess að svo megi verða þarf að skilgreina betur hlutverk skólasafna í Aðalnámskrá 

grunnskóla og samþætta starfsemi þeirra við aðrar námsgreinar skólanna 

(Upplýsing – Félag bókasafns- og upplýsingafræða, 2007). 

Eins og áður hefur komið fram er hlutverk skólasafna hér á landi ekki lengur 

skilgreint í grunnskólalögum né stefna þeirra ákvörðuð. Frumvarps til laga um 

breytingar á grunnskólalögum er hins vegar að vænta vorið 2011. Þá verður 

líklega lagaákvæði um að skólasöfn skuli vera í hverjum grunnskóla aftur sett inn 

í lögin (Hrafnhildur Hreinsdóttir, viðtal 25. febrúar 2011).  
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2.5 Samantekt – Skólasöfn í grunnskólum 

Skólasöfn á Íslandi tengjast sögu skólanna og bókaútgáfu. Um miðja 20. öld voru 

bókasöfn og lesstofur víða í skólum og áttu að ýta undir nám og þroska barna. 

Árið 1970 var opnað fyrsta skólasafnið sem lagði áherslu á virka þátttöku í 

fræðslu- og uppeldisstarfi skólans. Skólarnir í Reykjavík voru í fararbroddi í 

uppbyggingu skólasafna og árið 1974 var skólum landsins skylt samkvæmt 

grunnskólalögum að vera með skólasafn. Þrátt fyrir lagasetninguna varð sú ekki 

raunin og um aldarmótin 2000 voru engar heildarupplýsingar til um skólasöfn í 

grunnskólum. Í nýjustu grunnskólalögum hefur ákvæði um skólasafn í hvern skóla 

verið fellt út en það stendur til að mennta- og menningarmálaráðherra bregðist við 

því vorið 2011 og leggi fram frumvarp til laga um breytingu á 

grunnskólalögunum. 

Hlutverk skólasafnanna hefur breyst frá því að vera stuðningur við lestur 

og heimanám nemenda í það að vera hluti af skólastarfi og fléttast eðlilega inn í 

allt nám. Í Aðalnámskrá grunnskóla – Upplýsinga- og tæknimennt frá 1999 kemur 

fram að starfsemi safnanna hefur tekið breytingum með upplýsingatækninni og er 

hlutverk þeirra meðal annars að vera kennslu- og upplýsingamiðstöð. Samkvæmt 

Stefnuyfirlýsingu UNESCO/IFLA eiga söfnin að veita þjónustu við nám og stuðla 

að því að allir í skólasamfélaginu temji sér gagnrýna hugsun og verða virkir 

notendur upplýsinga í hvaða formi sem er. Tryggja þarf öllum aðgang að 

skólasafni. Skólasöfn eru óaðskiljanlegur hluti menntunar og þurfa að starfa með 

notendum. Stefnu þeirra þarf að endurskoða reglulega. Þau þurfa að vinna í skjóli 

sterkrar löggjafar, vera mönnuð hæfu fagfólki og endurspegla aðstæður í skólum 

nútímans.  
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3 Stefnumótun í upplýsingamálum 

Í eftirfarandi kafla er fyrst fjallað um stefnu íslenskra stjórnvalda í 

upplýsingamálum og hvernig hún átti að vísa almenningi veginn inn í 

upplýsingasamfélagið. Um er að ræða nokkrar stefnumótandi tillögur frá árunum 

1995 fram til dagsins í dag. Helstu markmiðin voru að innleiða upplýsingatækni 

og nýta hana á öllum sviðum samfélagsins. Einnig átti að veita fólki aðgang að 

upplýsingum en þar áttu bókasöfnin að gegna lykilhlutverki. Þá er stefnu 

Kennarasambands Íslands í upplýsingamálum síðastliðinn áratug gerð skil í stuttu 

máli. Þar er í fyrstu lögð áhersla á að nýta upplýsingatækni í öllu námi en síðar er 

einungis rætt um að nemendur fái nám og kennslu við hæfi. Greint er frá 

alþjóðlegum stefnum um upplýsingamál þar sem megináherslan er á 

upplýsingalæsi og gott aðgengi að upplýsingum. Hugtakið upplýsingalæsi hefur 

allt frá því að það kom fyrst fram í Bandaríkjunum árið 1974 verið í stöðugri 

þróun og skilgreining þess víkkað. Það hefur sést víða í skrifum um bókasafns- og 

upplýsingafræði og hefur verið eitt lykilhugtakið í tengslum við menntun og 

námsefnisgerð. Hugtakið felur meðal annars í sér þá hæfni sem þarf til að meta 

upplýsingaþörf, getu til upplýsingaöflunar og mat á úrvinnslu þeirra og notkun 

(Ingibjörg Sverrisdóttir, 2001; Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008, 2009). Nánar verður 

fjallað um hugtakið í kafla 4.1 hér á eftir og gerð tilraun til að lýsa því hversu 

víðfemt það er. Kaflanum lýkur síðan með stuttri samantekt. 

3.1 Stefna íslenskra stjórnvalda í upplýsingamálum 

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Íslands frá 23. apríl 1995 er í fyrsta sinn sett fram 

markmið á sviði opinberrar stjórnmálaumræðu um hvernig nota megi 

upplýsingatækni til að bæta stjórnsýsluna og örva atvinnulífið. Í kjölfarið á 

yfirlýsingunni fór í gang stefnumótunarvinna í stjórnkerfinu sem leiddi af sér ritið 

Framtíðarsýn ríkistjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið frá 1996. Þar var 

yfirmarkmiðið að „Íslendingar verði í fararbroddi þjóða heims við nýtingu 

upplýsingatækni í þágu bætts mannlífs og aukinnar hagsældar“ (Ríkisstjórn 

Íslands, 1996a, bls. 6).  
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Í fylgiriti stefnunnar er nefnist Íslenska upplýsingasamfélagið – Álitsgerð 

starfshópa kemur fram í kaflanum um bókasöfn að „bókasöfnum er ætlað mjög 

mikilvægt hlutverk við að innleiða upplýsingatækni og veita almenningi, skólum 

og rannsóknastofnunum aðgang að upplýsingalindum heimsins“ og þar segir 

ennfremur að „skólasöfn ættu að tryggja að nemendur læri að nýta hvers kyns 

upplýsingatækni við upplýsingaleit og geti unnið sjálfstætt og skipulega úr 

mismunandi gögnum“ (Ríkisstjórn Íslands, 1996b, bls. 14). 

Árið 1995 skipaði þáverandi menntamálaráðherra Björn Bjarnason nefnd til 

að gera tillögur að stefnu menntamálaráðuneytisins í upplýsingamálum. 

Tillögurnar áttu að miðast við árin 1996–1999 en sumt átti að gilda til lengri tíma. 

Þessi stefna nefndist Í krafti upplýsinga – Tillögur Menntamálaráðuneytisins um 

menntun, menningu og upplýsingatækni 1996–1999 og átti „að vísa íslensku 

menntakerfi og menningarlífi veginn inn í upplýsingasamfélagið“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1996, bls. 2). Íslendingar áttu að vera meðal þeirra þjóða 

sem væru fremstar í notkun upplýsingatækni og það átti að bæta menntun 

þjóðarinnar og gera hana samkeppnishæfari. Það var talið mikilvægt að í 

ákveðnum skólum yrði byggð upp sérþekking og reynsla á þessu ákveðna sviði. 

Upplýsingatæknin var talin geta skapað ný tækifæri fyrir nemendur og skólasöfnin 

væru upplýsingamiðstöðvar menntastofnana sem yrðu að gera áætlanir um 

hvernig hægt væri að byggja upp skólasöfn svo þau gætu sinnt þessu hlutverki 

sínu (Menntamálaráðuneytið, 1996). 

Í apríl árið 1998 gaf menntamálaráðuneytið út nýja skólastefnu er kallaðist 

Enn betri skóli, þeirra réttur – okkar skylda. Þessi stefna var undanfari nýrrar 

aðalnámskrár sem þá var í vinnslu og kom út árið 1999. Nýja aðalnámskráin átti 

að bregðast við tækniframförum og tölvubyltingunni með því að koma á kennslu á 

upplýsinga- og tæknisviði. Samkvæmt nýju skólastefnunni átti að leggja áherslu á 

upplýsingatækni sem verkfæri í öllum námsgreinum sem og upplýsingalæsi sem 

átti að verða skyldunámsgrein frá upphafi til loka grunnskóla. „Þar verður rík 

áhersla lögð á almenna upplýsingatækni og leikni í notkun tölvu í námi og starfi“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1998, bls. 2). Ennfremur kemur fram að festa eigi í sessi, 

sem sérstakan námsþátt í grunn- og framhaldsskólum, kennslu í upplýsingaöflun 

og upplýsingamiðlun. Til að ná markmiðinu verði upplýsingatækni „fastur 

námsþáttur í skólasafnskennslu í grunnskólum og skólasafnskennsla gerð að 
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skyldunámsgrein, frá upphafi til loka grunnskóla“ (Menntamálaráðuneytið, 1998, 

bls. 47 – 48). Þessar hugmyndir samrýmdust þeim hugmyndum sem komu fram í 

tillögunum menntamálaráðuneytisins frá 1996 sem nefndust Í krafti upplýsinga og 

fjallað var um hér að framan. 

Árið 2001 var Forskot til framtíðar – Verkefnaáætlun 

menntamálaráðuneytisins í rafrænni menntun 2001–2003 gefin út. Þar er fjallað 

um að upplýsingatækni bjóði upp á fjölbreytt tækifæri í skólastarfi, efli tengsl 

skóla við umheiminn, veiti ný tækifæri í samskiptum og að rafrænt efni verði gert 

aðgengilegt á vef Menntagáttar. Einnig er lögð áhersla á að öll bókasöfn tengist í 

einu bókasafnskerfi. Stefnan er sem fyrr sett á að „Ísland verði áfram í fararbroddi 

við nýtingu nýrrar tækni í skólastarfi og veiti nemendum forskot í 

þekkingarþjóðfélagi framtíðarinnar“ (Menntamálaráðuneytið, 2001, bls. 2). 

Auðlindir í allra þágu – Stefna ríkistjórnarinnar um upplýsingasamfélagið 

2004–2007 kemur út 2004. Þar er um að ræða endurskoðaða stefnu um notkun 

upplýsingatækni í íslensku samfélagi. Nýta átti upplýsingatæknina í þágu 

borgaranna og allir einstaklingar áttu að geta nýtt sér hana. Einnig áttu lífsgæðin 

að aukast ef möguleikar upplýsingatækninnar yrðu nýttir í menntun, menningu og 

á fleiri sviðum samfélagsins. Rætt var um menntastofnanir og hvernig þær gætu 

nýtt upplýsingatæknina en ekki minnst á bókasöfnin eða þeirra hlutverk í þessu 

sambandi (Forsætisráðuneytið, 2004).  

Árið 2005 kemur út Áræði með ábyrgð - Stefna menntamálaráðuneytis um 

upplýsingatækni í menntun og menningu og vísindum 2005–2008. Í stefnunni er 

litið á málaflokkana menntun, menningu og vísindi sem heild og reynt að tengja 

þá saman eins og kostur er. Framtíðarsýnin þar er sú að allir fái tækifæri til að taka 

þátt í samfélagi upplýsinga og þekkingar. Stefnt var að því að hafa greiðan aðgang 

að tölvum og Neti í skólum og bókasöfnum og vera þar með öfluga 

upplýsingaþjónustu. Bjóða skyldi upp á kennslu í upplýsingalæsi á öllum 

skólastigum og kennurum gefinn kostur á að sérhæfa sig þannig að sérþekking 

þeirra nýttist við þróunarstarf innan skólakerfisins (Menntamálaráðuneytið, 2005). 

Markmiðið með þessari stefnu var að auka lífsgæði landsmanna og jafna aðstöðu 

þeirra til að ná þessum markmiðum og gera rafrænar upplýsingar aðgengilegar 

öllum. 
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Árið 2008 gaf Forsætisráðuneytið út ritið Netríkið Ísland – Stefna 

ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið 2008–2012. Stefnan byggist á 

þremur stoðum, þjónustu, skilvirkni og framþróun. Þar er lögð áhersla á að hægt 

sé að nálgast þjónustu og upplýsingar frá hinu opinbera í gengum Netið og þannig 

verði stjórnsýslan skilvirkari. Undir kaflanum um framþróun er menntun eitt af 

markmiðunum sem samkeppnishæfni netríkisins byggist á og þar segir: 

„Upplýsingatækni verði notuð í auknum mæli við nám og kennslu og fjölbreytni 

upplýsingatæknimenntunar verði aukin. Aukið verði samstarf menntastofnana við 

atvinnulíf og hagsmunaaðila“ (Forsætisráðuneytið, 2008, bls. 12). Stefna og 

markmið yfirvalda í upplýsingamálum hefur því frá upphafi verið að efla kunnáttu 

landsmanna í upplýsingatækni til að auka hæfni þeirra og möguleika á meiri 

lífsgæðum.  

3.2 Stefna Kennarasambands Íslands 

Skólastefna Kennarasambands Íslands hefur tekið breytingum undanfarinn áratug 

í þeim atriðum er snerta skólasöfn og upplýsingatækni í grunnskólum. Á þessum 

árum hefur Kennarasambandið gefið út þrjár stefnur til þriggja ára í senn. Sú 

fyrsta sem hér um ræðir var gefin út fyrir árin 2002 til 2005. Þar var lögð áhersla á 

að í hverjum skóla þyrfti að vera vel útbúið skólasafn sem þjónaði sem 

upplýsingamiðstöð skólans og leggja þyrfti aukna áherslu á að nýta 

upplýsingatækni í tengslum við nám. Það væri mikilvægt fyrir nemendur að verða 

færir um að auka þekkingu sína með leit í heimildum á vel búnum skólasöfnum og 

í því sambandi væru skólasafnskennararnir lykilaðilar vegna menntunar sinnar og 

kunnáttu (Kennarasamband Íslands, 2002).  

Önnur stefnan sem hér er til skoðunar var gefin út fyrir árin 2005 til 2008 og 

er heldur minni í sniðum en sú fyrri. Þar er ekki lengur talað um skólasöfnin eða 

skólasafnskennarana heldur einungis rætt um upplýsingatæknina og „að kennarar 

og skólastjórnendur fái nám, þjálfun og aðstöðu til þess að nýta sér tæknina á 

öllum sviðum“. Ekki er rætt neitt sérstaklega um nemendurna í þessu sambandi 

(Kennarasamband Íslands, 2005, bls. 11).  

Þriðja og nýjasta skólastefnan sem hér er til umfjöllunar gildir fyrir árin 

2008 til 2011. Hún er enn smærri í sniðum en þær sem á undan komu og þar er, 

eins og í þeirri sem kom næst á undan, ekki heldur fjallað um skólasafnið eða 

skólasafnskennarann og ekki minnst einu orði á upplýsingatækni yfirhöfuð. 
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Reyndar er fjallað um að markmið skólastarfs sé að nemendur „búi yfir færni og 

löngun til að læra, til að viðhalda þekkingu og leikni og séu undirbúnir fyrir virka 

þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi“ (Kennarasamband Íslands, 2008, bls. 4) og að 

skólastarfið bjóði hverjum nemanda upp á nám og kennslu við hæfi. Hver skóli á 

að velja leiðir, aðferðir og námsgögn í samræmi við þarfir nemenda, skólastefnu 

og þróun samfélagsins. Einnig á vinnuaðstaða og aðbúnaður að vera fullnægjandi 

fyrir alla sem í skólanum starfa (Kennarasamband Íslands, 2008).  

Það má svo sem hugsa sér að söfnin og upplýsingatæknin falli þarna undir 

og séu hluti af skólastefnunni ef reynt er að lesa á milli línanna og nota 

ímyndunaraflið. Í stefnunni er ekki sett fram hvert hlutverk skólasafnanna eigi að 

vera eða hvort gert sé ráð fyrir skólasöfnum í skólum landsins. Ekki heldur að 

sinna þurfi kennslu í upplýsinga- og tæknimennt eða hverjir eigi að koma að þeirri 

kennslu. Stefna Kennarasambandsins hvað varðar skólasöfnin og kennslu í 

upplýsinga- og tæknimennt er óljós en þarf að vera skýr svo samræmingar gæti í 

kennslu í þessum efnum í skólum landsins. Þróunin í stefnumótun 

Kennarasambandsins er í takt við þróunina í stefnumörkun stjórnvalda. Það er 

athyglisvert að eftir því sem lengra hefur liðið frá því að upplýsingatæknin hóf 

innreið sína í þjóðfélagið hafa stefnurnar orðið almennari og óljósari á þessu 

málasviði. Skýringin gæti verið sú að útbreiðsla hennar og þróun hafa gerst svo 

hratt að stefnumótun yfirvalda í upplýsingamálum hefur ekki náð að halda í við 

hana. 

3.3 Alþjóðlegar stefnur um upplýsingamál 

Prag yfirlýsingin um eflingu upplýsingalæsis í samfélaginu var samþykkt á fundi 

sérfræðinga frá 23 löndum sem haldin var í Prag 2003 fyrir tilstilli NCLIS og 

NFIL (National Forum on Information Literacy) með stuðningi UNESCO. Í henni 

eru tillögur um grundvallarviðmið um upplýsingalæsi og sett fram þrjú 

undirstöðuatriði til að bæta ástandið hjá þeim sem hafa lítið aðgengi að 

upplýsingum. Í fyrsta lagi þurfi að bjóða upp á gott aðgengi að upplýsingum og 

samskiptatækni. Í öðru lagi þurfi að bjóða upp á ótakmarkað aðgengi að þeim 

upplýsingum sem á þarf að halda og í þriðja lagi að auka upplýsingalæsi 

borgaranna. Samfélagið þurfi á upplýsingalæsum einstaklingum að halda því 

„upplýsingalæsi væri forsenda þess að taka fullan þátt í upplýsingaþjóðfélaginu“ 

(Prag yfirlýsingin um eflingu upplýsingalæsis í samfélaginu, 2003, bls. 28). Það 
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má finna samhljóm við þessi atriði í stefnu ríkisstjórnarinnar er kom út 2004 og 

nefndist Auðlindir í allra þágu en þar var boðað að nota skyldi upplýsingatækni í 

íslensku samfélagi (Forsætisráðuneytið, 2004). 

Í Stefnuyfirlýsingu UNESCO/IFLA um skólasöfn kemur fram að skólasöfn 

eru fyrir alla í námi og kennslu. Þau eru hugsuð til þess að miðla upplýsingum og 

hugmyndum sem er forsenda þess að ná árangri í nútíma þjóðfélagi sem í vaxandi 

mæli reiðir sig á upplýsingar og þekkingu. Á skólasöfnum læra nemendur bæði 

ákveðna lífsleikni og geta auðgað ímyndunarafl sitt sem styrkir þá sem ábyrga 

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

Glasgowyfirlýsing IFLA um bókasöfn, upplýsingaþjónustu og vitsmunalegt 

frelsi greinir frá mikilvægi bókasafna og upplýsingamiðstöðva og þeirra hlutverki 

í að afla og varðveita upplýsingar og gera þær aðgengilegar öllum. Þau stuðla að 

vitsmunalegu frelsi og aðstoða almenning við að tryggja og halda í almenn 

borgaraleg réttindi sín. Þau afla, varðveita og gera mismunandi tegundir efnis 

aðgengilegar til að lýsa fjölbreytileika þjóðfélagsins. Þau gera safnkost, aðstöðu 

og þjónustu jafna fyrir alla notendur og vernda rétt hvers og eins á einkalífi og 

trúnaði varðandi upplýsingar sem þeir leita eða afla sér. IFLA er með þessu að 

hvetja bókasöfn og upplýsingamiðstöðvar „til að styðja og efla grundvallaratriði 

vitsmunalegs frelsis og til að veita óhindraðan aðgang að upplýsingum“ 

(Glasgowyfirlýsing IFLA um bókasöfn, upplýsingaþjónustu og vitsmunalegt frelsi 

2003, bls. 69). 

Í Stefnuyfirlýsingu IFLA um Netið kemur fram að óheftur aðgangur að 

upplýsingum er grundvallaratriði fyrir frelsi, jafnrétti og alþjóðlegan skilning og 

frið. Þess vegna er mikilvægt að allir hafi frjálsan aðgang að upplýsingum, 

Netinu, bókasöfnum og hvers konar upplýsingaþjónustu. Með nettengingu hafa 

allir, hvar sem þeir eru í heiminum, aðgang að upplýsingum sem þeir geta nýtt sér 

og miðlað til annarra. Aðgangurinn má ekki vera háður „hugmyndafræðilegri, 

stjórnmálalegri eða trúarlegri ritskoðun né efnahagslegum hindrunum“ 

(Stefnuyfirlýsing IFLA um Netið, 2003, bls. 72). 

Árið 2005 var haldin ráðstefna í Alexandríu á vegum UNESCO, IFLA og 

NFIL (UNESCO, 2006). Í Alexandríuyfirlýsingunni um upplýsingalæsi og 

símenntun er bent á að upplýsingalæsi og símenntun séu nátengd. Upplýsingalæsi 

geri fólki á öllum aldri kleift að leita að, meta, nota og vinna úr upplýsingum á 
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árangursríkan hátt og ná fram persónulegum og félagslegum markmiðum og líka á 

sviðum menntunar og atvinnu. Símenntun geri einstaklingum og þjóðum 

mögulegt að ná markmiðum sínum og nýta þau tækifæri sem finna má í sífellt 

minnkandi heimi hnattvæðingar. Með því að styðja við upplýsingalæsi og 

símenntun verða til nauðsynleg verðmæti fyrir vöxt og þróun 

upplýsingasamfélagsins (Alexandríuyfirlýsingin um upplýsingalæsi og símenntun, 

2006).  

Rauði þráðurinn í öllum þessum stefnum sem hér hafa verið ræddar er í 

grundvallaratriðum að hvetja til aukins og óhindraðs upplýsingaaðgangs með 

nútíma samskiptatækni þar sem mikilvægi Netsins er áréttað. Þá fjalla þær um 

nauðsyn upplýsingalæsis og símenntunar og að skólasöfn séu til staðar til að miðla 

upplýsingum og hugmyndum til allra. 

3.4 Samantekt – Stefnumótun í upplýsingamálum 

Helsta markmið stefnumótunar stjórnvalda sem hófst árið 1995 var að innleiða 

upplýsingatækni sem nýta átti á öllum sviðum samfélagsins. Bókasöfnin áttu að 

gegna þar lykilhlutverki. Farið var af stað með háleit markmið og var 

upplýsingatæknin álitin leið til nýrra tækifæra. Bregðast átti við tækniframförum 

og tölvubyltingu með því að koma á kennslu á upplýsinga- og tæknisviði sem 

ásamt upplýsingalæsi átti að verða skyldugrein í grunnskólum. Þessi nýja tækni 

bauð upp á fjölbreytt tækifæri í skólastarfi og með henni áttu lífsgæði að aukast 

væru möguleikar tækninnar nýttir í menntun, menningu og á fleiri sviðum. 

Framtíðarsýnin var greiður aðgangur að tölvum og Netinu í skólum og 

bókasöfnum. Þá átti opinber þjónusta og upplýsingar einnig að vera aðgengilegar 

á Netinu og stuðla að meiri skilvirkni. 

Árið 2002 lagði Kennarasambandið fram skólastefnu með áherslu á 

mikilvægi upplýsingatækni og vel útbúinna skólasafna sem væru einskonar 

upplýsingamiðstöðvar. Áherslan á skólasöfnin og skólasafnskennara hefur síðan 

þá horfið úr stefnunni þótt óljóst megi greina tilvist þeirra. Nú er þess einungis 

getið að kennarar og skólastjórnendur fái þjálfun og aðstöðu til að nýta sér 

tæknina. Á sama tíma og umfang og þróun tækninnar hefur vaxið hefur 

stefnumörkun heldur dregist saman og orðið óljósari með árunum. 

Nokkrar alþjóðlegar stefnur um upplýsingamál hafa verið settar fram. Þær 

eru í aðalatriðum samhljóða um meginmarkmið, það er aukinn og óhindraðan 
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upplýsingaaðgang með notkun nútíma samskiptatækni. Einnig undirstrika þær 

mikilvægi Netsins, nauðsyn upplýsingalæsis og símenntunar og loks að skólasöfn 

séu til staðar og miðli upplýsingum og hugmyndum.  
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4 Upplýsinga- og tæknimennt í grunnskólum 

Hér á eftir verður fjallað um upplýsinga- og tæknimennt í grunnskólum. Fyrst er 

hugtakið upplýsingalæsi skilgreint því samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 2007) er upplýsingalæsi meginkjarni upplýsingamenntar 

og að leggja beri aukna áherslu á það. Í annan stað eru lög um grunnskóla skoðuð 

og kannað hvað þar er að finna í sambandi við upplýsinga- og tæknimennt og 

skólasöfn og hvaða umgjörð þau setja skólum. Þá eru Aðalnámskrá grunnskóla – 

almennur hluti og Aðalnámskrá grunnskóla – Upplýsinga- og tæknimennt 

skoðaðar og athugað hvort vægi og tenging upplýsinga- og tæknimenntar sé til 

staðar við skólasöfnin og hvernig kennslu er hagað á þessu sviði. Að lokum er 

stutt samantekt úr kaflanum. 

4.1 Skilgreining á hugtakinu upplýsingalæsi 

Við lifum á upplýsingaöld og þess vegna er svonefnt upplýsingalæsi orðið 

alþjóðlegur samnefnari fyrir það sem þarf til að ná árangri á öllum æviskeiðum. 

Mikilvægi þess hefur aldrei verið brýnna en fyrir þau börn sem nú vaxa úr grasi 

og þurfa að vera undir það búin að hafa aðgang að, nota og meta upplýsingar á 

virkan hátt bæði í prentuðu og rafrænu formi (U.S. National Commission on 

Libraries and Information Science, 2008). 

Hugtakið upplýsingalæsi hefur eins og áður er getið þróast og breyst síðan 

það fyrst kom fram og merking þess orðið víðari. Hugtakið á meðal annars rætur 

að rekja til safnkynningar og safnfræðslu bókasafna sem og kennslu í safnleikni. 

Það má segja að með upplýsingatækninni hafi safnleiknin gengið í endurnýjun 

lífdaga og á seinni árum hafa orð eins og upplýsingaleikni og upplýsingafærni 

tekið yfir. Merking hugtaksins upplýsingalæsi nær utan um flesta þætti 

samfélagsins og er víðtækara en merking hugtakanna upplýsingaleikni og 

upplýsingafærni. Það felur líka í sér gagnrýna hugsun og siðræna nýtingu 

upplýsinga. Til að vera upplýsingalæs þarf einnig kunnáttu og leikni á sviði 

myndlæsis, fjölmiðlunar, tölvulæsis og netlæsis (Ingibjörg Sverrisdóttir, 2001; 

Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008, 2009).  
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Árið 1989 setja Bandarísku bókasafnasamtökin ALA (American Library 

Association) fram skilgreiningu á hugtakinu upplýsingalæsi sem hefur verið mikið 

notuð eins og kemur fram í greinum Þórdísar T. Þórarinsdóttur (2008, 2009). 

Skilgreining ALA hljóðar svona í þýðingu Þórdísar: 

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 (Þórdís T. 

Þórarinsdóttir, 2009, bls. 17). 

Hér er þessu hugtaki ágætlega lýst en fleiri hafa sett fram ítarlegri skýringar á því 

sem taka mið af síbreytileika upplýsingasamfélagsins sem við búum í. Samkvæmt 

Prag yfirlýsingunni um eflingu upplýsingalæsis í samfélaginu frá 2003 eru settar 

fram tillögur um viðmið varðandi upplýsingalæsi. Þar segir meðal annars að 

upplýsingalæsi feli í sér „þekkingu á eigin upplýsingaþörfum og hæfileikanum til 

að staðsetja, finna, meta, skipuleggja og nota á skilvirkan hátt upplýsingar við að 

fjalla um þau málefni og viðfangsefni sem eru til staðar“ á hverjum tíma (2003, 

bls. 28).  

Í Alexandríuyfirlýsingunni um upplýsingalæsi og símenntun frá árinu 2005 

er svipuð skilgreining sett fram og í Prag yfirlýsingunni, þ.e. að upplýsingalæsi sé 

„að gera sér grein fyrir upplýsingaþörfinni, að finna, meta gildi, nota og vinna úr 

upplýsingum í menningarlegu og félagslegu samhengi“ nema hvað skilgreiningin 

er víðtækari og því er lýst yfir „að upplýsingalæsi og símenntun væru leiðarljósin 

í upplýsingasamfélaginu, þar sem þau vísuðu veginn til framfara, hagsældar og 

frelsis“ (2006, bls. 16). Þetta gæti verið vegvísir á framtíðarsýn menntaðra þjóða. 

Ef Aðalnámskrá grunnskóla – Upplýsinga- og tæknimennt er skoðuð má 

finna skilgreiningu á upplýsingalæsi þar sem segir að upplýsingalæsi sé „þekking 

og færni í að afla, flokka og vinna úr upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 8). Þessi skilgreiningin í námskránni er ekki 

eins víð og sú sem kemur fram í Alexandríuyfirlýsingunni. 

4.2 Hlutverk og markmið með upplýsinga- og tæknimennt 

Upplýsinga- og tæknimennt fjallar markvisst um tæknina og tækniumhverfið. Í 

grunnskólanum þarf að leggja áherslu á tækniumhverfið og síbreytileika þess á 

heildstæðan hátt. Einnig er því komið til skila að stöðugt komi fram ný þekking 

og verkkunnátta sem einstaklingurinn er alla ævi að viða að sér og læra, svokölluð 
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símenntun. Einstaklingurinn þarf líka að átta sig á því að til að öðlast heildstæða 

sýn á tækni nútímans þarf hann að vera læs á flest svið vísinda, lista og fræða 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). 

4.2.1 Lög um grunnskóla 

Í lögum um grunnskóla nr. 91 frá 2008 segir í 2. gr. um markmið að: „Hlutverk 

grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda 

og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. ... Þá skal 

grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og 

þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins“ 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008, bls. 1).  

Í 24. grein sömu laga um aðalnámskrá segir að: „Ráðherra setur 

grunnskólum aðalnámskrá sem er endurskoðuð reglulega. Í henni er m.a. kveðið 

nánar á um uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu í kennslu og 

kennsluskipan í samræmi við hlutverk grunnskólans, sbr. 2. gr.“ (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008, bls. 4).  

Í 25. grein er fjallað um að í aðalnámskrá skuli koma fram markmið náms, 

kennsla, uppbygging og skipan þess en að hver skóli geti ákveðið hvort 

námsgreinar eða námssvið séu kennd aðgreind eða samþætt. Þá eru 

námsgreinarnar og námssviðin talin upp og þar á meðal er upplýsinga- og 

tæknimennt. Það er síðan í höndum hvers skóla að gera grein fyrir því í 

skólanámskrá hvernig ná eigi markmiðunum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Samkvæmt 29. grein laganna um skólanámskrá og starfsáætlun segir: 

„Skólanámskrá er nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla um markmið, inntak 

náms og námsmat, starfshætti og mat á árangri og gæðum skólastarfs...“ (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008, bls. 5).  

Það er því ljóst að námsgreinin eða námssviðið upplýsinga- og tæknimennt 

kemur fram í lögunum en þar er ekki lengur fjallað sérstaklega um skólasafnið eða 

hlutverk þess eins og áður hefur komið fram í kafla 2.1 hér að framan. Í 24. grein 

laganna undir k – lið er þess getið að leggja beri áherslu á safna- og heimildavinnu 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 
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4.2.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Með tilkomu Aðalnámskrá grunnskóla 1999 var í fyrsta sinn gefin út sérstök 

námskrá í upplýsinga- og tæknimennt. Aðalnámskráin var gefin út í tólf heftum 

sem skiptust í almennan hluta og ellefu greinahluta. Í hverjum hluta var tekið fyrir 

markmið, inntak og skipulag náms á tilteknum námssviðum 

(Menntamálaráðuneytið, 1999a). Í hlutanum um upplýsinga- og tæknimennt er 

fylgt eftir tillögum menntamálaráðuneytisins sem settar voru fram í skólastefnunni 

frá árinu 1998 er kallaðist Enn betri skóli, þeirra réttur – okkar skylda. Þar var 

lagt til að koma skyldi á kennslu á upplýsinga- og tæknisviði 

(Menntamálaráðuneytið, 1998).  

Aðalnámskrá grunnskóla – Upplýsinga- og tæknimennt 1999 byggðist á 

þremur námssviðum; upplýsingamennt sem áður hét skólasafnakennsla, nýsköpun 

og hagnýtingu þekkingar sem var alveg nýtt námssvið og loks hönnun og smíði 

sem var áður smíði og tilheyrði þá list- og verkgreinum. Auk kafla um námssviðin 

þrjú var sérstakur kafli um tölvunotkun hafður fremstur í námskránni. 

Tölvunotkunin átti ekki að vera sjálfstætt svið heldur átti að kenna hana samþætt 

með öðrum greinum (Allyson Macdonald, Þorsteinn Hjartarson og Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2005). Með upplýsingatækninni og þessari nýju námskrá í 

upplýsinga- og tæknimennt breytist hlutverk skólasafnanna eins og áður er getið í 

kafla 2.3 (Menntamálaráðuneytið, 1999b). Samkvæmt almenna hluta 

námskrárinnar, á upplýsingatækni að verða sjálfsagt hjálpartæki í öllum 

námsgreinum og því verður hver námsgrein að nýta þau tækifæri sem 

upplýsingatæknin býður til að ná markmiðum greinarinnar 

(Menntamálaráðuneytið, 1999a). 

Þann 1. ágúst 2007 tók gildi endurbætt Aðalnámskrá grunnskóla og átti hún 

að fullu að vera komin til framkvæmda í skólum eigi síðar en þremur árum eftir 

gildistöku. Skráin var eingöngu gefin út á rafrænu formi og greindist í þrettán 

hefti, almennan hluta og tólf greinahluta. Ástæðan fyrir því að greinunum hafði 

verið fjölgað úr ellefu í tólf frá fyrri útgáfu var sú að hönnun og smíði, sem var 

áður undir upplýsinga- og tæknimennt, var orðin að sjálfstæðri grein. Í 

greinahlutum aðalnámskrár eru sett fram meginmarkmið í námi og kennslu og 

fjallað um inntak og skipulag náms á ákveðnum námssviðum 

(Menntamálaráðuneytið, 2006).  
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Námssvið upplýsinga- og tæknimenntar hafði tekið breytingum frá því sem 

áður var og skiptist samkvæmt þessari nýju námsskrá í upplýsingamennt, 

tölvunotkun í grunnskólum og nýsköpun og hagnýtingu þekkingar. Tölvunotkunin 

sem stóð fyrir utan upplýsinga- og tæknimenntina er nú orðin hluti hennar. 

Námssviðinu upplýsingamennt er skipt í þrjá efnisþætti, það er tæknilæsi, 

upplýsingalæsi og menningarlæsi. Með tæknilæsi er átt við að hún sé „kunnátta til 

að nýta tækjabúnað til að afla þekkingar og miðla henni“ (Menntamálaráðuneytið, 

2007, bls. 8). Upplýsingalæsi er skilgreint samkvæmt námskránni sem „þekking 

og færni í að afla, flokka og vinna úr upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 8). Menningarlæsi skýrist sem „hæfni til að 

njóta menningar og vilji til að vinna úr ýmsum þáttum hennar á skapandi og 

siðrænan hátt“ (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 8).  

Í námskránni er fjallað um lágmarkskennslutíma námssviðanna. Þar er 

upplýsingamennt úthlutað lágmarkskennslutíma en samkvæmt 

viðmiðunarstundaskrá er vikulegur kennslutími fjórar stundir í 1. – 4. bekk, þrjár 

stundir í 5. – 7. bekk og ein í 8. – 10. bekk. Tölvunotkun í grunnskóla er skipt í 

fjóra meginefnisþætti sem eru viðhorf, tölvulæsi, beiting tölva og tækniskilningur. 

Með viðhorfi er átt við að nemandinn kynnist möguleikum tölvu- og 

upplýsingatækni í námi og starfi svo hann geti mótað viðhorf sitt og áttað sig á 

hvernig tæknin nýtist í samhengi við viðfangsefnin. Með tölvulæsi er hugsunin að 

kenna nemandanum að beita tölvu- og upplýsingatækni. Í efnisþættinum beiting 

tölva er áhersla lögð á að nemandinn geti beitt tölvutækni við leik og störf og 

tekist á við ný viðfangsefni með tölvunni. Efnisþátturinn tæknilæsi miðar að því 

að auka skilning nemandans á tölvutækninni og gera honum kleift að meta og 

skilja bæði möguleika og takmarkanir hennar. Tölvunotkunin fellur utan 

tímaúthlutunar og á ekki að vera tiltekin námsgrein heldur á að flétta markmið 

hennar inn í nám og kennslu annarra námsgreina.  

Námssviðið nýsköpun og hagnýting þekkingar greinist í þrjá efnisþætti sem 

eru upplýsinga- og tæknilæsi, hugmynd, lausn og afurð og loks einstaklingur, 

tækni og samfélag. Þessu námssviði er ekki úthlutað sérstökum tímum heldur er 

það ákvörðun stjórnenda hvers skóla hvort þeir nýta sér þau markmið sem sett eru 

fram til að samþætta sviðið öðrum námsgreinum (Menntamálaráðuneytið, 2007).  
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Í inngangi fyrir upplýsingamennt í Aðalnámskrá grunnskóla - Upplýsinga- 

og tæknimennt 2007 er bent á að til að takast á við breytilegan heim tækni, 

upplýsinga og samskipta þurfi að leggja aukna áherslu á upplýsingalæsi enda sé 

hún kjarni upplýsingamenntar og þverfagleg grein. Þeir sem sinna kennslu í 

upplýsingamennt eiga að vinna með einstökum kennurum að gerð kennsluáætlana 

og samþætta markmið upplýsingamenntar og annarra námsgreina í 

upplýsingaverkefnum. Hlutverk kennarans í upplýsingamennt getur verið allt frá 

því að aðstoða nemendur á skólasafni eða tölvuveri í að vinna með 

faggreinakennara að upplýsingaverkefnum. Þar er einnig nefnt að kennarar í 

upplýsingamennt eigi að vinna með öðrum kennurum að gerð kennsluáætlana sem 

lúta að samþættingu markmiða upplýsingamenntar og annarra námsgreina í 

upplýsingaverkefnum (Menntamálaráðuneytið, 2007). Það kemur hins vegar ekki 

skýrt fram í aðalnámskránni hvaða kennarar áttu að taka við upplýsinga- og 

tæknimenntarnámskránni í skólunum. Þetta tiltekna hefti gaf til kynna að um 

sérstaka námsgrein væri að ræða þó svo hugmyndir námskrárhöfunda stefndu til 

annars, það er að upplýsinga- og tæknimenntin væri þverfagleg grein sem ætti að 

vera verkfæri og aðferð fyrir nemendur til að afla þekkingar og færni í öllum 

greinum (Allyson Macdonald o.fl., 2005).  

Námsskrá um upplýsinga- og tæknimennt frá árinu 2007 gerir ráð fyrir því 

að í skólunum séu starfrækt skólasöfn. Í áfangamarkmiðum í upplýsingamennt við 

lok 4. og 7. bekkjar kemur skólasafnið við sögu undir markmiðum í upplýsinga- 

og menningarlæsi. Skólasafnið er þar nefnt berum orðum þótt þess sé hvergi getið 

sérstaklega annars staðar í þessum námskrárhluta nema í viðauka þar sem sýnt er 

dæmi um þrepamarkmið í upplýsingamennt fyrir 1. – 4. bekk. Samkvæmt 

áfangamarkmiðunum eiga nemendur í 4. bekk til dæmis að „þekkja þá möguleika 

sem skólasafnið býður upp á til upplýsingaöflunar og vinnslu“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 10). Einnig eiga nemendur að „hafa fengið 

reglulega lánaðar bækur og önnur gögn á skólasafninu sem styðja nám og 

lesskilning“ (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 11). Í 7. bekk eiga nemendur til 

dæmis að „geta leitað að gögnum eftir flokkunarkerfi skólasafnsins (Dewey)“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 11). Þá eiga þeir að „kynnast helstu greinum á 

sviði lista, vísinda, tækni og verkgreina í gegnum miðla skólasafnsins“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 12). Í viðauka með þessum greinahluta eru sett 

fram dæmi um þrepamarkmið til að lýsa hugsanlegu fyrirkomulagi í kennslunni 
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fyrstu fjögur árin í grunnskóla. Á þessum árum er lagður grunnur að getu 

nemenda til að nýta sér tölvukost og upplýsingalindir skólans á sjálfstæðan og 

ábyrgan hátt. Skólasafnið gegnir þar veigamiklu menntunarhlutverki 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Námsskráin skýrir hvorki hlutverk eða stöðu bókasafns- og 

upplýsingafræðingsins eða fagaðilans í tölvum, þó svo að þessir aðilar sinni 

kennslu eða leiðsögn í upplýsinga- og tæknimennt í skólanum og gert sé ráð fyrir 

þeirra hlut í markmiðum námssviðanna. Það hefði verið rökrétt að bókasafns- og 

upplýsingafræðingurinn héldi utan um upplýsingamenntina og fagaðilinn í tölvum 

bæri ábyrgð á tæknimenntinni. Starfsfólki skólanna hefði þá verið ljóst að þessir 

starfsmenn ættu að vera því sem og nemendum til leiðsagnar og innan handar þar 

sem þeir eru sérfræðingarnir á þessum sviðum.  

4.3 Samantekt – Upplýsinga- og tæknimennt í grunnskólum 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2007 skal leggja áherslu á upplýsingalæsi 

sem meginkjarna upplýsingamenntar. Upplýsingalæsi felur í sér vitneskjuna um 

hvenær er þörf á upplýsingum, getu til að nálgast þær, meta og nota þegar á þarf 

að halda. Upplýsinga- og tæknimennt snýst um tæknina og tækniumhverfið og að 

í grunnskólanum sé lögð áhersla á síbreytileika þess og þróun.  

Í lögum um grunnskóla frá 2008 er fjallað um hlutverk grunnskóla og 

heimila við að stuðla að alhliða þroska allra nemenda í þjóðfélagi sem er í sífelldri 

þróun. Ráðherra setur grunnskólum aðalnámskrá sem skal endurskoðuð reglulega 

og í henni er meðal annars að finna skýringar á uppeldishlutverki grunnskólans og 

meginstefnu í kennslu og markmiðum náms. Þar er upplýsinga- og tæknimenntar 

getið sérstaklega og að skólarnir skuli sjálfir setja sér eigin markmið.  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla – Upplýsinga- og tæknimennt 1999 á 

upplýsingatækni að vera sjálfsagt hjálpartæki í öllum námsgreinum sem aftur nýta 

þau tækifæri sem tæknin býður upp á sér til framdráttar. Í endurbættri 

Aðalnámskrá grunnskóla 2007 tók upplýsinga- og tæknimennt þeim breytingum 

að tölvunotkun kom í staðinn fyrir hönnun og smíði sem varð að sérstarkri 

námsgrein. Þar er einnig að finna meginmarkmið varðandi nám og kennslu og 

inntak og skipulag náms á ákveðnum sviðum. Gert er ráð fyrir starfrækslu 

skólasafna og að nemendum skuli kennt að nýta þá möguleika sem þau bjóða upp 
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á. Þar eru hins vegar hlutverk og staða bókasafns- og upplýsingafræðings og 

fagaðila í tölvum ekki skýrð. 
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5 Starfsemi skólasafna og samstarf 

Í kaflanum er fyrst fjallað um skólasöfn og starfsemi þeirra. Rætt er um hlutverk 

bókasafns- og upplýsingafræðingsins og um þörfina á samstarfi milli hans og 

kennarans. Næst er samstarf bókasafns- og upplýsingafræðingsins við kennara 

skoðað og gerð grein fyrir ýmsum tengdum rannsóknum og niðurstöðum úr þeim. 

Þá er viðhorf og stuðningur skólastjórnenda til skólasafna og samstarfsins athugað 

og hvaða kostum skólasafnið þarf að búa yfir. Að endingu er stutt samantekt úr 

kaflanum. 

5.1 Starfsemi skólasafna 

Skólasöfnin þurfa að verða kraftmikil námsver (e. media center) þar sem 

bókasafns- og upplýsingafræðingurinn (e. library media specialists) sér um að 

þróa nýjar námsleiðir. Starfsemi safnanna snýst ekki einungis um upplýsingalæsi 

heldur leiðsögn í að tileinka sér nýja hæfni til að öðlast þekkingu, skilning og 

sköpun í síbreytilegu tækniumhverfi. Þróun þeirra þarf að fylgja breytingum 

varðandi menntun á upplýsingaöld. Bókasafns- og upplýsingafræðingar hafa 

sérþekkingu og reynslu til að finna, meta og nota upplýsingar. Þeir hafa úrræðin, 

þekkja safnkost bókasafnsins og möguleika Internetsins og samfélagsins í heild. 

Án sérþekkingar þeirra geta kennarar aðeins að litlu leyti náð fram markmiðum í 

upplýsingalæsi sem gerð er krafa um á 21. öld (Kuhlthau, 2010). 

Til að takast á við verkefni í síbreytilegum heimi eru gerðar kröfur um nýja 

hæfni, þekkingu og námsleiðir til að undirbúa nemendur. Sumir halda að 

Internettenging í skólastofu sé allt sem þarf til að breyta 20. aldar skóla í 21. aldar 

námsumhverfi. Bara ef það væri nú svona einfalt. Sumir hafa talið að Internetið 

geri skólasöfn óþörf. Rannsóknir sýna að svo er alls ekki. Þörf er á nýjum 

aðferðum til náms sem undirbúa nemendur til að takast á við flókið 

upplýsingaumhverfi og rannsóknir sýna að skólasöfn á upplýsingaöld eru 

nauðsynlegur þáttur í þeirri þróun (Kuhlthau, 2010). 

Ann M. Martin, fyrrum forseti félags skólasafnsfræðinga í Bandaríkjunum 

(2008-2009) telur að kennarar verði að breyta aðferðum sínum til þess að 

nemendur öðlist hæfni, frumleika og getu til þess að skapa sér starfsvettvang í 
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samfélaginu. Skólasöfnin geta komið þar að og tengst námsefninu, búið til 

verkefni sem krefjast þátttöku og frumkvæðis til að víkka tæknikunnáttu nemenda 

og grunnlestrarhæfni. Þau geta verið verkfærið sem gerir öllum nemendum jafn 

hátt undir höfði til að takast á við 21. öldina og geta lagt til gögn og upplýsingar 

sem læra má af (Martin, 2008).  

Til þess að ná þessu fram reynir á aukna menntun og hæfni bókasafns- og 

upplýsingafræðinga. Sem dæmi er gerð sú krafa í Georgíufylki í Bandaríkjunum 

að þeir hafi mastersgráðu í bókasafns- og upplýsingafræði. Þeim er ætlað að vinna 

í samstarfi við kennara við að útfæra kennslu, bjóða upp á sveigjanlega 

tímaáætlanir til þess að samstarfið geti átt sér stað. Þeir eiga að hvetja til lesturs, 

samtvinna tækni og námsefni, bjóða upp á víðfeðman bókasafnskost á 

mismunandi sviðum, stýra skólabókasafni og upplýsingadagskrá og kenna 

upplýsingalæsi til framtíðar (Morris og Packard, 2007). Sambærileg lýsing á 

hlutverki bókasafns- og upplýsingafræðings kemur fram í skýrslu Indiana Library 

Federation – Association for Indiana Media Educators (2010). 

Í grein er birtist í Skímu, tímariti samtaka móðurmálskennara, nefnir 

bókasafns- og upplýsingafræðingur rannsókn frá 2006 sem gerð var á 

skólabókasöfnum í Kanada og sýndi að gott starfslið, vel búin bókasöfn og 

fjölbreytt starfsemi skiptu sköpum fyrir góðan námsárangur nemenda (Ingibjörg 

Baldursdóttir, 2006). Marilyn Miller (2005) tekur undir þetta sjónarmið í grein 

sinni og segir að lestur sé ennþá lykillinn að árangri og lestur af frjálsum vilja og 

áhuga stuðli að lestraráhuga til lífstíðar.  

5.2 Samstarf bókasafns- og upplýsingafræðinga, fagaðila í 

tölvum og kennara  

Að mati Kuhlthau (2010) eru bókasafns- og upplýsingafræðingar frumkvöðlar í 

21. aldar skólum. Þeir eru nauðsynlegir samstarfsaðilar í að búa til skóla sem gera 

nemendum kleift að læra í gegnum fjölbreytt úrræði og eftir fjölmörgum 

samskiptaleiðum. Kennarar ráða ekki við það einir. Þetta er í samræmi við 

Stefnuyfirlýsingu UNESCO/IFLA um skólasöfn (2003). Þar segir að sýnt hafi verið 

fram á að nemendur nái betri tökum á læsi, lestri, námi, verkefnum sem og 

upplýsinga- og samskiptatækni þegar bókasafns- og upplýsingafræðingar og 

kennarar vinna saman. Kuhlthau (2010) telur að samstarf kennara og bókasafns- 



 

39 

og upplýsingafræðinga geti skapað það umhverfi sem nemendur þurfa til 

upplýsingaöflunar, þátttöku, sköpunar og náms í upplýsingaumhverfinu.  

Með aukinni þörf fyrir nýjar kennsluaðferðir sem takast á við 

margbreytileika upplýsingasamfélagsins er nauðsynlegt að skilja hvernig hægt er 

að þróa hlutverk bókasafns- og upplýsingafræðingsins sem samstarfsaðila 

kennara. Í leiðbeiningum fyrir skólasafnsfræðinga frá Samtökum 

skólasafnsfræðinga í Bandaríkjunum (e. American Association of School 

Librarians – AASL sem er deild innan American Library Association – ALA) 2007 

er mælt með samstarfi af þessum toga sem lykilatriði til að bæta námsárangur 

nemenda. Þessu til stuðnings er fjöldi rannsókna sem vitna um betri námsárangur 

(Montiel-Overall, 2009). Í Bandaríkjunum höfðu árið 2008 verið gerðar meira en 

60 rannsóknir sem sýna greinileg tengsl á milli betri námsárangurs nemenda og 

skólasafna sem hafa á að skipa bókasafns- og upplýsingafræðingi (U.S. National 

Commission on Libraries and Information Science, 2008). 

Í bókinni Information Power Building Partnerships for Learning sem gefin 

er út af samtökum amerískra skólasafna er bókasafns- og upplýsingafræðingi lýst 

sem kennara sem vinnur með nemendum og öðrum þeim sem eru í 

skólasamfélaginu við að skilgreina námið og upplýsingaþörfina. Hann finnur 

lausnir og kemur þeim á framfæri. Hann er samstarfsmaður í kennslu og vinnur 

með kennurum og öðrum við að tengja þarfir nemendanna í gegnum námsefnið 

bæði prentað og rafrænt. Hann er upplýsingafræðingur og hefur sérfræðiþekkingu 

til að afla og meta upplýsingaveitur og að upplýsa samstarfsmenn, kennara, 

nemendur og stjórnendur. Hann gerir áætlanir um upplýsingaöflun og mat innan 

sem utan upplýsingaversins. Loks er hann verkefnastjóri sem vinnur með 

skólasamfélaginu við að skilgreina stefnu bókasafnsins og leiðbeina um allt sem 

tengist því (American Association of School Librarians og Association for 

Educational Communications and Technology, 1998). Í bréfi sem Beth 

Fitzsimmons, fyrrum formaður NCLIS (2004–2008), nefndar um bókasafns- og 

upplýsingafræði, sendi George W. Bush þáverandi Bandaríkjaforseta segir hún 

meðal annars að meginframlag bókasafna til betri námsárangurs sé samstarf 

bókasafns- og upplýsingafræðings við kennara til að auðga innihald námsefnis. 

Það gerir bókasafns- og upplýsingafræðingurinn með því að taka þátt í kennslu 

nemenda og þróun námsefnis og samhæfa námsgögnin eða úrræðin inn í 
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kennsluna og námið. Einnig með því að velja, leita og meta rafræn úrræði eða 

gögn og tæki, innleiða þau og leiðbeina nemendum og kennurum um notkun 

þeirra. Auk þess upplýsi bókasöfnin nemendur, mennti þá og veiti þeim ánægju á 

öllum skólastigum og á bókasafninu læra þeir að læra (U.S. National Commission 

on Libraries and Information Science, 2008). Hartzell (2002) telur að með því að 

víkka út starfssvið bókasafns- og upplýsingafræðingsins gefi það honum tækifæri 

til að bjóða upp á aukna þjónustu. Í sama streng tekur Loertscher (1988). Hann 

telur kennara oft stæra sig af því að hafa ákveðið frelsi til kennslu og að þeir séu 

sérfróðir um sín málefni og hafi sjálfsforræði. Það er hins vegar sama hversu 

góður kennari er, hann getur alltaf bætt sig með því að fá hugmyndir annars staðar 

frá. Kennari sem stofnar til samstarfs við bókasafns- og upplýsingafræðing í 

skólanum gerir það vegna þess að hann sér að nálgun tveggja samstarfsaðila til 

kennslunnar er líklegri til árangurs en hjá honum einum. Samstarf kallar á 

gagnkvæmt traust og að báðir aðilar leggi eitthvað af mörkum. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingar kvarta oft yfir því að kennarar skipuleggja ekki verkefni 

fram í tímann þannig að skólasafnið og eða upplýsingaverið geti komið að 

raunverulegu gagni. Eins álíta margir kennarar að bókasafns- og 

upplýsingafræðingar hafi lítinn áhuga á því sem gerist í skólastofunni. Svona 

ályktanir eru algengar og leiða oftast til lítt notaðra upplýsingavera, vannotaðs 

safnkosts, misnotaðrar tækni og skorts á gagnkvæmu trausti. Hvorki kennari né 

bókasafns- og upplýsingafræðingur ætti að gera ráð fyrir að góðir hlutir gerist 

sjálfkrafa. Báðir þurfa að vinna í að skipuleggja tímann og nýta tækifærin til að 

meta árangur allra sameiginlegra verkefna. Hverjar sem hindranirnar eru verða 

bókasafns- og upplýsingafræðingur og kennari að heita samstarfi og standa við 

það. 

Dr. Patricia Montiel-Overall hefur rannsakað mikið samstarf kennara og 

bókasafns- og upplýsingafræðinga undanfarin ár. Hún hefur ritað um það margar 

greinar og í einni þeirra, A Theoretical Understanding of Teacher and Librarian 

Collaboration (TLC), sem hún skrifaði árið 2005, telur hún að samstarf kennara 

og bókasafns- og upplýsingafræðinga sé nauðsynlegur stuðningur við aukinn 

fjölda nemenda, flóknari kennslu og meira upplýsingaflæði. Hins vegar finnst 

henni að eftir sé að skilgreina hvernig þessu samstarfi skuli háttað. Montiel-

Overall fjallar um fjögur líkön fyrir svona samstarf sem hún hefur áður sett fram. 

Fyrsta líkanið fjallar um samhæfingu. Það krefst lítilla samskipta á milli kennara 
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og bókasafns- og upplýsingafræðings. Annað líkanið fjallar um samstarf. Þar 

vinna kennari og bókasafns- og upplýsingafræðingur nánar saman til að bæta 

námsmöguleika nemenda. Þeir til dæmis skipta með sér verkum og kenna hver á 

sínu sérsviði og sem tengjast ekki endilega. Þriðja líkanið er samtvinnuð fræðsla. 

Þar er samvinna milli þessari tveggja aðila orðin nánari og meira traust ríkir á 

milli þeirra. Þeir setja fram og skipuleggja nýja kennslumöguleika og nota 

sérþekkingu beggja til að auka skilning nemenda. Fjórða líkanið er samtvinnað 

námsefni. Það krefst samstarfs sem tekur mið af námsefni og námsskrá. Kennarar 

og bókasafns- og upplýsingafræðingar hittast reglulega til að samtvinna 

upplýsingalæsi með sameiginlegu átaki sem krefst hugsunar, skipulagningar og 

mats í gegnum námsefnið í samstarfi við skólastjórnendur eða þá sem skipuleggja 

námskrá. Morris og Packard (2007) benda á að Sandra Hughes- Hassell og Anne 

Wheelock séu sammála þessu í aðalatriðum í grein frá árinu 2001. Þau vitna 

einnig í grein Champlain og Loertscher frá árinu 2003 sem lýsa því hvað gerist hjá 

nemendum við svona samstarf og þegar kennari er tilbúinn að færa kennsluna úr 

skólastofunni í upplýsingaverið. Þá gerast góðir hlutir því tveir kennarar eru til 

staðar í stað eins, umhverfið er upplýsinga- og tæknivætt og aðgengilegt og hver 

nemandi getur fengið tvöfalt meiri aðstoð sérfræðings (Morris og Packard, 2007). 

Þá bendir Montiel-Overall (2005) á fimm atriði innan líkananna áðurnefndu; 

áhuga, þátttöku, bætt nám, nýsköpun og samþættingu sem hægt er að nota til að 

meta áhrif hvers líkans fyrir sig á námsárangur nemenda. Hún færir rök fyrir því 

að sé þessum fimm atriðum framfylgt til hins ýtrasta þá hafi þau mest áhrif á 

námsárangur nemenda.  

Árið 2007 gerði Patricia Montiel-Overall aðra rannsókn á samstarfi kennara 

og bókasafns- og upplýsingafræðinga. Rannsóknin var bæði eigindleg- og 

megindleg. Þátttakendur, sem voru bókasafns- og upplýsingafræðingar og 

kennarar, voru markvisst valdir (e. purposely selected) úr stóru úthverfi í 

suðvesturríkjum Bandaríkjanna. Þetta voru sextíu og fjórir kennarar, sjö 

bókasafns- og upplýsingafræðingar, sex skólastjórar og einn aðstoðarskólastjóri. 

Þátttakendur komu frá sjö almennum skólum sem voru frá leikskólastigi og upp í 

8. bekk í grunnskóla. Meirihluti þátttakenda voru reyndir kennarar og bókasafns- 

og upplýsingafræðingar með eins til tíu ára starfsreynslu eða lengri, 90% voru 

konur og 10% voru karlar. Allir þátttakendur fengu skriflega könnun og átján 

þeirra tóku þátt í viðtölum, áhorfsathugunum og hópstarfi. Rannsakaðir voru 
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undirliggjandi þættir tveggja líkana af samstarfi þeirra til að sannreyna tengslin 

milli samstarfsins og bætts árangurs nemenda. Líkönin tvö sem notuð voru eru 

flokkunarfræði Loertscher (1988) og TLC líkan (e. teacher librarian 

collaboration) hennar sjálfrar (Montiel-Overall, 2005) sem getið er hér að framan. 

Loertscher líkanið hafði þá verið notað í meira en 25 ár sem mælikvarði á slíkt 

samstarf. Báðar rannsóknaraðferðirnar sýna svipaðar niðurstöður. Kjarni málsins 

er að kappkosta við að stofna til samstarfs milli þessara aðila til þess að þróa 

sameiginleg markmið. Gallinn við rannsóknina er smæð úrtaksins en stærra úrtak 

hefði gefið sterkari niðurstöðu (Montiel-Overall, 2007). 

Montiel-Overall birti grein árið 2008 um eigindlega rannsókn sem hún hafði 

gert í Bandaríkjunum. Þar var skoðað starf kennara og bókasafns- og 

upplýsingafræðinga sem höfðu haft með sér mikið samstarf og einnig kerfið sem 

notast var við innan viðkomandi skóla. Fimm meginþemu koma fram og birtast 

sem nauðsynlegir þættir í árangursríku samstarfi. Þar má fyrst nefna 

skólamenningu, það umhverfi sem skólinn veitir og hvaða þættir skólastarfsins fá 

hvatningu. Í öðru lagi eru það jákvæðir eiginleikar og viðmót samstarfsaðilanna 

sem hafa áhrif á samstarfið og auðvelda það. Í þriðja lagi þurfa samskiptin að 

byggja á gagnkvæmu trausti. Í fjórða lagi er talað um stuðning og skipulagningu 

af hálfu skólastjórnenda varðandi skýr markmið, sveigjanleika í stundatöflu og 

skipulagningu samstarfstíma. Í fimmta lagi fundu þátttakendur hvatningu í því að 

sjá hvaða árangur samstarfið hafði á nemendurna. Það vakti athygli rannsakenda 

að þátttakendur gáfu í skyn að hægt væri að sigrast á tímaþættinum þrátt fyrir 

takmarkanir þegar samstarfið var mikils metið og spennandi. Þá kom fram að 

kennurum fannst helstu annmarkar varðandi samstarfið vera meðal annars litlar 

væntingar frá stjórnendum, lítið traust frá umhverfinu, of lítil viðurkenning á 

sérhæfingu fagaðila, ósveigjanlegar tímatöflur og skortur á faglegri þróun. 

Niðurstöðurnar sýndu einnig að aðaltilgangur samstarfs er að auka námsgæði fyrir 

nemendur (Montiel-Overall, 2008). 

Í grein eftir Montiel-Overall frá júlí 2010 sem fjallar um rannsókn varðandi 

samstarf kennara og bókasafns- og upplýsingafræðinga kemur fram að algengt sé 

að kennarar hafi ekki enn öðlast skilning á nýju hlutverki bókasafns- og 

upplýsingafræðingsins sem samstarfsaðila í kennslunni og sjái þá enn í sínum 
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gömlu hefðbundnu hlutverkum. Þeir hafi oft litla sem enga reynslu af samstarfi 

við þá. Í venjulegu verkefni gæti samstarfið litið út eins og mynd 1 sýnir.  

 

Mynd 1: Þróun á samstarfi kennara og bókasafns- og upplýsingafræðings við venjulegt 

verkefni (Montiel-Overall, 2010, bls. 47). 

 

Á fyrsta stigi (Box A) er því lýst sem þarf til að setja samstarfið í gang, það er 

sameiginlegt markmið, áhuga og hvatningu. Því næst (Box B) tekur 

sköpunarstarfið við. Þar skiptast menn á hugmyndum, ræða málin og gera áætlun. 

Á þriðja stigi (Box C) er ákveðið hvar og hvernig verkefnið er unnið sem leiðir til 

niðurstöðu (Box D) (Montiel-Overall, 2010).  

 

5.3 Viðhorf og stuðningur skólastjórnenda gagnvart samstarfi 

Í grein er eftir Betty J. Morris og Abbot Packard frá árinu 2007 er fjallað um 

könnun sem gerð var á stuðningi skólastjóra í Georgíu fylki við samstarf kennara 

og bókasafns- og upplýsingafræðinga. Tilgangurinn var að komast að hver 

stuðningur þeirra væri í skólum þar sem svona samstarf þótti til fyrirmyndar. 

Menntamálaráð fylkisins sendi gögn til skólastjóra, kennara og bókasafns- og 

upplýsingafræðinga í tólf skólum. Niðurstöður könnunarinnar staðfestu grun 

þeirra sem gerðu hana, að í þessum skólum veittu skólastjórar stuðning. Góðir 

skólastjórnendur leiðbeina kennurum varðandi hlutverk þeirra en þótt þeir séu oft 

til þess hæfir kemur fyrir að þeir gera sér ekki grein fyrir hvað þeir þurfa að gera 

til að styðja við samstarf af þessum toga. Forysta skólastjórans er nauðsynleg 

svona samstarfi. Það er á hans ábyrgð að fylgja því eftir að þetta samstarf sé 

framkvæmt. Þeir tveir þættir sem efla slíkt samstarf eru góð samskipti og hagstætt 

vinnuumhverfi þar sem traust og gagnkvæm virðing ræður ríkjum. Skólastjóri sem 
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sýnir forystu í því að tryggja að þessir tveir þættir fyrirfinnist innan skólans er 

líklegur til að fá í staðinn blómlegt samstarf. Það eru einnig meiri líkur á góðu 

samstarfi þegar skólastjóri spyr bekkjarkennara hvernig þeir nýti sér 

sérfræðikunnáttu bókasafns- og upplýsingafræðings við kennsluna (Morris og 

Packard, 2007). 

Á tímum erfiðra ákvarðana varðandi fjármál og þar sem allt er metið og 

mælt sýna kannanir að vel útbúið bókasafn sem er mannað vel menntuðum 

bókasafns- og upplýsingafræðingum gefur mun hærri einkunnir í stöðluðum 

prófum. Eins og víðar hafa skólasöfn og starfsmenn sætt niðurskurði í 

bandarískum skólum. Skortur á nýjum safnkosti svo sem tölvum og bókum er hár 

þröskuldur fyrir skólasöfnin og starf þeirra. Verstur er þó skortur á almennum 

skilningi kennara, skólastjórnenda og foreldra á því hversu arðbært gott skólasafn 

getur verið varðandi námsárangur nemenda (Martin, 2008). 

Gary Hartzell ritaði grein árið 2002 og vitnar þar í greinar eftir Lance frá 

árinu 2001, Lance og Loertsher frá sama ári og loks Smith einnig frá 2001. Þar 

telja þeir upp ellefu atriði sem skólasafn þarf að búa yfir. Helstu atriðin eru 

fjölbreyttur og uppfærður safnkostur, tölvur og aðgengi að gagnagrunni og 

Interneti. Einnig leggja þeir mikið upp úr að það sé nægilega margt og hæft 

starfsfólk ásamt menntuðum bókasafns- og upplýsingafræðingi svo hægt sé að 

taka þátt í samstarfi með kennurum og sinna námsefnisgerð og frumkvöðlastarfi. 

Þeir telja nauðsynlegt að nemendur og kennarar hafi frjálst aðgengi að safninu og 

að nægilegt fjármagn sé til staðar til að halda þessari starfsemi gangandi. Hartzell 

telur einnig að eins mikilvægir og peningar eru þá eru þeir ekki eini stuðningurinn 

sem skólastjóri getur veitt. Hlutverk hans í að skapa skólaumhverfi þar sem 

skólasafnið, nemendur, kennarar og starfsmenn aðlagast hvert öðru er ekki síður 

mikilvægt (Hartzell, 2002). 

5.4 Samantekt – Starfsemi skólasafna og samstarf 

Skólasöfn þurfa að vera kraftmikil upplýsingaver sem þróa nýjar námsleiðir í 

síbreytilegu umhverfi á upplýsingaöld. Þar þurfa að starfa bókasafns- og 

upplýsingafræðingar sem hafa sérþekkingu á safnkosti þeirra, möguleikum 

Netsins og þeim úrræðum sem þar standa til boða. Þeir hafa þekkinguna til að 

þróa söfnin og finna nýjar aðferðir til að undirbúa nemendur fyrir hið flókna 

upplýsingaumhverfi sem bíður þeirra. Rannsóknir benda til að samstarf 
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bókasafns- og upplýsingafræðinga við aðra kennara skili sér í betri námsárangri 

nemenda. Hlutverk bókasafns- og upplýsingafræðinga hefur breyst þótt ekki geri 

allir sér grein fyrir því. Til þess að koma á slíku samstarfi þurfa kennarar iðulega 

að breyta sínum kennsluaðferðum. Þeir þurfa að nýta sér sérfræðikunnáttu og 

hæfni bókasafns- og upplýsingafræðinganna og fjölbreytt úrræði sem auðvelda 

kennslu og verkefnavinnu. Þetta krefst gagnkvæms trausts og með framlagi 

beggja aðila til samstarfsins verður verkefnið auðveldara viðfangs. Samstarf 

tveggja aðila er líklegra til árangurs þar sem nemendur fá meiri aðstoð 

sérfræðinga og álagið dreifist á báða aðila. Rannsóknir sýna að forysta skólastjóra 

er nauðsynleg til að þetta nái fram að ganga. Þeir þurfa að skapa hagstætt 

vinnuumhverfi og stuðla að góðum samskiptum aðila sem byggja á trausti og 

virðingu. Þetta ásamt stuðningi og skipulagningu skólastjórnenda eykur líkur á 

árangursríku samstarfi. Það þarf að bæta almennan skilning stjórnenda, kennara 

og foreldra á því hversu arðbært gott skólasafn getur verið fyrir námsárangur 

nemenda. 

Hér að framan hefur verið fjallað um fræðilegan bakgrunn verkefnisins en í 

næstu köflum verður framkvæmd rannsóknarinnar lýst og gerð grein fyrir 

niðurstöðum hennar. Loks verða niðurstöður dregnar saman. 
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6 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Hér á eftir verður fjallað um þá aðferðafræði sem var notuð við rannsóknina. Gerð 

verður grein fyrir viðfangsefni rannsóknar, markmiðum og rannsóknar-

spurningum. Hér verður farið nokkrum orðum um framkvæmd rannsóknarinnar 

og þær aðferðir sem voru notaðar við öflun gagna og greiningu þeirra. Sagt verður 

frá þátttakendum og ástæðu þess að þeir urðu fyrir valinu. Að lokum verður greint 

frá siðferðislegum álitamálum og takmörkunum. 

6.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hlutverk skólasafnsins í 

upplýsingasamfélaginu og hvernig það tengist inn í skólastarfið. Rannsókninni er 

ætlað að sýna hvernig ný tækni og upplýsingaaðgengi nýtist bókasafns- og 

upplýsingafræðingum, fagaðilum í tölvum og almennum kennurum við kennslu í 

upplýsinga- og tæknimennt í gegnum samvinnu þeirra. Ennfremur hvort 

samvinnan gæti verið rétta leiðin við undirbúning og þjálfun nemenda fyrir nám 

og starf í framtíðinni, eflingu skólastarfsins innan frá, nýtingu mannauðs, tækja og 

fjármuna skólans. 

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

 Hvað þarf til að samstarf á milli bókasafns- og upplýsingafræðings, fagaðila 

í tölvum og kennara geti átt sér stað og samrýmst hlutverki skólasafns?  

 Er samstarf árangursrík leið til að samþætta kennslu í upplýsinga- og 

tæknimennt öðrum námsgreinum? 

 Hver er vænlegasta leiðin til að innleiða þetta samstarf inn í skólastarfið. 

6.2 Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknin byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum (e. qualitative research 

methods) þar sem litið er á fólk og aðstæður sem eina heild. Sjónarhorn allra eru 

jafn mikilvæg og allir hafa eitthvað fram að færa sem hægt er að læra af. 

Eigindlegur rannsakandi verður að setja sínar skoðanir til hliðar og má ekki taka 

neinu sem sjálfsögðum hlut. Með gögnum sínum öðlast rannsakandinn skilning og 

fær innsýn í líf fólks (Taylor og Bogdan, 1998).  
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Kostur þessarar aðferðar er sá að niðurstaðan byggir á sýn þátttakandans, 

skilningi hans og skoðun án áhrifa rannsakandans sjálfs sem verður á móti að 

gæta þess að vera hlutlaus. Rannsakandinn er verkfærið og svör og skoðanir 

viðmælandans eru hráefnið sem unnið er úr. Við framkvæmd eigindlegra 

rannsókna þarf að gæta þess að unnið sé af mikilli nákvæmni og að farið sé eftir 

ákveðnum reglum sem mótast af viðfangsefninu og eru ekki staðlaðar (Taylor og 

Bogdan, 1998).  

Opin viðtöl (e. open-ended interviews) eru ein algengasta aðferðin við öflun 

gagna í eigindlegum rannsóknum. Þau eru talin henta vel þegar afla þarf 

rannsóknargagna á takmörkuðum tíma. Þau veita óbeinar upplýsingar og innsýn í 

hugsanir, tilfinningar og reynslu fólks. Þau gefa tækifæri til þess að spyrja 

spurninga sem leiða af svörum viðmælandans og komast þannig að ítarlegri 

upplýsingum. Viðtal getur því spilast af fingrum fram innan fyrirfram ákveðins 

ramma, allt eftir því hvað svörin gefa tilefni til. Áherslan á dýpt samtalsins og 

tungutak viðmælandans og skilningur á hans tilfinningum þýðir að það þarf að 

skrá samtalið á sem nákvæmastan hátt og þess vegna er notað hljóðupptökutæki 

því hver smávægileg breyting af hálfu rannsakandans gæti breytt innihaldi 

samtalsins og hlutleysinu væri ógnað (Legard, Keegan og Ward, 2003).  

Í eigindlegum rannsóknum fer söfnun gagna og greining saman. 

Rannsakendur eru sífellt að setja fram tilgátur og reyna að fá einhverja 

niðurstöður úr gögnum sínum. Þegar komið er að greiningu gagna er oft beitt 

aðferð sem kallast opin kóðun (e. open coding) en það er leið til að þróa og bæta 

túlkun gagnanna. Aðferðin felur í sér að safna saman og rannsaka öll gögn sem 

hafa þýðingu fyrir meginþemu, það er draga fram helstu efnisþætti og undirflokka 

sem skipta máli. Það sem að var í upphafi almennt innsæi, óljósar hugmyndir og 

grunur er lagfært, útvíkkað, hafnað eða fullþróað á þessu stigi (Taylor og Bogdan, 

1998). 
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6.3 Lýsing á framkvæmd rannsóknar og umfangi  

Í þessari eigindlegu rannsókn voru tekin níu opin einstaklingsviðtöl til að fá 

heildstæðan og djúpan skilning á viðhorfi hvers viðmælanda fyrir sig á 

rannsóknarefninu.  

6.3.1 Þátttakendur og vettvangur 

Markvisst úrtak (e. purposive sampling) var notað við val á viðmælendum í 

rannsókninni. Í markvissu úrtaki þurfa viðmælendur að uppfylla ákveðin skilyrði 

og þeir eru valdir fyrirfram (Ritchie, Lewis og Elam, 2003). Í rannsókninni leitaði 

ég eftir fagmenntuðu fólki, það er bókasafns- og upplýsingafræðingi eða 

manneskju með menntun á sviði skólabókasafna, tölvukennara eða einstaklingi 

með menntun í tölvu- og upplýsingatækni (eða ákveðna sérhæfingu á því sviði) og 

almennum kennara með kennararéttindi. Einnig gerði ég þær kröfur að þeir hefðu 

samstarf sín á milli og störfuðu í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Í leit minni 

að hentugum viðmælendum spurðist ég fyrir innan skólasamfélagsins og einnig 

skoðaði ég heimasíður skóla. Þá hringdi ég á skólasöfn og spurðist fyrir um hvort 

þar væri starfandi bókasafns- og upplýsingafræðingur. Ef svo reyndist vera og þar 

væri einnig aðili sem héldi utan um tölvu- og upplýsingatæknimál skólans auk 

þess sem þessir aðilar væru í samstarfi sín á milli og við kennara skólans, óskaði 

ég eftir þeirra þátttöku í rannsókninni. Þegar þessi atriði voru komin á hreint þá 

var auðvelt að fá starfsmenn til að taka þátt í rannsókninni og skoraðist enginn 

sem til var leitað undan þeirri beiðni. 

Viðtölin urðu, eins og áður segir, níu talsins og voru tekin við starfsmenn í 

þremur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Þrjú viðtalanna voru við yfirmenn 

skólasafnanna, þrjú voru við fagaðila í tölvum og þrjú voru við almenna kennara. 

Allir viðmælendurnir voru konur sem koma að kennslu í upplýsinga- og 

tæknimennt í skólunum. Í Bugðuskóla ræddi ég við þær Jóhönnu Elíasdóttur, 

bókasafns- og upplýsingafræðing, Þórdísi Önnu Káradóttur, kennsluráðgjafa í 

tölvum, sem er með meistarapróf á sviði tölvu- og upplýsingatækni og Unni 

Stefánsdóttur, kennara. Í Flugumýrarskóla ræddi ég við Svövu Tryggvadóttur, 

deildarstjóra, sem hefur framhaldsmenntun á sviði skólasafna og menntun í tölvu- 

og upplýsingatækni, Guðrúnu Kristjánsdóttur, deildarstjóra í tölvum, sem hefur 

skólasafnskennarapróf og framhaldsmenntun í tölvu- og upplýsingatækni og 

Kristínu Eddu Júlíusdóttur, kennara. Í Tunguskóla ræddi ég við Erlu Ósk 
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Helgadóttur, bókasafns- og upplýsingafræðing, Vigdísi Jónsdóttur, 

kennsluráðgjafa í tölvum en hún er kennari að mennt og Þórhildi Atladóttur 

kennara. Þær eru á aldursbilinu frá fertugu til sjötugs. Konurnar höfðu allar 

starfsreynslu í viðkomandi starfi en mislanga þó. Þar sem þeim var heitið fullum 

trúnaði voru þeim gefin dulnefni sem og skólunum sem þær starfa við. 

Starfsheitin voru látin halda sér (til einföldunar nota ég starfsheitið fagaðili í 

tölvum fyrir þær sem sjá um tölvu- og upplýsingatæknina) en aldur þeirra sýndur 

á ákveðnu aldursbili sem var látið hlaupa á heilum tug. Sjá töflu 1. 

Tafla 1. Þátttakendur í rannsókninni, nafn skóla, starfsheiti og aldur.  

Nafn Skóli Starfsheiti Aldur 

Erla Ósk Helgadóttir Tunguskóli Bókasafns- og upplýsingafræðingur 40-50 ára 

Guðrún Kristjánsdóttir Flugumýrarskóli Deildarstjóri í tölvum 60-70 ára 

Jóhanna Elíasdóttir Bugðuskóli Bókasafns- og upplýsingafræðingur 50-60 ára 

Kristín Edda Júlíusdóttir Flugumýrarskóli Kennari 50-60 ára 

Svava Tryggvadóttir Flugumýrarskóli Deildarstjóri í upplýsingaveri 60-70 ára 

Unnur Stefánsdóttir Bugðuskóli Kennari 50-60 ára 

Vigdís Jónsdóttir Tunguskóli Kennsluráðgjafi í tölvum 40-50 ára 

Þórdís Anna Káradóttir Bugðuskóli Kennsluráðgjafi í tölvum 60-70 ára 

Þórhildur Atladóttir Tunguskóli Kennari 40-50 ára 

 

Enginn skólanna þriggja er heildstæður. Bugðuskóli er tæplega 300 nemenda skóli 

fyrir nemendur í 1. til 7. bekk. Flugumýrarskóli er einnig tæplega 300 nemenda 

skóli fyrir nemendur í 7. til 10. bekk. Tunguskóli er rúmlega 400 nemenda skóli 

fyrir nemendur í 1. til 7. bekk. Það er nauðsynlegt að hafa þennan mun á skólum í 

huga þegar niðurstöður rannsóknar eru lesnar því starfsemi skólanna er ekki alveg 

sambærileg. 

6.3.2 Öflun og skráning rannsóknargagna  

Öflun rannsóknargagna hófst í lok ágúst 2010 og lauk henni 31. janúar 2011. 

Áður en gagnaöflun hófst var efni og tilgangur rannsóknarinnar tilkynnt til 

Persónuverndar.  

Þau níu viðtöl sem tekin voru fóru öll fram á vinnustað viðmælenda nema 

eitt sem fór fram á heimili viðkomandi. Aðstæður í viðtölunum voru hinar bestu 
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og mjög lítið um truflanir á meðan á þeim stóð. Í öllum viðtölunum var 

viðtalsrammi hafður til hliðsjónar til að skapa umræðugrundvöll um efnið og 

ávallt sami háttur hafður á í upphafi viðtals, að byrja á að spyrja um almennar 

upplýsingar.  

Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki og við úrvinnslu þeirra var 

notast við upptökuforritið Express Scribe. Þau voru skráð orðrétt eftir 

viðmælendum sem höfðu áður gefið samþykki fyrir upptökunum. Viðtölin voru 

mislöng, það lengsta var 52 mínútur og það stysta var 32 mínútur. Skráning þeirra 

hófst yfirleitt strax að þeim loknum og gekk hnökralaust fyrir sig. Athugasemdir 

og hugleiðingar voru skrifaðar samhliða skráningu. Magn skráðra gagna reyndist 

vera rúmlega 300 blaðsíður. Öll reyndust viðtölin gagnleg og upplýsandi. 

6.3.3 Aðferðir við greiningu rannsóknargagna  

Greining gagnanna hófst á því að lesa vandlega nokkrum sinnum yfir öll viðtölin. 

Þá fyrst var hægt sjá út meginþemu þeirra, það er þau atriði sem endurtaka sig í 

þeim. Þessi aðferð kallast opin kóðun eins og áður hefur komið fram. Við 

greininguna komu í ljós þrjú meginþemu sem skiptust síðan í nokkur undirþemu. 

Nánar verður fjallað um þau í niðurstöðukaflanum. 

6.3.4 Siðferðisleg álitamál og takmarkanir 

Viðfangsefnið gaf ekki tilefni til siðferðislegra álitamála þar sem það snerti ekki 

viðkvæm eða tilfinningaleg atriði. Reynsla mín sem kennara í grunnskóla mótaði 

hugmyndir mínar og hafði áhrif á hvaða spurninga ég spurði, hvaða sjónarhorn 

birtist og þann skilning sem ég lagði í svör viðmælenda. En að sjálfsögðu leitaðist 

ég við að gæta hlutleysis í viðtölunum og við greiningu gagnanna. 

Helstu takmarkanir á rannsókninni eru að viðmælendur voru einungis níu 

talsins og allt konur sem koma aðeins úr þremur skólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Það var ekki meðvituð ákvörðun að ræða bara við konur heldur var um algjöra 

tilviljun að ræða enda eru konur í meirihluta starfa í grunnskólanum. Þar sem 

rannsóknin var eigindleg er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður hennar.  
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7 Niðurstöður rannsóknar  

Í kaflanum verður greint frá niðurstöðum er fengust úr níu rannsóknarviðtölum. 

Þrjú meginþemu komu í ljós. Við ákvörðun á nafngiftum þeirra og heitum á 

undirþemum voru gögnin höfð til hliðsjónar og tekið mið af 

rannsóknarspurningum og niðurstöðum. Fyrsta meginþemað nefnist skólasafnið 

og undir það fellur hlutverk og starfsemi skólasafnsins, faglegur stuðningur og 

þjónusta og hættur sem steðja að skólasöfnum. Annað meginþemað er aðkoma 

yfirvalda og skólastjórnenda og skiptist það í fjögur undirþemu sem eru: lög og 

námskrár, viðhorf og stuðningur skólastjórnenda, sveigjanleiki í starfsemi skólans 

og skólasafnsins og loks aðstaða og búnaður. Þriðja og síðasta meginþemað heitir 

samstarf og samstarfsverkefni innan skólans sem greinist í fimm undirþemu: 

samstarf bókasafns- og upplýsingafræðinga við fagaðila í tölvum og kennara, 

verkefnavinnu og samþættingu námsgreina, hlutverk og verkaskiptingu 

samstarfsaðila, ástæður samstarfs og að lokum ávinning samstarfs. 

7.1 Skólasafnið 

Ef starfsemi allra þriggja safnanna er borin saman þá sést að í Bugðu- og 

Flugumýrarskóla er starfað á líkan hátt en starfsemi skólasafns Tunguskóla sker 

sig úr hvað samstarf varðar. Í Bugðu- og Flugumýrarskóla er mikið samstarf á 

milli bókasafns- og upplýsingafræðings, fagaðila í tölvum og kennara. Þeir líta á 

sig sem samstarfsteymi og skipuleggja starfsemina saman. Þeir sinna hver sínu 

fagsviði en saman leiðbeina þeir nemendum í upplýsinga- og tæknimennt, standa 

fyrir og taka þátt í stórum og smáum verkefnum sem oft eru þvert á námsgreinar. 

Þá veita þeir samstarfsmönnum sínum faglega ráðgjöf hver á sínu sviði. Í 

Flugumýrarskóla hafa safnið og annað tölvuver skólans verið sameinuð og gerð 

að upplýsingamiðstöð skólans. Þar er upplýsinga- og tæknimenntin undir sama 

hatti. Í Bugðuskóla hefur slík sameining ekki átt sér stað en þrátt fyrir það stendur 

safnið engu að síður undir nafni og er upplýsinga- og menningarmiðstöð skólans. 

Gott aðgengi er að tölvum og þar á sér stað náið samstarf milli fagaðila í tölvum 

og kennara án þess að það tengist þeirri kennslu sem fram fer í tölvuverum. Fyrir 

utan þessi samstarfsverkefni fara kennarar með bekkina sína í tölvuver og sinna 
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þar tölvukennslu sem sérfagi í samstarfi við fagaðila í tölvum sem tengist yfirleitt 

ekki verkefnum skólasafnsins. Samskonar kennsla í tölvuverum á sér stað í 

Tunguskóla.  

Hins vegar sker starfsemi skólasafns Tunguskóla sig úr frá hinum söfnunum 

tveimur að því leyti að þar er ekki komin mikil hefð fyrir samstarfi þessara þriggja 

aðila. Þar er Erla Ósk bókasafns- og upplýsingafræðingur tiltölulega ný í starfi og 

hafði ekki reynslu af starfi innan grunnskóla þegar hún hóf þar störf. Hún tekur 

við safni sem hafði áður aðallega sinnt útlánum. Starfshlutfall hennar er einungis 

75% en bókasafns- og upplýsingafræðingar hinna skólanna tveggja eru í fullum 

stöðum og þeir hafa áralanga reynslu í sínu fagi og hafa starfað lengi innan 

grunnskólanna. Hlutverk Erlu Óskar hefur verið að koma á breytingum og móta 

starfsemi safnsins. Hún hefur reynt að koma á samstarfi við kennara en það hefur 

gengið hægt. Vigdísi, fagaðila í tölvum, tókst að lokka fáeina kennara til samstarfs 

við sig og Erlu Ósk í tengslum við evrópskt samvinnuverkefni og lofar sú vinna 

góðu. Líkt og í Bugðuskóla hafa safn og tölvuver ekki verið sameinuð. Húsnæðið 

býður upp á möguleika á samgangi sem ekki hefur verið nýttur. 

7.1.1 Hlutverk og starfsemi skólasafns 

Allir níu viðmælendur mínir ræddu um hlutverk skólasafnsins í sínum skóla og 

höfðu skoðanir á því. Þeir gera sér grein fyrir mikilvægi þeirra í skólastarfinu og 

einn kennari setti fram hugmynd um hvernig safn hann vildi sjá í sínum skóla og 

hvaða hlutverki það ætti að gegna. Skólarnir þrír leggja ríka áherslu á lestur og 

hafa sett sér ákveðna stefnu í þeim málum. Skólasöfnin eru aðalbakhjarlinn í 

sambandi við lestur og lestrarkennslu. 

Í Bugðuskóla er safnið hugsað sem upplýsinga- og menningarmiðstöð 

skólans sem slær púlsinn í skólastarfinu, eða eins og Þórdís Anna segir: „Það er 

bara hjartað í skólastarfinu.“ Unni kennara finnst safnið gegna mikilvægu 

hlutverki því þar fái nemendur fræðslu og geti nálgast upplýsingar. Henni finnst 

andrúmsloftið á safninu lífga upp á kennsluna og námsefnið: „Það skapar svo 

mikla, ef maður má segja, lifandi kennslu.“ Bókasafnið og tölvuver skólans hafa 

ekki verið sameinuð í eiginlegri merkingu en tengjast þó í gegnum upplýsingaleit 

og úrvinnslu upplýsinga og heimilda. Þórdísi Önnu „finnst þetta eiginlega eiga að 

vera ein heild.“ Starfsemi safnsins er hugsuð sem eðlilegur hluti af skólastarfinu. 

Jóhanna talar um að skólasafnið megi ekki vera „eins og eitthvert eyland ...“ sem 
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er ekki í neinum „tengslum við allt þetta starf sem ... fer fram inni í skólanum.“ Á 

safninu eru unnin verkefni sem tengjast námsgreinum skólans. Í hverjum árgangi 

er unnið að minnsta kosti eitt verkefni og stundum fleiri yfir veturinn og notaðar 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. Nemendur læra strax í 1. bekk að finna má 

upplýsingarnar í þeim upplýsingaveitum sem í boði eru. Jafnt á safninu sem í 

kennslustofunni er nemendum kennt að nýta þau gögn sem til eru við 

verkefnavinnu. Það felst meðal annars í að læra á tiltæk forrit þegar þeirra er þörf. 

Þá er rík áhersla lögð á lestur í skólanum „og við gerum mikið til þess að hvetja 

nemendur okkar til þess að lesa mikið“ segir Jóhanna. Safnið er með lestrarátak í 

flestum árgöngum þó ekki í fyrsta og öðrum bekk. Þá bryddar safnið einnig upp á 

ýmsum menningarviðburðum.  

Í Flugumýrarskóla er búið að sameina skólasafn og tölvuver skólans í eina 

heild sem kallast upplýsingaver. Þar læra nemendur að nýta sér mismunandi 

upplýsingaveitur til að afla sér gagna, vinna úr þeim, meta áreiðanleika þeirra og 

skila af sér með miðlum upplýsingatækninnar. Upplýsingaverið er þungamiðja 

skólans og miðpunktur skólastarfsins. Hver einasti bekkur vinnur fleiri en eitt stórt 

samþætt verkefni yfir veturinn í samstarfi við kennara. „Þetta eru yfirleitt dálítið 

viðamikil verkefni ... og langt ferli í kringum þau...,“ segir Svava. Nokkur þessara 

verkefna hafa fest sig í sessi og þegar nemendur ljúka skólanum búa flestir yfir 

svipaðri þekkingu á sviði upplýsinga- og tæknimenntar. Upplýsingaverið hefur 

gegnt stóru hlutverki í sambandi við læsi og hefur, ásamt íslenskukennurum, 

mótað lestrarstefnu skólans. Útlán á safninu eru ekki aðalatriði heldur 

verkefnavinnan sem þar fer fram „...það að lána út bækur er bara, liggur við, 

aukaatriði af því að þær [Svava og Guðrún] eru ... primus motor í að ýta af stað 

svona prójekt vinnu ...,“ eins og Kristín Edda orðar það. Þrátt fyrir þessa miklu 

verkefnavinnu er aldrei lokað fyrir útlán til nemenda á skólatíma. 

Í Tunguskóla hefur meginhlutverk safnsins hins vegar falist í að lána út 

bækur. Það er þó verið að vinna að breytingum á starfseminni, afmarka 

opnunartíma fyrir útlán og innleiða verkefnavinnu og aukið samstarf við kennara, 

„... þetta er að koma, þetta tekur tíma,“ segir Erla Ósk. Skólinn hefur ávallt lagt 

ríka áherslu á lestur líkt og hinir skólarnir tveir. Safnið hefur gengt þar veigamiklu 

hlutverki og er Erla Ósk virkur þátttakandi í því starfi. Hún fær upplýsingar um 

lestrargetu nemenda frá kennurum og aðstoðar nemendur við val á lestrarefni. Þá 
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hefur safnið verið með fáeina fasta viðburði á dagskrá yfir skólaárið. Þar má nefna 

þátttöku í norrænu bókasafnsvikunni, bangsadag og rithöfundakynningar. Þórhildi 

finnst að safnið eigi að „vekja áhuga á lestri og að vera í samvinnu við kennara og 

… kenna nemendum upplýsingaleit og vinna … stærri og spennandi verkefni.“ Þá 

tala þær samstarfskonur Þórhildur og Vigdís um að skólasafnið eigi að vera hjarta 

skólans.  

7.1.2 Faglegur stuðningur og þjónusta  

Það kemur fram í viðtölum mínum við kennara og bókasafns- og 

upplýsingafræðinga skólanna að þeir eru ánægðir með aðkomu fagaðilanna í 

tölvum. Þeir veita bæði þeim og nemendum góða þjónustu og stuðning, til dæmis 

með kynningu á hugbúnaði og notkun hans. Jóhanna hefur oft heyrt kennara 

segja: „ja, ég kann ekkert á þetta en svo kemur hún [Þórdís Anna] og segir, ég skal 

koma inn með ykkur, við förum saman í gegnum þetta....“ og þá leysast málin. Í 

öllum skólunum þremur hefur starfsfólki staðið til boða tölvunámskeið sem 

fagaðilarnir hafa staðið fyrir auk þess sem þeir hafa veitt faglega ráðgjöf um allt 

sem viðkemur tölvum og upplýsingatækni. Þar sem Flugumýrarskóli hefur haft 

takmarkað fjármagn til endurmenntunar frá efnahagshruninu hafa kennarar 

skólans brugðið á það ráð að hittast og grufla saman og miðla hver öðrum til að 

bæta tölvufærni sína og þar er fagaðilinn í tölvum fremstur meðal jafningja. 

Í Flugumýrarskóla er litið svo á að upplýsingaverið eigi að þjónusta 

kennsluna með öllum þeim úrræðum sem það býður upp á og stuðla þannig að 

betri árangri eða eins og Svava orðar það: „þú ert í þjónustu ... maður má ekki 

gleyma því....“ Það kemur líka á daginn að það er auðvelt að komast að í 

upplýsingaverinu, til dæmis „... ef að ég vil koma með heilan bekk ... þá finnur 

hún [Svava] tíma fyrir mig, bara seinna um daginn…,“ segir Kristín Edda. Sömu 

sögu hefur Þórhildur í Tunguskóla að segja um þjónustulipurð Erlu Óskar sem er 

yfirleitt boðin og búin til að þjónusta kennara og nemendur, stangist það ekki á 

við verkefnastöðu á safninu. Það kemur einnig fram hjá þeim Svövu og Guðrúnu 

að kennarar eigi að finna fyrir stuðningi við verkefnavinnu og undirbúning hennar 

og að þær séu ávallt til þjónustu reiðubúnar. Svava áréttar þetta í viðtalinu og 

segir að þær Guðrún hafi þekkinguna og starfsmenn eigi að geta reitt sig á þeirra 

aðstoð „þeir þurfa ekki endilega að kunna þetta allt.“ Unnur í Bugðuskóla nefnir 

einmitt að hún finni fyrir vissu öryggi þegar hún leitar til Jóhönnu. Hún getur 
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treyst hennar faglegu ráðgjöf og það sama segir hún um samskipti sín við Þórdísi 

Önnu sem einnig veiti góða leiðsögn. Mikilvægi bókasafns- og 

upplýsingafræðingsins og fagaðilans í tölvum endurspeglast í vangaveltum 

Þórhildar í Tunguskóla þegar hún dregur í efa að hún réðist ein í stærri verkefni 

með bekkinn sinn ef hún nyti ekki aðstoðar þeirra. Guðrún í Flugumýrarskóla 

tekur undir og segir að það sé ekki hægt að leggja það á kennara með 25 

nemendur í bekk að standa einn í svona verkefnavinnu nema fyrir þennan 

stuðning. Kristín Edda í sama skóla tekur í sama streng en hún telur að það yrði 

erfitt fyrir sig að fara með nemendur í svona verkefni þar sem tölvan og ýmis 

forrit væru notuð ef ekki kæmi til samvinna við upplýsingaverið.  

7.1.3 Hættur sem steðja að skólasöfnum 

Það kom fram í viðtölunum við þær Jóhönnu, Svövu og Erlu Ósk að 

skólasöfnunum er ekki lengur tryggður tilveruréttur í lögum um grunnskóla. 

Svava nefnir lögin frá 1974 og segir að þar hafi komið fram að „skólasafn skyldi 

vera við hvern skóla“ en ákvæðið síðan verið fellt út í síðustu lögum um 

grunnskóla „á þeim grundvelli að þau [lögin] tækju ekki til búnaðar.“ Þetta telur 

Svava vera „ákveðin rök ... en þau eru svolítið hættuleg á krepputíma.“ Framtíð 

skólasafnanna virðist vera ótrygg svo og hlutverk þeirra. Jóhanna segir: „Það 

verður bara tilviljunarkennt í framtíðinni hvort að skólasöfn verða yfirhöfuð í … 

[skólum] og hvernig starfsemi fer þar fram….“ Einnig hefur hún áhyggjur af því 

að á samdráttartímum verði skólasafnið „mikil afgangsstærð og það er slæmt til 

þess að hugsa.“ Hennar safn hefur ekki farið varhluta af þessu. Um leið og kreppti 

að í samfélaginu var starfshlutfall aðstoðarmanneskju hennar á safninu skert 

verulega en hún hafði áður starfað á safninu frá átta á morgnana til tvö á daginn 

við ýmis afgreiðslu- og þjónustustörf. Þetta veldur því að þegar verkefnavinna er 

unnin á safninu verður að loka fyrir útlán. „Þau [börnin] koma þá að lokuðum 

dyrum sem mér finnst mjög slæmt vegna þess [að] það er letjandi þegar við erum 

að reyna að fá krakkana til að lesa meira … að koma að lokuðum dyrum og geta 

ekki skipt um bók.“ Í sama streng tekur Svava í Flugumýrarskóla. Hún óttast um 

framtíð safnanna: „Mér finnst virkilega þessi söfn og upplýsingaver ... í hættu. 

Það er verið að taka fólkið út þaðan og setja það í beina kennslu, 

bekkjarkennslu....“ Þá nefnir hún að verið sé að taka tölvuumsjónarmennina úr 

skólunum og samræma þjónustu þeirra við fleiri skóla sem þýðir að 
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sérfræðiaðstoð innan skólanna sjálfra er þá ekki lengur til staðar. Guðrún hefur 

einnig áhyggjur af tölvumálunum og þjónustunni við kennara. Hún óttast að 

kennarar hætti að nýta sér tölvurnar í kennslu ef tölvubúnaðurinn er ekki nothæfur 

og enga þjónustu að hafa innan skólans. Hún segir: „Ég held að það sé sko mikið 

áhyggjuefni ef að [þjónustan] hverfur út úr skólanum.“ Breytingar í 

tölvumálunum hafa einnig átt sér stað í hinum skólunum tveimur. Búið er að 

sameina tölvuumsjón fyrir fleiri skóla og færa hana út úr skólunum. Við það 

lækkar þjónustustig innan þeirra og veldur óþægindum og óöryggi. „Hann 

[tölvuumsjónarmaðurinn] ... á að koma hér þrisvar í viku fyrir hádegi sem hann 

gerir stundum ekki þannig að ... þá lendir svolítið meira á mér...,“ segir Þórdís 

Anna. 

Guðrúnu finnst það ekki koma nægilega skýrt fram í stefnu yfirvalda hvert 

hlutverk þeirra í upplýsingaverinu skuli vera: „Núna í niðurskurði þá er sko hætt 

viða að ... þessi störf verði skorin niður ... og þá held ég að það verði bara horfið 

til baka.“ Hún telur að sérþekkingin hverfi með starfsfólkinu ef stöður bókasafns- 

og upplýsingafræðings og fagaðila í tölvum verði lagðar niður. Hún segir: „Í skóla 

... þarf fólk með þessa sérþekkingu.“ Svava álítur að afleiðingarnar leiði til slakara 

gengis nemenda í upplýsingalæsi, „...og við erum bara alls ekki nógu góð, það 

kemur fram í rannsóknum.“ 

7.1.4 Samantekt – Skólasafnið 

Hlutverk og starfsemi skólasafna Bugðu- og Flugumýrarskóla eru á margan hátt 

mjög lík. Bæði söfnin leggja ríka áherslu á samstarf við kennara og mikla 

verkefnavinnu. Þau er hugsuð sem upplýsingamiðstöðvar skólanna. Í Tunguskóla 

hefur hlutverk safnsins smám saman verið að þróast í sömu átt, vægi útlána í 

starfsemi þess hefur verið að minnka og verkefnavinna að aukast. Allir skólarnir 

þrír leggja áherslu á lestur og lestrarkennslu og hafa söfnin sinnt þeim þætti 

vandlega. 

Almenn ánægja var með störf fagaðila í tölvum, þjónustu þeirra og stuðning. 

Mikilvægi þeirra og bókasafns- og upplýsingafræðinganna er ótvírætt og kennarar 

treysta á ráðgjöf þeirra og þjónustu. Þeir gera kennurum kleift að ráðast í 

viðamikil verkefni og ættu að veita allan þann stuðning sem hægt er til að bæta 

námsárangur nemenda. 
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Bókasafns- og upplýsingafræðingar hafa áhyggjur af stöðu og framtíð 

skólasafna þar sem hún er ekki lengur tryggð í lögum um grunnskóla. Einnig var 

komið inn á aðstæður sem skapast á samdráttartímum. Söfn skólanna þriggja hafa 

orðið fyrir niðurskurði með ýmsum hætti, til dæmis með skerðingu starfshlutfalla 

sem skapar hættu á að sérþekking hverfi. Þá hafa fjárframlög til eflingar safnkosts 

og tækjakaupa dregist saman. 

7.2 Aðkoma yfirvalda og skólastjórnenda 

Aðkoma yfirvalda og skólastjórnenda er lykilatriði fyrir tilveru skólasafna og 

hlutverk þeirra. Viðmælendur mínir nefna bæði jákvæð og neikvæð atriði er snerta 

skólasöfn og upplýsinga- og tæknimennt í grunnskólum. Stefnumörkun hvað 

varðar framkvæmd kennslu og samstarfs innan skólans er mikilvæg og einnig 

endurmenntunarmöguleikar starfsfólks er málin varða. 

Þórdísi Önnu í Bugðuskóla finnst bæjaryfirvöld hafa sýnt metnað þegar þau 

settu á laggirnar stöðu kennsluráðgjafa í tölvum og tölvuumsjónarmanns innan 

skóla bæjarins árið 2001. Hún telur það vera umhugsunarefni að skólasöfnin og 

tölvumálin séu ekki hugsuð sem ein heild. Að hennar mati mætti gera 

athugasemdir við þetta þar sem bærinn er um þessar mundir að yfirfara stefnu 

sína. Stefna yfirvalda og starfsemi skólans þurfi að fara saman. Bæði Vigdís og 

Þórhildur í Tunguskóla tala á sömu nótum um að heildarstefnu vanti hjá 

bæjarfélögum og kennsla í upplýsinga- og tæknimennt sé því tilviljanakennd en í 

þeirra bæjarfélögum hafi einungis verið mótuð stefna fyrir tölvu- og 

upplýsingatækni. 

Í Flugumýrarskóla er mikið og gott samstarf á milli bókasafns- og 

upplýsingafræðings og fagaðila í tölvum. Guðrún sér ekki fyrir sér hvernig hægt 

sé að halda úti góðu skólastarfi án fyrirmæla skólastjórnenda um slíkt samstarf. 

Það er ekki líklegt til árangurs ef þeir sinna einungis sínum málum hvor í sínu 

lagi.  

Það kemur fram hjá Unni í Bugðuskóla að vel sé staðið að endurmenntun 

kennara í bæjarfélaginu. „Það er alltaf eitthvað í gangi.“ Þeim standa til boða ýmis 

námskeið sem eru haldin sameiginlega með öðrum skólum bæjarfélagsins. Í 

viðtalinu við Þórdísi Önnu kemur fram að starfsmenn skólans kunna að nýta sér 

þessi námskeið og einnig svokölluð örnámskeið sem hún stendur fyrir í skólanum. 

Það er mikill áhugi hjá þeim að sækja sér menntun á þessu sviði. Bæjaryfirvöld 



 

58 

láta kennurum í té tölvur sem eru þeirra vinnutæki og nýtast jafnt heima sem í 

skólanum. 

Einnig kom það fram hjá einum viðmælandanum að þörf væri á mun 

skilvirkari skólasafnamiðstöð en nú er starfrækt. Þessi miðstöð hafi í gegnum árin 

gert marga góða hluti en það þurfi að nútímavæða hana og gera hana faglegri. Slík 

miðstöð getur stutt við starf safnanna. Það er til dæmis mikil vakning úti í 

skólunum fyrir því að bæta kennslu í lestri og læsi og auka fjölbreytni á því sviði. 

Það gæti verið eitt af hlutverkum skólasafnamiðstöðvar. Þar mætti horfa til ámóta 

miðstöðva í Danmörku sem sinnir „öllum skólanum með ráðgjöf ... og útlán á 

allskonar gögnum og öðru,“ segir Svava. 

7.2.1 Lög og námskrár 

Þegar viðmælendur mínir voru beðnir um að segja frá því sem þeir hefðu til 

hliðsjónar í sínu starfi og stefnumótunarvinnu þá nefndu flestir lög og námskrár 

sem sneru beint að þeirra sérsviði. Bókasafns- og upplýsingafræðingarnir nefndu 

allir lögin um grunnskólann og stöðu skólasafnanna í þeim. Þeir töluðu um að 

ákvæðið um að skólasöfn ættu að vera í öllum grunnskólum væri dottið út úr 

lögunum og fannst það miður. Svava í Flugumýrarskóla telur slæmt að það skuli 

vanta setninguna í lögin um að skólasöfnin eigi „að vera megin hjálpargagnið í ... 

skólastarfinu.“ Þá kom einnig fram hjá henni að þrátt fyrir að ákvæðið væri horfið 

úr lögunum þá væri ekki búið að fjarlægja fagið upplýsinga- og tæknimennt. Það 

stæði eftir sem áður enn í lögunum um grunnskóla og um það væri fjallað í 

aðalnámskránni í sérstöku hefti. Þar sem aðalnámskráin er til leiðbeiningar fyrir 

kennara hefur hún verið túlkuð á marga vegu og sem dæmi hefur 

upplýsingamenntin „oft á tíðum fyrst og fremst verið eyrnamerkt tölvukennslu,“ 

segir Svava en sú er ekki raunin í Flugumýrarskóla nema í 7. bekk. Bæði Bugðu- 

og Tunguskóli eru aftur á móti með sérstaka tíma á stundaskrá fyrir tölvukennslu 

enda hefur starfsemi skólasafna og tölvuvera ekki verið sameinuð. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingarnir ræddu einnig um Aðalnámskrá grunnskóla og hvaða línur 

eru lagðar þar í sambandi við upplýsinga- og tæknimennt. Þær Jóhanna og Svava 

sögðust báðar hafa aðalnámskrána til hliðsjónar þegar þær skipulögðu 

samstarfsverkefnin sem vinna ætti með kennurum því verkefnin tengdust oft 

mörgum fögum í einu og þá væri þess vandlega gætt að námsmarkmiðum 

greinanna væri fylgt.  
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Fagaðilarnir í tölvum ræddu ekkert stöðu safnanna né lögin um grunnskóla 

heldur upplýsinga- og tæknimennt út frá aðalnámskránni og kennslutilhögun 

hennar. Hjá þeim kom einnig fram eins og hjá bókasafns- og 

upplýsingafræðingunum að við skipulagningu verkefna þá væri aðalnámskráin 

aðal vinnuplaggið. Þórdís Anna í Bugðuskóla hugsar upplýsinga- og 

tæknimenntina þvert á námsgreinar og er á því að bæði upplýsingamenntin og 

tæknimenntin eigi að vera undir sama hatti, það sé eitthvað sem megi breyta. Það 

er ekki búið að stíga það skref í Bugðuskóla þó svo samstarf sé mikið milli 

hennar, Jóhönnu og kennara skólans. Vigdís í Tunguskóla telur að hennar skóli 

geti gert betur í upplýsingamenntinni og það þurfi að sinna henni markvisst líkt og 

gert er í tölvukennslunni í skólanum. Þessari markvissu kennslu í tölvum má 

þakka fagaðilanum, kennsluáætlunum í tölvum sem eru útbúnar fyrir hvern árgang 

skólans og aðalnámskránni. Þá nefnir hún einnig að upplýsingamenntin og 

tæknimenntin séu samtvinnuð þó námsmarkmið séu sett fram fyrir þau sitt í hvoru 

lagi í námskránni. Þá hafi aldrei verið litið á tölvurnar sem sér kennslugrein í 

skólanum þó svo hún hafi sinn tíma á stundaskrá. Tölvurnar séu verkfæri til að 

nýta í öllu námi og í sama streng tekur Þórdís Anna í Bugðuskóla. Það er markmið 

allra skólanna þriggja að allir nemendur gangi í gengum ákveðna hluti tengda 

tölvufærni en í Flugumýrarskóla á það líka við um upplýsingamenntina.  

Kennarar skólanna koma ekkert inn á grunnskólalögin en ræða um 

aðalnámskrána í tengslum við kennsluna í upplýsinga- og tæknimennt. Þórhildi í 

Tunguskóla finnst að hvert skólasamfélag þurfi að setja niður fyrir sig hvernig það 

ætlar að haga kennslu í upplýsinga- og tæknimennt og gæta þess að hún 

samræmist námskránni. Þá fylgja hún og Unnur í Bugðuskóla námskránni í 

kennslu í upplýsinga- og tæknimennt, það er fyrir tæknilæsi og tölvunotkun, en 

hvorug þeirra lítur á það sem gerist á skólasafninu eða í samstarfinu sem hluta af 

kennslu í upplýsinga- og tæknimennt. Hins vegar sér Kristín Edda í 

Flugumýrarskóla þetta sem eina heild, þverfaglega grein sem kennd er í 

upplýsingaveri skólans. Nemendur fá ekki sérstaka tölvutíma á stundaskrá, nema 

7. bekkingar en þar er verið að festa í sessi ákveðna færni og tryggja að allir sitji 

við sama borð áður en verkefnavinnan í upplýsingaverinu hefst. Þetta er gert því 

7. bekkur er að koma úr öðrum skóla og ekki vitað um færni hvers og eins 

nemanda. 
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Niðurstaða þessa kafla er sú að allir viðmælendur mínir horfa til 

grunnskólalaga og/eða Aðalnámskrár grunnskóla varðandi skipulagningu starfsins 

sem sýnir hversu mikilvægt er að stefnan sem stjórnvöld setja þar fram sé skýr og 

markviss. 

7.2.2 Viðhorf og stuðningur skólastjórnenda 

Í skólunum þremur er stuðningur stjórnenda við skólasafnið mikill og skiptir 

gríðarlega miklu máli fyrir framgang þeirra og rekstur. Það sýnir sannarlega hug 

skólastjórnenda í Bugðu- og Flugumýrarskóla að bókasafns- og 

upplýsingafræðingarnir og fagaðilarnir í tölvum eru þar í fullum stöðum. 

Tunguskóli sker sig úr að því leyti að bókasafns- og upplýsingafræðingurinn er 

einungis í 75% starfshlutfalli en þar er fagaðilinn í tölvum í fullu starfi eins og í 

hinum tveimur skólunum.  

Jóhanna í Bugðuskóla telur að árangur af starfi skólasafnsins hefði aldrei 

orðið svo góður sem raun ber vitni nema vegna stuðnings og velvilja stjórnenda 

skólans og þess frelsis sem starfsemin býr við. „Þeir vilja hafa öflugt ... 

skólasafn,“ segir hún. Þá kemur fram að stjórnendur hafa hlúð að safninu í 

gegnum tíðina og þeim finnst það skipta máli fyrir nemendur að þeir læri þau 

vinnubrögð sem þar eru viðhöfð og kennd í gegnum verkefnin. „Þeir [stjórnendur] 

eru sáttir og ánægðir með það starf sem hér fer fram.“ Þórdís Anna talar á sömu 

nótum og Jóhanna og segir skólastjórnendur metnaðarfulla og jákvæða í garð 

safnsins. Þær Jóhanna mæti ávallt notalegu viðmóti þegar þær leggja fram nýjar 

hugmyndir. Áherslurnar breyttust svolítið í skólanum þegar Þórdís Anna tók við 

sinni stöðu. Þær hafa báðar staðið að samvinnuverkefnum innan skólans og verið 

þátttakendur í þeim auk þess að hafa haft samstarf við skóla í öðrum löndum. 

Þegar til stóð að draga úr starfsemi safnsins í kjölfar efnahagshrunsins þrýstu 

kennarar skólans á stjórnendur um að Jóhanna fengi að halda sínu stöðugildi „því 

að hún vinnur svo gríðarlega flott starf hérna.“ Til marks um það talar Unnur um 

að skólastjórnendum finnist þessi samstarfsverkefni jákvæð og hrósi þeim mikið 

fyrir þau.  

Svipaða sögu hafa viðmælendur mínir úr Flugumýrarskóla að segja um 

skólastjórnendur sína sem styðja af metnaði við safnið. Þær Svava og Guðrún 

voru meðal annars ráðnar til að setja á laggirnar upplýsingamiðstöð við skólann. 

Þær höfðu áður staðið í slíku uppbyggingarstarfi á öðru skólasafni. Í viðtölum við 
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þær stöllur kemur fram að skólastjórnendur hvetja til samstarfsverkefna á safninu 

því það samræmist stefnu skólans. Nýir kennarar sem ráðnir eru til skólans geta 

ekki skorast undan samstarfsverkefnum því sú krafa er gerð til þeirra að þeir verði 

í samstarfi við upplýsingaverið eða eins og Guðrún segir: „Ef að kennari ræður sig 

til skólans ... þá veit hann að hann gengur að þessu, ... það eiga allir að fara í 

gegnum þessi verkefni.“ Það ríkir sannfæring meðal starfsmanna í 

Flugumýrarskóla um að skólastjórnendur muni verja safnið eins og þeir mögulega 

geta á tímum niðurskurðar og reyna að leggja því til fjármagn til áframhaldandi 

uppbyggingar. „Það væri eins og að draga ... tennurnar úr okkur hérna ... það væri 

hræðilegt ef ... þessu yrði lokað. Þá yrði þetta bara gamaldags fornfálegur skóli. 

Ekkert uppbrot, engin tilbreyting...“ segir Kristín Edda.  

Fram kemur hjá viðmælendum mínum í Tunguskóla að viðhorf stjórnenda 

til skólasafnsins sé jákvætt og þeir vilji öflugt og gott safn. Það kemur ekki til 

greina af þeirra hálfu að skipta út bókasafns- og upplýsingafræðingnum fyrir 

skólaliða eða minnka enn frekar starfshlutfall hans. Stjórnendur gera sér vel grein 

fyrir tækifærunum sem safnið skapar en á endanum snýst þetta allt um peninga og 

afstöðu. Vigdísi finnst að stjórnendur þurfi að hafa ákveðna sýn og vilja og að orð 

og efndir þurfi að fara saman. Það er ekki nóg að tala um hlutina heldur þarf að 

undirbúa skipulagið og útfærslu þess með starfsmönnum. Í Tunguskóla eru 

rúmlega 400 nemendur og viðmælendum mínum þar finnst það lýsa ákveðnu 

viðhorfi stjórnenda að bókasafns- og upplýsingafræðingur sé ekki í fullu starfi. 

Það er erfitt að koma á samstarfi ef bókasafns- og upplýsingafræðingurinn er 

farinn heim þegar kennararnir losna úr kennslu. Einnig þarf að gera ráð fyrir að 

bókasafns- og upplýsingafræðingurinn þurfi undirbúningstíma til að geta 

undirbúið og sinnt samstarfsverkefnum á safninu. Þeim finnst stjórnendur einblína 

um of á útlánaþáttinn en hann hefur skipt máli í gegnum tíðina. Erla Ósk hefur 

unnið að skipulagsbreytingum varðandi útlánin og fá þau nú afmarkaðan tíma. 

Fleira þarf að koma til hvað varðar aðstöðu og mannafla til að flýta fyrir 

breytingum á starfsemi safnsins og möguleikum á samstarfsverkefnum. 

7.2.3 Sveigjanleiki í starfsemi skólans og skólasafnsins 

Það kom fram hjá flestum viðmælendum mínum að til þess að hægt sé að bjóða 

upp á fjölbreytni á skólasafninu og verkefnavinnu og samstarf við kennara þá 

þurfi ákveðið svigrúm innan tímaramma safnsins. Einnig þurfi skólastjórnendur 
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að skapa svigrúm og sýna sveigjanleika fyrir nemendur og starfsmenn við gerð 

stundatöflu og bindingu kennslutíma. Sama gildir um starfsmenn, þeir þurfi að 

geta sýnt sveigjanleika í starfi, velvilja og skilning í garð þess ef samstarfið á að 

geta orðið að veruleika. 

Í Bugðuskóla er þess gætt að bókasafns- og upplýsingafræðingurinn sé með 

fáa kennslutíma bundna í töflu. Með því móti er hægt að bjóða upp á fjölbreytt 

starf á safninu og ýmiss konar verkefnavinnu. Jóhanna vill til dæmis eiga þess 

kost að geta unnið verkefni hratt eða í lotu svo kennari geti annað hvort komið eða 

sent bekkinn ört til hennar. Það eru einmitt breytingar í þessa veru sem Erla Ósk 

hefur verið að gera á safninu í Tunguskóla. Hún hefur verið að losa um tíma sinn 

og skapa svigrúm fyrir verkefnavinnu. Það að hún er í hlutastarfi og er aðeins til 

klukkan tvö í skólanum setur henni hins vegar skorður í samstarfi við aðra 

starfsmenn skólans. Hún vill ekki að nemendahópar eigi fastan tíma á töflu einu 

sinni í viku út skólaárið. Hún kýs að hafa vinnuloturnar þéttar á meðan á þeim 

stendur og sveigjanleika í stundatöflu. Svava í Flugumýrarskóla kemur inn á þetta 

sama og bendir á að ef bókasafnstímarnir eru skipulagðir á þennan hátt: „þá er 

enginn sveigjanleiki“ í starfsemi skólasafnsins. Þórhildur í Tunguskóla er á þeirri 

skoðun að meiri sveigjanleiki í sambandi við vinnutíma bókasafns- og 

upplýsingafræðingsins og bindingu hans á safninu mundi auðvelda málið í sínum 

skóla en sé sveigjanleikinn ekki til staðar þurfi það ekki að koma í veg fyrir 

samstarf. Kennarar eigi að geta notað eyðurnar sínar og tölvupóstssamskipti til að 

komast í samband við bókasafns- og upplýsingafræðing. 

Þegar stundatöflur nemenda í Flugumýrarskóla eru settar saman er þess gætt 

að allar námsgreinar séu einhvern tíma með tvo samliggjandi tíma. Það er gert svo 

hægt sé að taka þátt í verkefnavinnu á safninu og litið svo á að ekki taki því að 

koma á safnið fyrir styttri tíma í einu. Flugumýrarskóli er unglingaskóli þar sem 

nemendur eru með einn kennara fyrir hvert fag og því þarf að taka sérstaklega 

tillit til þessa. Í hinum skólunum tveimur þarf ekki að huga að þessu í stundaskrá 

því þar eru nemendur á aldrinum sex til tólf ára og hafa einn umsjónarkennara 

sem kennir flest fögin í hverjum bekk. Það er því líklegt að kennarar í Bugðu- og 

Tunguskóla hafi möguleika á samliggjandi tímum með sínum nemendum þegar 

þeir skipuleggja samstarf við safnið. Þar sem þær Svava og Guðrún í 

Flugumýrarskóla eru báðar í fullu starfi og búið er að sameina skólasafnið og 
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tölvuverin í upplýsingaver hafa þær tækifæri til sveigjanleika þegar kemur að 

kennslu og verkefnavinnu. Sumar vikurnar kenna þær mikið en minna í öðrum. Þá 

fá þær tækifæri til að sinna öðrum störfum í upplýsingaverinu. Þetta er einmitt 

kosturinn við að hafa tvær heilar stöður í upplýsingaverinu. „Ef við værum 

bundnar með ákveðna tíma fasta á töflu ... í skertri stöðu þá gætum við náttúrulega 

ekki flotið svona á milli ... við værum fastar í kennslu ... alveg einar einhvers 

staðar,“ segir Guðrún. 

7.2.4 Aðstaða og búnaður 

Þegar kemur að því að skipuleggja starfsemi skólasafns hafa aðstaða og búnaður 

gríðarlega mikið að segja. Þættir eins og staðsetning, stærð húsnæðis, mannafli, 

bókakostur, tölvur og annar tækjabúnaður skipta þar höfuð máli. 

Viðmælendur mínir telja aðstæður á safni síns skóla, aðgengi að tölvum eða 

tölvuverum og annan búnað mjög góðan í Bugðuskóla en þokkalegan í Tungu- og 

Flugumýrarskóla. Í þeim tveimur síðarnefndu var rætt um að sumt mætti færa til 

betri vegar. Í Flugumýrarskóla þyrfti að stækka safnið og þá aðallega bæta 

aðstöðu starfsmanna og koma upp geymslu og afdrepi fyrir þá. Vinnuaðstaða 

nemenda er í góðu lagi og sömuleiðis er búnaður að mestu leyti ásættanlegur. 

Annað af tveimur tölvuverum skólans er staðsett á safninu og er fjöldi tölva á 

fjórða tug. Hluti þeirra eru fartölvur sem eru þó farnar að úreldast. Endurnýjun 

tölva hefur ekki átt sér stað síðan fyrir efnahagshrunið 2008. Safnið sjálft er vel 

staðsett í tengibyggingu í miðju hússins og þangað eiga allir nemendur og 

starfsmenn erindi einhvern tíma á skólaárinu.  

Viðmælendur mínir í Tunguskóla eru allir sammála um að það þurfi að 

stækka safnið. Nemendafjöldi skólans er orðinn of mikill fyrir stærð þess. Þá er 

erfitt að koma gögnum safnsins almennilega fyrir sökum plássleysis og síðast en 

ekki síst þá þarf meira pláss ef það á að vera hægt að hafa safnið opið á sama tíma 

og verkefnavinna er þar í gangi. Erla Ósk efast reyndar um að það verði farið út í 

að stækka eða gera breytingar á næstunni vegna efnahagsástandsins. Allir þrír 

viðmælendurnir í Tunguskóla eru sammála um að margt hafi verið gert síðustu ár 

til að bæta starfsaðstöðu og vinnurými nemenda. Bókakostur og tækjabúnaður er 

mjög góður. Á safninu er skjávarpi, tölva og þrjár nemendatölvur sem eru fyrir 

nemendur í einstaklingsvinnu og aðrar þrettán eingöngu fyrir nemendur í fylgd 

með kennara. Þær eru staðsettar þannig að bókasafns- og upplýsingafræðingur 
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hefur ekki yfirsýn yfir þær. Þá á skólinn þrjár upptökuvélar og þrjár klippivélar en 

nemendur skólans hafa verið duglegir að nota þær.  

Safnið í Bugðuskóla er í nýlegu húsnæði miðsvæðis í skólanum og eru 

aðstæður þar mjög góðar. Þórdís Anna segir kennara sækja „mikið þangað ... og 

það er rosalega mikill gangur frá nemendum inn á safnið.“ Við skipulagningu 

húsnæðisins var tekið tillit til þeirrar starfsemi sem átti að fara þar fram eins og 

verkefnavinnu nemenda og kynningar. Allar frístandandi hillur safnsins voru 

hafðar á hjólum svo hægt væri með lítilli fyrirhöfn að auka plássið til að taka á 

móti stórum hópum, heilum bekkjum og foreldrum þeirra. Bókakostur safnsins er 

mjög góður enda safnið rótgróið og hefur verið undir stjórn sama bókasafns- og 

upplýsingafræðingsins til margra ára. Á safninu má finna þann tækjabúnað sem 

þörf er á við kennslu í upplýsinga- og tæknimennt. Þar eru átta tölvur, skjávarpi, 

sjónvarp, DVD spilari og fleiri tæki. En vegna þess að tölvurnar eru einungis átta 

talsins á safninu er fartölvuvagn skólans mikið nýttur þegar bekkir koma á safnið 

en á honum eru fimmtán tölvur. Eins og áður hefur komið fram þá eru í skólanum 

tvö samliggjandi tölvuver sem taka tuttugu og sjö nemendur í sæti. Þau tengjast 

safninu ekki beint og eru bókuð allan veturinn fyrir aðra kennslu svo það getur 

reynst erfitt að komast þar að. 

Í viðtölunum kemur fram að allir skólarnir hafa til ráðstöfunar fartölvur sem 

koma til viðbótar við tölvuverin. Það eykur möguleika kennara á að vera með 

tölvurnar inni í kennslustofunum í tengslum við námsgreinarnar. Að auki hefur 

einn skólinn yfir að ráða fjórum Smart töflum, tvær þeirra eru fastar í 

kennslustofum en tvær eru til afnota fyrir allan skólann. Slík tæki auka enn á 

möguleika kennara til fjölbreyttari kennsluhátta. 

7.2.5 Samantekt – Aðkoma yfirvalda og skólastjórnenda 

Viðmælendur mínir nefndu flestir lög og námskrár sem sneru beint að þeirra 

sérsviði. Bókasafns- og upplýsingafræðingarnir nefndu allir lögin um 

grunnskólann og stöðu skólasafna í þeim. Þrátt fyrir að ákvæðið um skólasöfn 

væri ekki lengur í lögunum væri upplýsinga- og tæknimennt þar enn til staðar sem 

sérstakt námssvið sem Aðalnámskrá grunnskóla legði línur fyrir. Fagaðilar í 

tölvum ræddu stöðu upplýsinga- og tæknimenntar út frá aðalnámskránni og 

kennslutilhögun hennar. Hjá þeim kom einnig fram að við skipulagningu verkefna 

væri aðalnámskráin höfð til grundvallar.  
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Í Bugðu- og Flugumýrarskóla er upplýsinga- og tæknimenntin skipulögð 

þvert á námsgreinar. Í Tunguskóla er það álit uppi að betur megi gera í 

upplýsingamennt, henni þurfi að sinna markvissar eins og tölvukennslunni. Þar er 

upplýsinga- og tæknimenntin samtvinnuð námsefninu þótt markmið fyrir þau séu í 

sitt hvoru lagi í námskránni. Skólarnir þrír hafa það markmið að allir nemendur fái 

ákveðna þjálfun í tölvufærni en í Flugumýrarskóla á það líka við um 

upplýsingamenntina. Það var álit eins viðmælanda að skólasamfélagið verði að 

ákveða tilhögun kennslu í upplýsinga- og tæknimennt svo það samræmist 

námskrá. Í Tungu- og Bugðuskóla er komin ákveðin stefna fyrir tæknimenntina.  

Stjórnendur skólanna þriggja styðja vel við sín skólasöfn þótt greina megi 

þar áherslumun því í Tunguskóla er bókasafns- og upplýsingafræðingur aðeins í 

hlutastarfi. Allir viðmælendur voru sammála um jákvætt viðhorf skólastjórnenda 

til skólasafna og vilja þeirra til að viðhalda og verja starfsemi þeirra í erfiðum 

efnahagsaðstæðum. Þeir gera sér grein fyrir mikilvægi þeirra í kennslunni og þeim 

tækifærum sem þar felast. Í Bugðu- og Flugumýrarskóla sýna þeir 

samstarfsverkefnum áhuga og hvetja til þeirra en í Tunguskóla hefur áhugi 

stjórnenda enn sem komið er meira beinst að útlánum en breytingar eru í vændum.  

Sveigjanleiki í starfsemi skólans er lykilatriði þegar kemur að skipulagningu 

skólasafnsins. Stjórnendur þurfa að skapa svigrúm fyrir samstarf og 

verkefnavinnu þegar stundatöflur starfsmanna og nemenda eru skipulagðar. Þá 

þurfa starfsmenn einnig að sýna sveigjanleika til að samstarf gangi upp. 

Sameining skólasafns og tölvuvers og fullt starf bókasafns- og 

upplýsingafræðings og fagaðila í tölvum skapa kjöraðstæður fyrir samstarf og 

aukna verkefnavinnu. 

Aðstaða og búnaður skólasafns ræður afar miklu þegar starfsemi skólasafns 

er skipulögð. Þættir eins og staðsetning, stærð húsnæðis, mannafli, bókakostur, 

tölvur og annar tæknibúnaður skipta máli. Viðmælendur voru allt frá því að vera 

mjög ánægðir með safnið sitt niður í það að vera þokkalega ánægðir. Bókakostur 

og tækjabúnaður safnanna var yfirhöfuð góður en fer að þarfnast endurnýjunar. 

Það var helst húsnæðismál og mannafli sem þurfti að bæta. 
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7.3 Samstarf og samstarfsverkefni innan skólans 

Nútíma skólasafn kemst ekki hjá því að stofna til eða vera þátttakandi í 

samstarfsverkefnum innan skólans. Það er margt sem veldur því svo sem þörf 

fyrir aðgengi að gögnum safnsins og upplýsingaveitum þess auk 

sérfræðiþekkingar starfsmanna. Umfang verkefna þarfnast oft þess rýmis sem 

skólasafnið býður upp á og tækjakost þess svo fátt eitt sé nefnt. Þessi aukna 

þátttaka safnsins í skólastarfinu er af hinu góða og nýtist öllum bæði nemendum 

og kennurum. Það er mikilvægt að verkefnin sem eru unnin þar tengist 

skólastarfinu og séu skipulögð með það í huga. Með góðri samvinnu bókasafns- 

og upplýsingafræðings, fagaðila í tölvum og kennara næst einnig betur utan um 

kennslu í upplýsinga- og tæknimennt og það verður síður tilviljanakennt hvaða 

kunnáttu nemendur taka með sér úr skólanum.  

7.3.1 Samstarf bókasafns- og upplýsingafræðinga, fagaðila í tölvum og 

kennara  

Starfsemi skólasafna Bugðu- og Flugumýrarskóla einkennist af miklu samstarfi 

við kennara skólans sem skilar sér í gróskumiklu skólastarfi. Til dæmis talar 

Þórdís Anna í Bugðuskóla um sig, Jóhönnu og kennara skólans sem „þríeykið“ í 

verkefnavinnunni og Guðrún í Flugumýrarskóla segir „fólk verður náttúrulega að 

vilja ... starfa saman og hafa þá sýn ....“ Það er ekki sjálfgefið að þessir aðilar 

starfi saman en í þessum skólum hafa þeir svipaða sýn á skólastarfið og vilja til 

samstarfs auk stuðnings stjórnenda. Svo vitnað sé í orð Svövu í Flugumýrarskóla: 

„Þetta verður að vera eitthvað sem skólastjórnendur vilja, að svona sé unnið í 

þeirra skóla og skapa ákveðinn ramma.“ Skólasafnið í Tunguskóla er komið 

skemur á veg. Þar er enn verið að móta starfsemina og reyna að efla samstarf 

bókasafns- og upplýsingafræðingsins, fagaðilans í tölvum og kennara. Það er 

verið „að virkja safnið inn í hina ýmsu vinnu, koma að ... stærri verkefnum“ segir 

Erla Ósk. Í skólanum eru ýmsir jákvæðir þættir sem ættu að auðvelda samstarf, 

svo sem fagaðili í tölvum í fullu starfi, skólaliði sem aðstoðar í hlutastarfi á 

skólasafni og vaxandi vilji meðal starfsmanna. Aftur á móti eru aðrir þættir sem 

geta tafið eða hindrað framgang þess eins og skortur á rými og takmarkað 

starfshlutfall bókasafns- og upplýsingafræðings. Erla Ósk nefnir að hún hafi kynnt 

sér söfn sem eru að gera góða hluti og komist að því að þar væru forsendurnar 
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svolítið aðrar en hjá henni. Í þeim tilfellum höfðu söfnin yfir að ráða starfsmanni 

sem sá eingöngu um útlán á safninu.  

Það kemur fram í gögnunum að í Bugðu- og Flugumýrarskóla eru 

bókasafns- og upplýsingafræðingarnir og fagaðilarnir í tölvum mjög virkir í starfi, 

sitja fundi með kennurum og skipuleggja skólastarfið með þeim. Í Bugðuskóla 

leggja þeir til hvernig vinna skuli verkefnin og hvernig eigi að skila þeim, „þetta 

er mikil samvinna“ segir Þórdís Anna. Það kemur fram hjá Unni að þær Jóhanna 

og Þórdís Anna eru hlynntar samvinnu og leggja áherslu á að tengja og samþætta 

námsgreinar í verkefnum. Þegar Þórdís Anna og Jóhanna boða kennara á sinn 

fund eru þær búnar að skipuleggja vinnuferlið og verkefnakynninguna með 

tilvísunum í Aðalnámskrá grunnskóla, leggja til matsblöð og ýmsa aðstoð. Þannig 

telja þær sig ná betur til kennaranna og stuðla að víðtækari tengingu á milli 

námsgreina. Í Tunguskóla hafa Erla Ósk og Vigdís reynt að efla samstarf sín á 

milli og við kennara. Það hefur smám saman aukist með þátttöku í 

Evrópuverkefnum sem skólinn hefur tekið þátt í síðan 2009. Vigdís segir að þá 

hafi: „... þeir kennarar sem hafa verið viljugir ... og skipulagðir ... bókað sér tíma 

og þá höfum við komið og verið ... þrjár eða þrjú inni á safni í tengslum við þessi 

verkefni.“ Þórhildi finnst það hafa verið ríkjandi viðhorf kennara að frumkvæði að 

verkefnum ætti að koma frá skólasafninu. Hún sér hins vegar tækifæri í því að 

nýta sér samstarfið og undrast að aðrir sjái ekki möguleikana sem það býður upp 

á, „því þetta er auðvitað bara snilld, finnst mér, að geta nýtt sér þetta.“ 

Það kom greinilega fram í Bugðu- og Flugumýrarskóla að bókasafns- og 

upplýsingafræðingarnir og fagaðilarnir í tölvum eiga oftast sameiginlega 

frumkvæðið að verkefna- og hugmyndavinnunni. Svava í Flugumýrarskóla segir: 

„þú verður að taka frumkvæði að ... verkefnum og ... kennslunni annars bara 

einangrast þú“. Stundum koma kennararnir með tillögur og oft verða hugmyndir 

til í samvinnu við þá sem hún og Guðrún útfæra síðan frekar. Þær krefjast þess 

aldrei af kennurum að þeir taki þátt í verkefnum sem þeir eru ekki sáttir við en 

yfirleitt taka þeir verkefnunum vel og eru jákvæðir og samvinnufúsir. Þórdís Anna 

í Bugðuskóla segir samstarfið við skólasafnið í verkefnavinnu hafa aukist og að 

„... þeir [kennararnir] jafnvel gera ráð fyrir því“. Einnig telur hún að með 

samstarfinu opnist „dyr eða gluggi inn í skólastarfið í gegnum bókasafnið“. Í 
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báðum skólum leita kennarar mikið á söfnin og allir nemendur skólanna koma 

þangað einhvern tímann á skólaárinu í verkefnavinnu.  

Aftur á móti er því öfugt farið í Tunguskóla. Þar koma nemendur skólans 

undantekningarlaust að sækja sér lesefni en minna fer fyrir verkefnavinnu og ekki 

koma allir kennarar með bekkina sína á safnið. Í Tunguskóla kom frumkvæði að 

samstarfi í verkefnavinnu fyrst frá Vigdísi fagaðila í tölvum og síðan kom Erla 

Ósk bókasafns- og upplýsingafræðingur inn í það starf. Erla Ósk segir Vigdísi 

hafa náð til nokkurra kennara og flestar hugmyndirnar hafi komið frá henni „af 

því að hún er meira inní öllum þessum málum og hefur verið mjög dugleg ... og 

svo kem ég bara inn, í rauninni, eftir á.“ Fram að þessu hafa kennarar Tunguskóla 

ekki sóst sérstaklega eftir samstarfi og hafa ekki séð sér hag í því. Saman hafa þær 

Vigdís og Erla Ósk reynt að fá kennara til að taka þátt og binda vonir við að þetta 

fari að breytast og fleiri kennarar bíti á agnið. Það gerist vonandi þegar góður 

árangur og ánægja þeirra sem tekið hafa þátt spyrst út. 

Með samvinnu þessara aðila verður upplýsinga- og tæknimenntin að einni 

samfelldri heild og tvinnast eðlilega inn í skólastarfið. Nemendur fá kennslu í 

upplýsinga- og tæknimennt á fjölbreyttan hátt, kennarar fá stuðning og leiðsögn 

og öll kennslugögn í skólanum nýtast betur.  

7.3.2 Verkefnavinna og samþætting námsgreina 

Verkefnin sem unnin eru í samstarfi við skólasöfnin í Bugðu- og Flugumýrarskóla 

eru látin falla að skipulagi skólastarfsins og eru ekki einangruð fyrirbæri eða eins 

og Jóhanna í Bugðuskóla orðar það: „Við reynum að tengja eiginlega alla 

starfsemi skólasafnsins við ... allt sem er að gerast í skólanum.“ Það kom skýrt 

fram hjá viðmælendum mínum í þessum skólum að samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla eigi upplýsinga- og tæknimennt að tengjast inn í allar námsgreinar 

skólans. Við undirbúning verkefnanna er aðalnámskráin höfð til hliðsjónar og í 

þeim felast námsmarkmiðin í greininni eða greinunum því oft er verið að 

samþætta á milli greina eins og íslensku og samfélagsfræði annars vegar og ensku 

og náttúrufræði hins vegar, svo dæmi séu tekin. Í samvinnuverkefnunum nýtist 

safnkostur og sérþekking fagaðila sem auðveldar vinnuna og eykur líkur á að ná 

markmiðum aðalnámskrár í upplýsinga- tæknimennt. Í Flugumýrarskóla eru 

gerðar áætlanir á vorin fyrir næsta skólaár og ákveðið hvaða verkefni skuli vinna 
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og hvenær. Þegar nær dregur verkefnunum sest hópurinn niður og skipuleggur þau 

í smáatriðum. Þær Svava og Guðrún halda utan um verkefnaáætlunina. 

Starfið í kringum samstarfsverkefni skólasafns Tunguskóla er ekki komið 

eins langt á veg og í hinum skólunum tveimur. Það er ekki langt síðan 

verkefnavinnu var ætlaður tími í starfsemi safnsins en til þess að það væri gerlegt 

þurfti skipulagsbreytingar. Stóru samstarfsverkefnin í Tunguskóla sem hafa verið 

unnin á safninu í samstarfi bókasafns- og upplýsingafræðings, fagaðila í tölvum 

og kennara eru verkefni sem tengjast landafræði og Evrópusamstarfi, svo kölluð 

e-twinning verkefni. Eftir að þessi verkefni hófust hefur tekist að tengja 

skólasafnið meira inn í skólastarfið og verkefnavinnu nemenda og fá kennara til 

að nýta það betur. E-twinning verkefnin hafa ýmist verið unnin þannig að kennari 

hefur komið með heilan bekk á safnið eða einum bekk verið skipt upp á milli 

samstarfsaðilanna. Í þessum verkefnum afla nemendur sér upplýsinga, búa til 

kynningar, gera myndbönd og fleira. 

Bæði í Bugðu- og Flugumýrarskóla hafa verkefnin þróast í gegnum árin og 

tekið breytingum í takt við tækniþróunina ásamt því sem ný verkefni hafa orðið til 

í samstarfinu. Verkefnin eru alltaf kynnt í skólanum fyrir nemendum og 

foreldrum. Í Bugðuskóla lýkur verkefnavinnunni oft með uppskeruhátíð á 

skólasafninu. Verkefnin eru jafnvel sett út á heimasíður skólanna. Þórdís Anna í 

Bugðuskóla segir: „Það er mjög sýnilegt og öllum aðgengilegt. Við setjum 

verkefni og allt út þannig að við lúrum ekki á því. Við viljum gjarnan að fólk nýti 

þetta.“ Það kom ekki fram í viðtölunum við þær í Tunguskóla hvort verkefni 

nemenda eru kynnt fyrir foreldrum eða aðgengileg á Netinu. Þórhildur gæti 

hugsað sér að hver árgangur mundi vinna að minnsta kosti eitt verkefni með 

safninu á hverju skólaári. Vigdís vonar einnig að samstarfsverkefnin séu komin til 

að vera og geti vaxið og dafnað. Í Tunguskóla er mun minna unnið af verkefnum 

en í Bugðu- og Flugumýrarskóla. Í þeim skólum vinna nemendur að minnsta kosti 

tvö eða jafnvel fleiri stór verkefni á hverju skólaári. Það er langt ferli í kringum 

stærri verkefnin og þau gegna viðamiklu hlutverki ekki síst í sambandi við læsi. 

Með verkefnunum er lögð áhersla á að nemendur fái tækifæri til að byggja ofan á 

fyrri kunnáttu í upplýsingaöflun og í tölvufærni. Þannig þjálfast þeir í 

upplýsingaöflun og framsetningu gagna á markvissan hátt og miðla niðurstöðum 
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meðal annars til bekkjarfélaga og foreldra. Nemendur í Bugðuskóla fá kennslu í 

forritum í ákveðnum bekkjum, og læra sem dæmi vefsíðugerð í sjötta bekk. 

Bæði Jóhanna í Bugðuskóla og Svava í Flugumýrarskóla tala um að það sé 

hvetjandi fyrir kennara og geri þeim auðvelt fyrir að ráðast í svona verkefni þegar 

vinnuferlið og fyrirkomulagið er skipulagt í þaula og unnið í samstarfi. Svava 

gerir sér vel grein fyrir hversu þýðingarmikil þessi samvinna er fyrir skólastarfið 

og það sé varla gerlegt fyrir kennara að fara einir út í svona verkefnavinnu með 

bekkjum sínum án aðstoðar:  

...við gerum eiginlega kennurum kleift að framkvæma þessi verkefni því það 

er í nútímaskólastarfi .... óvinnandi vegur að ætlast til þess að kennari í 

einhverri grein eða einhverjum bekk höndli allt þetta, alla þessa ... 

upplýsingamennt. Það er bara tómt mál að tala um það. Þó það sé ætlast til 

þess ... hangir einhvern veginn yfir að allir eigi að geta allt það er bara, það 

er bara ekki hægt. 

Undir þetta sjónarmið tekur Þórhildur í Tunguskóla en hún segist vera ánægð með 

þá aðstoð sem hún fékk frá Vigdísi og Erlu Ósk varðandi e-twinning verkefnin. 

Hún sér það ekki fyrir sér að það sé hægt að vinna svona verkefni einsömul með 

heilan bekk. 

Það er sammerkt með bókasafns- og upplýsingafræðingum Bugðu- og 

Flugumýrarskóla að þær sjá nú starf sitt í vaxandi mæli tengjast samvinnu við 

kennara. Starfsmenn safnanna sýna mikinn sveigjanleika í samstarfinu til að koma 

til móts við óskir og þarfir kennara og þeir geta ávallt reitt sig á þeirra stuðning og 

leiðsögn. Jóhanna í Bugðuskóla telur áhrif Þórdísar Önnu í samstarfi þeirra mikil 

því eftir að þær fóru að starfa saman hafi verkefnin breyst. „Þau verða ... 

markvissari, t.d. kennslan á ... forritin, afurðirnar verða oft alveg stórkostlega 

flottar ...“. 

Það er sameiginleg skoðun fagaðila í tölvum allra skólanna þriggja að það 

sé mikið uppeldislegt atriði að nemendur átti sig á að tölvurnar eru verkfæri til að 

nota við verkefnavinnu í skólanum eða eins og Guðrún orðar það: „og þá á það 

[verkefnið] að tengjast námsgreinunum annars þurfa þær [tölvurnar] ekkert að 

vera“.  
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7.3.3 Hlutverk og verkaskipting samstarfsaðila 

Í skólunum þremur kemur fram að verkaskipting á sér stað í samstarfinu en þó er 

stigsmunur á milli skóla. Verkaskiptingin á milli Jóhönnu, Þórdísar Önnu og 

Unnar í Bugðuskóla annars vegar og Svövu, Guðrúnar og Kristínar Eddu í 

Flugumýrarskóla hins vegar er alveg skýr varðandi upphaf verkefna, undirbúning 

og úrvinnslu og á hana er komin reynsla. Þær sinna sínum sérsviðum þó svo þær 

fari yfir á svið hverrar annarrar og hjálpist að við undirbúning og kennslu. „Þetta 

er bara eitthvað sem við höfum aldrei rætt einu sinni“ segir Jóhanna um 

verkaskiptingu sína og Þórdísar Önnu. Í Tunguskóla er styttri og minni hefð 

komin á samstarfsverkefnin og engin sérstök formleg verkaskipting viðhöfð milli 

Erlu Óskar, Vigdísar og Þórhildar. Verkaskiptingin tengist fagsviðum þeirra en 

síðan hjálpast þær allar að eftir þörfum.  

Þegar nemendur í Bugðuskóla hefja verkefnavinnuna segir Jóhanna Þórdísi 

Önnu gjarnan koma inn í það starf með áhugavekjandi kveikjur varðandi forrit og 

fleira af Netinu sem nýtist nemendum við vinnuna. Jóhanna þróar síðan 

hugmyndirnar áfram og leiðir nemendur í upplýsingaleitinni. Síðan kemur Þórdís 

Anna aftur inn á lokastigi verkefnisins og aðstoðar nemendur við frágang 

verkefnisins í tölvuvinnslunni „Hún kemur auðvitað líka inn í ... alla umræðuna 

með kennurunum í upphafi ...“ segir Jóhanna. 

Í Bugðu-, Flugumýrar- og Tunguskóla sjá bókasafns- og 

upplýsingafræðingarnir um allt sem viðkemur bókasafns- og upplýsingafræðinni. 

Þær kenna nemendum á flokkunarkerfi Dewey. Þær leiðbeina nemendum við að 

afla upplýsinga úr bókum og af Netinu og gera þá betur færa um að meta heimildir 

og skrá þær. Í undirbúningnum fyrir verkefnavinnuna sjá þeir um að útbúa 

heimildalistana og jafnvel finna til heimildirnar. Svava í Flugumýrarskóla lýsir 

starfi sínu og Guðrúnar á þennan hátt:  

...ég kenni þeim á heimildaöflunina alla. Hvernig þau meðhöndla heimildir 

og hvar þau afla þeirra og hvernig þau ganga frá þeim og allt það og hún 

[Guðrún] kennir þeim á forritin .... Síðan kannski sameinumst við ... þegar 

vinnan er byrjuð hjá krökkunum. 

Þær Vigdís, Þórdís Anna og Guðrún sem allar eru fagaðilar í tölvum sjá um flest 

er viðkemur tölvunotkun í sínum skólum. Þær leiðbeina jafnt nemendum sem 

kennurum varðandi notkun forrita og úrvinnslu verkefna. Þær kynna nýjungar í 
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forritum og eru leiðandi í allri tölvuvinnslu. Þannig lýsir Þórdís Anna aðkomu 

sinni að verkefnavinnunni:  

... ég ... lauma inn svona hægt og rólega hinum og þessum, hvað á ég að 

segja, verkfærum úr hugbúnaði sem að hún [Jóhanna] er mjög móttækileg í 

að taka á móti. ... Og hún kallar svolítið á mig og ... hún þorir að leggja út í 

það af því að hún fær aðstoð. 

Hlutverk bekkjar- eða fagkennarans í samstarfinu í skólunum þremur er að leggja 

til sína sérþekkingu í samstarfið og oftast er það kennarinn sem sér um innlögn 

námsefnisins og kennsluna. Hann sér einnig oft um að halda uppi aga því hann 

þekkir nemendur með nafni og skapgerð þeirra. Hinar í samstarfinu leiða starfið 

eða koma því af stað.  

Stundum skipta bókasafns- og upplýsingafræðingur og kennari nemendum á 

milli sín. Þá getur annar helmingur nemenda verið að afla upplýsinga á safninu 

meðan hinn helmingurinn er inni í kennslustofu með kennara að vinna í verkefni. 

Síðan skipta hóparnir um vettvang. Þórhildur í Tunguskóla nefndi að hún hafi nýtt 

sér þetta með góðum árangri í þeim Evrópuverkefnum sem hún hefur tekið þátt í. 

Það kemur fyrir að annar háttur er hafður á og er þá unnið með fámennari hópa í 

einu. Jóhanna í Bugðuskóla fer stundum í samstarf við kennara ákveðins árgangs. 

Hún og kennarar árgangsins leiða hver um sig einn hóp og svokölluð hringekja er 

sett í gang. Einn hópur fer í vinnu á skólasafninu og hinir í kennslustofur til 

kennaranna og allir sinna einhverju sem tengist verkefninu.  

7.3.4 Ástæður samstarfs 

Þar sem engar fastmótaðar reglur eru til um samstarf af því tagi sem hér er rætt á 

skólasöfnum grunnskólanna er það algjörlega undir einstaklingunum komið sem 

þar ráða ríkjum hvað þar fer fram og hvernig að starfinu er staðið. Þórdís Anna í 

Bugðuskóla nefnir að sérstakar aðstæður þurfi að vera fyrir hendi í skólunum til 

að samstarf af þessum toga geti átt sér stað eins og „tölvuráðgjafi í hundrað 

prósent starfi með svona jákvæðan hundrað prósent starfandi bókasafnsfræðing.“  

Í Bugðu- og Flugumýrarskóla er það fyrir einskæran áhuga og svipaða sýn á 

skólastarfið sem samstarf hófst milli bókasafns- og upplýsingafræðings og 

fagaðilans í tölvum. Í Tunguskóla má segja að evrópsku samskiptaverkefnin hafi 

leitt fólkið til samstarfs og þar að auki nefnir Erla Ósk svipaða framtíðarsýn sem 

hugsanlega hvatningu. Vigdís bætir við að sér hafi þótt eftirsóknarvert að geta nýtt 
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mannafla og þekkingu starfsmanna og nemenda betur en Þórhildur álítur að 

viðhorf og vilji til breytinga hafi þar skipt mestu máli. Svava í Flugumýrarskóla 

nefnir tölvurnar sem áhrifavald „... þegar tölvurnar komu þá náttúrulega ... urðu 

möguleikarnir svo miklu, miklu meiri ... þetta hefur bara alltaf svona aukist meir 

og meir.“ Guðrún í Flugumýrarskóla nefnir svipaðan bakgrunn í námi og segir: 

„ætli það hafi ekki verið grunnurinn, ég hef svo sem ekki spáð í það“ og bætir 

síðan við „... í framhaldsdeildinni uppi í Kennaraháskóla.“ Báðar þessar skýringar 

geta augljóslega átt við. Tölvurnar kölluðu á breytingar í skólastarfinu og svipaður 

bakgrunnur í námi ýtir undir að fólk tali sama tungumál og líti hlutina sömu 

augum. Í huga Kristínar Eddu var það áhuginn á slíku samstarfi sem réði úrslitum 

en ef til vill komu ákveðnar ytri aðstæður þar einnig við sögu. Í kjölfar 

kennaraverkfalls fyrir nokkrum árum og þeirrar upplausnar sem það hafði í 

skólastarfinu var ákveðið að grípa til breytinga um vorið þar sem verkefnavinna 

kom í stað skólaprófa í 10. bekk. Þetta gaf svo góða raun að haldið var áfram á 

þeirri braut. 

Jóhanna bókasafns- og upplýsingafræðingur í Bugðuskóla var búin að 

fylgjast með svona samvinnu í öðrum skóla og gat vel hugsað sér að komast í slíkt 

samstarf. Það var ekki fyrr en að Þórdís Anna fagaðili í tölvum var ráðin til 

skólans að möguleikinn opnaðist en Þórdís Anna hafði reynt að koma svona 

samstarfi á í öðrum skóla en ekki haft erindi sem erfiði. Það var hins vegar fyrir 

einskæran áhuga sem Unnur kennari hóf samstarf við þær til að auka fjölbreytnina 

fyrir nemendur. 

7.3.5 Ávinningur samstarfs 

Allir viðmælendur mínir voru sammála um ávinning af samvinnu þeirra innan 

skólanna, bæði fyrir starfsmenn og nemendur. Þeir merktu það á ýmsan hátt. 

Svava nefnir að í verkefnavinnunni sjái kennararnir „gróskumikið skólastarf“ og 

ánægða nemendur. Guðrún samstarfskona hennar talar um að með samstarfinu 

hafi kennsluhættir breyst, úrvinnsla námsefnisins orðið fjölbreyttari og 

verkefnavinnan höfði betur til nemenda. Hún telur nauðsynlegt að þessi háttur sé 

hafður á til þess að skila nemendum hæfari út í lífið „ef við ætlum ekki að fara 

mörg ár til baka [í þróun skólastarfs]“. Kristín Edda er sannfærð um að í svona 

verkefnavinnu læri nemendur nýja hluti. Hún hefur heyrt frá gömlum nemendum 

Flugumýrarskóla, sem komnir eru í framhaldsskóla, að þeir hafi notið þeirrar 
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kunnáttu sem þeir öðluðust í gegnum verkefnin í upplýsingaverinu. Þeir kunna að 

búa til vefsíður, glærukynningar, framkvæma upplýsingaleit og frágang heimilda. 

Þá eru þær Guðrún sammála um að nemendur læri sjálfstæð vinnubrögð og öðlist 

ákveðið öryggi með þessari vinnu.  

Samvinnan kallar á meiri fjölbreytni í kennsluháttum og með henni er hægt 

að bjóða upp á starf sem annars er varla hægt að framkvæma þegar hver og einn 

vinnur út af fyrir sig. Unnur bendir á að samvinnan gefi einnig tækifæri til að 

ráðast í viðameiri verkefni sem taki þó skemmri tíma „og ef ég væri bara ein þá 

mundi þetta taka bara ég veit ekki hvað margar vikur.“  Jóhanna kemst vel að orði 

þegar hún lýsir ávinningnum af samstarfinu: „við nálgumst verkefnin einhvern 

veginn betur ... og við fáum mikið meira út úr krökkunum eftir að við fórum að 

vinna saman, ég sé muninn þar á.“ Þórdís Anna sér að nemendur hafa gaman af 

verkefnavinnunni. Þeir nota búnað sem tilheyrir þeirra umhverfi og þeir fá 

kennslu í notkun hans. „Ég sé ekki annað en að þetta séu bara þeirra verkfæri og 

við verðum náttúrulega þá að leiðbeina þeim með það verkfæri.“ Samstarfið léttir 

einnig undir með kennurum því þeir geta gengið að samstarfi vísu varðandi 

verkefnavinnu sem oft er búið að undirbúa að stórum hluta. Kristín Edda bendir á 

að bókasafns- og upplýsingafræðingurinn og fagaðilinn í tölvum geti með 

leiðsögn bætt upp ákveðið kunnáttu- og þekkingarleysi kennarans á sviði 

upplýsinga- og tæknimenntar. Vigdís nefnir einnig ávinning nemenda í þessu 

sambandi. Þeir fái betri aðgang að fagmönnum, bókakosti og tölvum og að sýn 

þeirra verði önnur þegar fleiri koma að kennslunni. Þá er það ómetanlegt og mikill 

styrkur fyrir samstarfsaðilana að geta rætt málin og viðrað skoðanir sínar og 

fengið ábendingar frá samherja. 

7.3.6 Samantekt – Samstarf og samstarfsverkefni innan skólans 

Samstarf bókasafns- og upplýsingafræðings, fagaðila í tölvum og kennara byggist 

á samstarfsvilja, svipaðri sýn á skólastarfið og stuðningi stjórnenda. Grundvöllur 

þess er háður vilja stjórnenda, starfshlutfalli, samstarfsvilja og þjónustulund. Ekki 

er víst að þessir þættir séu ávallt til staðar. Í Bugðu- og Flugumýrarskóla er öflugt 

samstarf við kennara og verkefnin eru skipulögð á sameiginlegum fundum. 

Frumkvæði og hugmyndir koma oft frá bókasafns- og upplýsingafræðingum og 

fagaðilum í tölvum en lokaniðurstaða fæst með aðkomu kennara. Þó fá kennarar 

stundum fullmótaðar verkefnislýsingar. Í Tunguskóla er samstarfið skemur á veg 
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komið. Þar kemur frumkvæði að samstarfsverkefnum frá fagaðila í tölvum. 

Samstarfið hefur þróast í tengslum við Evrópuverkefni og eru bundnar vonir við 

að kennarar sjái sér hag í framhaldi af því. 

Fjölmörg samstarfsverkefni eru unnin í Bugðu- og Flugumýrarskóla og eru 

þau hluti af þróun skólastarfsins. Með þeim er tekið mið af námskrá upplýsinga- 

og tæknimenntar og hún samþætt öðrum námsgreinum. Í Tunguskóla hafa 

verkefnin verið færri og aðallega tengst Evrópuverkefnum. Í öllum skólunum er 

lögð áhersla á upplýsingaöflun og tölvufærni og það ríkir ánægja með samstarfið. 

Þá kemur fram að viðamikil verkefni væru vart gerleg nema með aðstoð frá 

bókasafns- og upplýsingafræðingi og fagaðila í tölvum við undirbúning, 

framkvæmd og framsetningu verkefnisins. 

Hver samstarfsaðili gegnir ákveðnu hlutverki. Í Bugðu- og Flugumýrarskóla 

er verkaskipting milli fagaðila skýr hvað varðar upphaf, undirbúning og úrvinnslu 

og það er komin reynsla á hana. Í Tunguskóla tengist hún sérsviðum fagaðila. 

Bókasafns- og upplýsingafræðingurinn leiðbeinir nemendum við upplýsingaöflun, 

mat á heimildum og skráningu þeirra. Fagaðilinn í tölvum leiðbeinir nemendum 

með forrit og úrvinnslu verkefna. Kennarinn sér um kennsluna og sinnir 

agamálum. Oft er nemendahópnum skipt upp á milli kennara og bókasafns- og 

upplýsingafræðings og hvor aðili sinnir ákveðnum verkefnum með sínum hópum. 

Sérstakar aðstæður þurfa að vera til staðar í skólum og skólasöfnum svo 

samstarf af þessum toga geti átt sér stað. Fram kemur að það þurfi bæði 

bókasafns- og upplýsingafræðing og fagaðila í tölvum í tvær heilar stöður eigi 

svona samstarf að vera gerlegt. Þær ástæður sem eru nefndar fyrir samstarfi eru 

áhugi, svipuð sýn á skólastarfið og ákveðin framtíðarsýn. Einnig viðhorf og vilji 

til breytinga og löngun til að nýta mannaflann og þekkingu starfsfólksins. Loks 

eru tölvurnar nefndar sem áhrifavaldur og svipaður bakgrunnur hvað varðar nám 

og reynslu samstarfsaðila. 

Allir viðmælendurnir voru sammála um ótvíræðan ávinning af samstarfi 

þeirra í skólunum, bæði fyrir starfsmenn og nemendur. Þeir sáu gróskumikið 

skólastarf, breytta kennsluhætti og fjölbreyttari úrvinnslu námsefnis. Nemendur 

urðu hæfari og lærðu að búa til vefsíður, glærukynningar, framkvæma 

upplýsingaleit og ganga frá heimildum. Þá öðluðust þeir öryggi og lærðu sjálfstæð 
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vinnubrögð. Samstarfið létti undir með kennurum og nemendur fengu betri 

aðgang að fagmönnum, bókakosti og tölvum. 



 

77 

8 Samantekt og umræður 

Í þessum kafla verða dregnar saman niðurstöður úr rannsókn minni og leitast við 

að tengja þær við fræðilegu umfjöllunina í öðrum til fimmta kafla. Reynt verður 

að sýna tengsl hennar við erlendar rannsóknir og kenningar í sambærilegu 

viðfangsefni og hvaða ályktanir má draga af þeim.  

Í þeim skólum sem rannsakaðir voru hefur hlutverk skólasafna verið að 

breytast. Það er í samræmi við það sem Kuhlthau (2010) nefnir í sinni grein en þar 

kemur fram að þróun skólasafana þurfi að fylgja breytingum varðandi menntun á 

upplýsingaöld. Rannsókn mín leiðir í ljós að hefðbundin útlánastarfsemi 

bókakosts er ekki lengur aðalatriðið en í staðinn hefur upplýsingaöflun, 

verkefnavinna og samstarf við kennara og fagaðila í tölvum að sama skapi verið 

að aukast. Í sama streng taka Limberg og Alexandersson (2003) og bandarísk 

nefnd um bókasafns- og upplýsingafræði NCLIS (U.S. National Commission on 

Libraries and Information Science, 2008). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

tilurð samstarfs af þessum toga er algjörlega undir starfsmönnum skólans og 

skólastjórnendum komið, þar sem skólar hafa jafnan ekki markað stefnu um slíkt 

samstarf. Í grein Morris og Packard (2007) staðfestu niðurstöður könnunar þeirra 

að góður árangur af samstarfi tengdist stuðningi skólastjórnenda og eftirfylgni 

þeirra við framkvæmd þess. Viðmælendur mínir töldu að skólastjórnendur þyrftu 

að skapa rammann utan um starf hvers skóla og jafnframt sýna ákveðinn 

sveigjanleika varðandi bindingu vinnutíma og stundaskrárgerð til að skapa 

svigrúm fyrir samstarf og verkefnavinnu. Í rannsókn Montiel-Overall (2008) 

koma fram fimm nauðsynleg atriði til árangursríks samstafs. Fyrst ber að nefna 

skólamenningu eða það umhverfi sem skólinn veitir, jákvæða eiginleika og 

viðmót samstarfsaðila, gagnkvæmt traust þeirra, stuðning skólastjórnenda, skýr 

markmið og sveigjanleika í stundatöflu og loks árangur samstarfs á nemendur. 

Þetta samræmist skoðunum viðmælenda minna um jákvætt viðhorf, stuðning og 

vilja stjórnenda til að viðhalda starfsemi safnanna. Sá stuðningur er enn 

mikilvægari í efnahagsþrengingum. Í Bandaríkjunum hafa skólasöfn einnig sætt 

fjárhagslegum niðurskurði (Martin, 2008). Martin telur þó enn verri þann skort á 
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skilningi hjá kennurum, skólastjórnendum og foreldrum á því hversu arðbært gott 

skólasafn getur verið sé það metið í námsárangri nemenda. Þetta kemur heim og 

saman við mína rannsókn. Skólastjórnendur þurfa að gera sér grein fyrir 

mikilvægi safnanna og þeim tækifærum sem í þeim felast. Mikilvægt er að 

bókasafns- og upplýsingafræðingur og fagaðili í tölvum séu í fullu starfi. Þá þurfa 

þeir að sýna samstarfsverkefnum áhuga og hvetja til þeirra. 

Starfsmennirnir verða að hafa samstarfsáhuga, svipaða sýn á skólastarfið og 

sýna sveigjanleika innan vinnutímans til þess að samstarfið gangi upp. Þeir verða 

að sjá samstarfið sem hluta af stefnumótun skólans og tilgangur þess og árangur 

verður að vera ljós. Starfsmenn safnanna verða að geta sýnt frumkvæði, vera 

tilbúnir til að leiða samstarfið og vera virkir í því. Í bókinni Information Power 

Building Partnerships for Learning er starfi bókasafns- og upplýsingafræðings 

lýst og þar sést vel hve yfirgripsmikið það getur verið (American Association of 

School Librarians og Association for Educational Communications and 

Technology, 1998). 

Montiel-Overall (2010) segir algengt að kennarar hafi ekki skilning á nýju 

hlutverki bókasafns- og upplýsingafræðings í kennslunni. Í mínum niðurstöðum 

kemur fram að til þess að svona samstarf geti orðið þurfi kennarar að sjá 

möguleikana sem samstarf við sérmenntaðan bókasafns- og upplýsingafræðing og 

fagaðila með menntun á sviði tölvu- og upplýsingatækni býður upp á. Hvatinn að 

slíku samstarfi kemur af áhuga starfsmanna með svipuð viðhorf, menntun og 

framtíðarsýn auk vilja til breytinga. Þá spilar einnig inn í vilji til að nýta betur 

þann mannafla sem fyrir er í skólanum og þekkingu hans. Sú breyting sem 

tölvubyltingin hafði í för með sér og þeir möguleikar sem þá opnuðust hafa orðið 

sumum hvatning til að nýta tæknina í verkefnavinnu nemenda og til samstarfs. 

Kuhlthau (2010) segir að sumir haldi að Internettenging í skólastofu sé allt sem 

þarf og að Internetið komi í stað skólasafna. Auðvitað er það ekki svo einfalt. Með 

Aðalnámskrá grunnskóla – Upplýsinga- og tæknimennt (1999) kemur fram 

breyting á hlutverki safnanna með tilkomu tölvunnar og Internetsins.  

Þá sýna niðurstöður að enginn er sérfræðingar á öllum sviðum. Loertscher 

(1988) heldur fram að það sé sama hve góður kennari telur sig vera þá geti hann 

ávallt bætt sig. Með samstarfi við bókasafns- og upplýsingafræðing verði árangur 

kennslunnar árangursríkari því tveir saman séu þeir sterkari. Þetta sama sjónarmið 
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kom fram í rannsókn minni. Það er því mikilvægt að í skólanum sé til staðar 

bókasafns- og upplýsingafræðingur og fagmaður á tölvusviði auk kennara því 

saman geta þeir allir lagt til sérfræðiþekkingu til samstarfs- og verkefnavinnu og 

veitt nemendum ítarlegri leiðsögn og stuðning. Þannig verða til teymi fólks með 

víðtækari reynslu og sérfræðiþekkingu innan veggja skólans. Kuhlthau (2010) 

nefnir að bókasafns- og upplýsingafræðingar séu frumkvöðlar og geri nemendum 

kleift að læra í gegnum fjölbreytt úrræði hluti sem kennarar ráða ekki við einir. 

Stefnuyfirlýsing UNESCO/IFLA (2003) heldur fram að nemendur nái betri tökum 

á námi þar sem samvinna þessara aðila á sér stað.  

Góður árangur af samstarfi af þeim toga sem hér er til umræðu er ótvíræð 

niðurstaða rannsóknarinnar, bæði fyrir starfsmenn og nemendur. Einnig kemur 

fram að árangurinn ýtir undir frekari löngun til áframhaldandi samstarfs. 

Starfsmenn njóta góðs af því að fleiri koma að skipulagningu og úrvinnslu 

verkefna sem geta orðið viðameiri þar sem vinnan dreifist á fleiri. Að sama skapi 

njóta nemendur þess að verkefnin verða fjölbreyttari og þeir fá meiri þjónustu og 

leiðsögn frá fleirum. Þetta eykur öryggi þeirra til sjálfstæðari vinnubragða. Ann 

M. Martin fyrrum forseti félags skólasafnsfræðinga í Bandaríkjunum hefur einmitt 

hvatt til þess að kennarar breyti starfsaðferðum sínum og nýti sér samstarfið við 

skólasafnið til þess að nemendur öðlist færni, getu og frumleika sem auðveldi 

þeim að finna sér starfsvettvang í okkar nútíma samfélagi (2008). Fjölbreytni í 

kennsluháttum og tilbreyting í skólastarfi veitir nemendum þjálfun í að vinna með 

tölvur og forrit í hagnýtum verkefnum sem nýtast þeim einnig í þeirra daglega lífi 

og til framtíðar.  

Niðurstöður í þessum skólum sýna að samstarf af þessum toga reynist vel 

við samþættingu upplýsinga- og tæknimenntar öðrum námsgreinum. Upplýsinga- 

og tæknimennt er ekki hugsuð sem sérstök námsgrein heldur sem námssvið sem á 

að tengjast þvert á aðrar námsgreinar eins og kemur fram hjá Allyson Macdonald 

og fleirum (2005). Í gegnum samstarfið má segja að bæði upplýsingamennt og 

tæknimennt njóti góðs af þar sem aðkoma þeirra að verkefnum er tryggð og þau 

njóta sín betur þegar þau tengjast saman og samþættast öðrum námsgreinum. Á 

móti njóta nemendur í verkefnavinnu sérfræðiþekkingar bókasafns- og 

upplýsingafræðinga og fagaðila í tölvum.  
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Til að tryggja innleiðingu samstarfs af þessum toga væri vafalaust best að 

tilskipun þess efnis kæmi frá yfirvöldum menntamála, bæjaryfirvöldum eða 

skólastjórnendum. Löggjafinn þarf að tryggja tilvist skólasafna með ótvíræðum 

hætti í grunnskólalögum sem ekki er reyndin nú því ákvæði um skólasöfn er ekki 

lengur að finna í lögum um grunnskóla (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þá þarf 

einnig að taka af öll tvímæli um hlutverk og stöðu þeirra innan skólasamfélagsins 

og tryggja þeim þar sess þannig að þau séu viðurkenndur aðili í skólastarfinu. 

Einnig þarf að mæla svo fyrir að menntaður bókasafns- og upplýsingafræðingur sé 

þar í forsvari. Skólastjórnendur væru þá bundnir af þessum reglum og um leið 

væri mismunun milli skóla úr sögunni. Þá þyrfti að mæla svo fyrir í lögum eða 

reglugerðum að bókasafns- og upplýsingafræðingur ásamt fagaðila í tölvum 

önnuðust skipulagningu upplýsinga- og tæknimenntar þvert á aðrar námsgreinar 

og í samstarfi við kennara. Á meðan að samstarf af þessum toga er háð 

ákvörðunum stjórnenda og áhuga og vilja starfsmanna er tilvist þess ótrygg og 

breyting á ytri aðstæðum gæti haft afdrifarík áhrif á framhald þess. 

Í rannsóknarviðtölum komu fram vísbendingar um að fagfólki finnist 

eftirsóknarvert að ganga lengra í þessari samvinnu og að hún mundi gagnast í 

flestum skólum þar sem hægt væri að koma henni við. Í þeirra huga er ekki vafi á 

að árangurinn er ótvíræður og eftirsóknarverður fyrir framtíð nemenda í leik og 

starfi.  
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9 Lokaorð 

Frá því að skólasöfn urðu til um miðja síðustu öld fólst meginstarfið í að koma 

þeim á fót um allt land og útvega þeim bókakost. Þrátt fyrir góðan vilja og 

lagasetningu náði uppbyggingin ekki til allra skóla landsins. Á síðustu tveimur til 

þremur áratugum hefur orðið grundvallarbreyting og hröð þróun í 

upplýsingatækni. Allt samfélagið hefur mótast af þessum miklu framförum og 

skólinn og bókasöfn þeirra eru þar engin undantekning. Stefna skólasafnanna er 

orðin óljósari en áður, ef til vill vegna áherslubreytinga. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla er ekki lengur getið um skólasöfn heldur er áherslan á upplýsinga- og 

tæknimennt og að hún sé þverfagleg og markmiðin með henni fari saman með 

upphaflegum markmiðum skólasafna. Eftir því sem lengra hefur liðið frá innreið 

upplýsingatækninnar hefur stefna yfirvalda því miður orðið almennari og óljósari 

þegar þörf hefði verið fyrir skýra stefnumótun á þessu sviði. Alþjóðayfirlýsingar 

hafa í grundvallaratriðum áréttað mikilvægi Netsins og hvatt til óhindraðs 

upplýsingaaðgangs með þeirri samskiptatækni sem það býður upp á varðandi 

upplýsingalæsi og símenntun. Skólasöfnin eiga að vera miðstöðin sem miðlar 

upplýsingum og hugmyndum til allra. Möguleikarnir eru margir og ættu að geta 

leitt af sér fleiri tækifæri fyrir nemendur og skólasöfn. Til þess þarf að breyta 

lögum og gefa út skýra opinbera stefnu um hlutverk skólasafna. Einnig þyrfti þá 

að skilgreina störf bókasafns- og upplýsingafræðinga og fagaðila í tölvum með 

tilliti til samstarfs þeirra á milli. Til þeirra eru gerðar sífellt auknar kröfur varðandi 

upplýsinga- og tæknimennt. Niðurstöður fjölmargra erlendra rannsókna sýna að 

samstarf þeirra leiðir til góðra hluta fyrir nemendur, kennara og skólasamfélagið.  

Þessi rannsókn er lítil í sniðum og því er vafasamt að alhæfa um of út frá 

niðurstöðum hennar. Þær eru þó að mörgu leyti samhljóma niðurstöðum úr 

erlendum rannsóknum um þetta efni. Niðurstöður úr rannsókninni sýna að 

samstarfið byggir á frumkvæði og vilja starfsmanna og stuðningi skólastjórnenda. 

Þær kalla eftir skýrari stefnumörkun frá yfirvöldum menntamála, bæjarfélaga og 

skólanna sjálfra til að tryggja tilvist og framgang skólasafna. Yfirvöld og 

skólastjórnendur þurfa að gera sér grein fyrir mikilvægi safnanna og tækifærum 
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sem þar felast og að menntaðir fagaðilar hafi umsjón með þeim. Samstarf 

bókasafns- og upplýsingafræðinga, fagaðila í tölvum og kennara er nauðsynlegt til 

að tryggja aðkomu upplýsinga- og tæknimenntar að öllum námsgreinum. Það 

býður upp á betri þjónustu við nemendur, fjölbreyttari kennsluhætti og ítarlegri 

leiðsögn sérfræðinga á öllum sviðum. Þetta leiðir til betri námsárangurs, ánægðari 

nemenda og starfsmanna og kemur heim og saman við niðurstöður áðurnefndra 

erlendra rannsókna.  

Í kjölfar þessarar rannsóknar má leiða hugann að því hvort framtíðarhlutverk 

skólasafna í skólastarfinu verði sterkara og víðfeðmara en það er í dag. Verður 

það upplýsingaver staðsett miðsvæðis í skólanum, aðgengilegt öllum og 

vettvangur upplýsingaöflunar, verkefnavinnu, skoðanaskipta og framfara? Víst er 

að langt er í land til að þessi draumsýn verði að veruleika því þetta er fjarri því að 

vera einfalt í framkvæmd. Þetta krefst grundvallabreytinga í stefnumörkun 

menntamála á öllum sviðum, hugarfarsbreytingar innan skólasamfélagsins og 

efnahagslegs stuðnings. Allar vegferðir byrja á einu skrefi og síðan feta menn sig 

áfram að markmiðinu. Það er hins vegar framtíðarverkefni að breiða þennan 

boðskap út til fleiri skóla og verði niðurstaðan sú sama má ef til vill gera ráð fyrir 

að hægt verði að tryggja víðtækt samstarf fagaðila í sessi í gegnum aðalnámskrá 

og lög um grunnskóla. 
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