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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvaða viðhorf skólastjórar og 

bókasafns- og upplýsingafræðingar hafa til hlutverks og stöðu skólasafna í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Rannsókninni var ætlað að varpa 

ljósi á hvaða hlutverki skólasöfnin gegna í skólunum og hvernig aðkomu 

þeirra að kennslu upplýsingalæsis væri háttað. Einnig var athugað hvaða 

viðhorf þátttakendur hafa til stöðu skólasafna í ljósi laga um grunnskóla og 

aðalnámskrár grunnskóla. Eigindlegar rannsóknaraðferðir voru notaðar við 

rannsóknina. Opin viðtöl voru tekin við fjóra skólastjóra og fjóra bókasafns- 

og upplýsingafræðinga á tímabilinu september 2010 til febrúar 2011. 

Helstu niðurstöður leiða í ljós að skólasöfnunum er ætlað að koma að 

kennslu upplýsingalæsis. Það er misjafnt eftir kennurum hvernig samstarfi 

við skólasafnið er háttað og kennslu upplýsingalæsis er misjafnlega mikið 

sinnt af kennurum. Hugtakið upplýsingalæsi virðist almennt ekki vera 

kennurum tamt. Talin er þörf á að skólasöfnin verði aftur lögfest í 

grunnskólalögum og að gerð sé grein fyrir þeim í aðalnámskrá grunnskóla. 
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Abstract 

The aim of the research was to examine headmasters and librarians views 

towards the role and position of school libraries in compulsory schools in 

the capital area. The research was meant to clarify the roles that school 

libraries have in schools and how their part in teaching information literacy 

is performed. The research also studied the participants views towards the 

position of school libraries considering the Compulsory School Act and the 

National Curriculum Guide for Compulsory School. Qualitative research 

methods were used and open interviews taken with four headmasters and 

four librarians during the period of September 2010 to February 2011. The 

main conclusions show that school libraries are meant to be a part of 

teaching information literacy. It differs by teachers how their collaboration 

with the school libraries is and the teaching of information literacy is also 

differently dealt with by the teachers. The concept information literacy 

doesn´t generally seem to be familiar to teachers. It is believed needed 

that school libraries need to be put back into the Compulsory School Act 

and to be accounted for in the National Curriculum Guide for Compulsory 

School. 
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Formáli 

Hvar er dagur upplýsingalæsis? Viðhorf skólastjóra og bókasafns- og 

upplýsingafræðinga til hlutverks og stöðu skólasafna í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu er lokaverkefni til MLIS-gráðu í bókasafns- og 

upplýsingafræði við Félags- og mannvísindadeild Félagsvísindasviðs 

Háskóla Íslands. Verkefnið er metið til 30 ECTS eininga. 

Leiðbeinandi við gerð lokaverkefnisins var dr. Ágústa Pálsdóttir prófessor 

við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands og færi ég henni bestu 

þakkir fyrir góð ráð og leiðsögn. 

Einnig fá vinkonur mínar, Guðbjörg Grímsdóttir, Erna Friðriksdóttir og Halla 

Ingibjörg Svavarsdóttir, bestu þakkir fyrir alla hjálpina. 

Að lokum vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir að deila með mér reynslu 

sinni og viðhorfi. Það gefur okkur hinum sem lesum þetta plagg góða 

innsýn í hvaða hlutverki skólasöfnin gegna í grunnskólum landsins. 
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1 Inngangur 

Kveikjan að þessari rannsókn var að í lögum um grunnskóla og 

aðalnámskrá grunnskóla höfðu kaflar um skólasöfn og hlutverk þeirra verið 

felldir út og því lék mér forvitni á að athuga hvaða viðhorf skólastjórar og 

bókasafns- og upplýsingafræðingar hafa varðandi hlutverk og stöðu 

skólasafna. Nokkur óvissa hefur skapast meðal fagfólks sem vinnur á 

skólasöfnum um stöðu safnanna og þess hlutverks sem söfnunum er 

ætlað að sinna vegna þess að ytri rammi um starfsemi þeirra og hlutverk 

hefur verið felldur brott.  

Bakgrunnur minn sem grunnskólakennari í sautján ár og að hafa starfað á 

skólasafni í grunnskóla í þrjú ár höfðu einnig mikið að segja varðandi val 

mitt á rannsóknarefni. Í starfi mínu hafði ég orðið vör við mismunandi 

starfshætti á skólasöfnum í grunnskólum og velti fyrir mér hvaða þættir 

það væru sem réðu hvernig starfsemi og hlutverki safnanna væri háttað. 

Í MLIS námi mínu í bókasafns- og upplýsingafræði hef ég kynnt mér 

hvernig lög um grunnskóla og aðalnámskrá grunnskóla hafa fjallað um 

skólasöfn í gegnum tíðina eða allt frá árinu 1974 þegar fyrstu 

grunnskólalögin voru sett hér á landi. Þar má sjá að staða safnanna var 

tryggð í lögum með ýmsum hætti og að hlutverk safnanna hefur breyst 

samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla í gegnum tíðina samfara stefnum og 

straumum í menntamálum.  

Skólasöfn eru í sífelldri þróun og fylgja breytingum í skólamálum og 

kennsluháttum. Aukið aðgengi að upplýsingum með tilkomu Internetsins 

hefur haft áhrif á starfsemi skólasafnanna. Samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla er skólasöfnum ætlað að koma að kennslu í upplýsingalæsi.  

Bandarísku bókasafnasamtökin (e. American Library Association) 

skilgreina hugtakið upplýsingalæsi með eftirfarandi hætti í lauslegri 

þýðingu: „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.“ 
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(American Library Association, 1989). Samtökin líta svo á að til þess að 

þetta megi verða sé nauðsynlegt að skólar innleiði og samþætti 

upplýsingalæsi og hugmyndafræði þess í skólastarfið (American Library 

Association, 1989). 

Mig langaði því einnig til að athuga hvernig staðið væri að kennslu í 

upplýsingalæsi í grunnskólum hér á landi. Eins og málum er fyrirkomið í 

aðalnámskránni er upplýsingamennt og þar með upplýsingalæsi hugsuð 

sem þverfaglegt námssvið. Því fannst mér áhugavert að athuga hvernig 

samstarfi kennara og skólasafns væri háttað í þessu efni. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að athuga hvaða viðhorf skólastjórar og 

bókasafns- og upplýsingafræðingar hafa til hlutverks og stöðu skólasafna í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi 

á hvaða hlutverki söfnin gegna í skólunum og aðkomu þeirra að 

upplýsingalæsi. Jafnframt er athugað hvaða viðhorf þátttakendurnir hafa til 

stöðu skólasafna í ljósi laga um grunnskóla og aðalnámskrár grunnskóla. 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

a) Hvert er hlutverk skólasafna í skólastarfinu? 

b) Hver er staða skólasafna í grunnskólum? 

c) Að hvaða leyti taka skólasöfnin þátt í að uppfylla markmið  

 aðalnámskrár grunnskóla í upplýsingalæsi? 

1.2 Bygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í tvo meginhluta, það er fræðilega umfjöllun og 

rannsóknarhluta. Fræðilega umfjöllunin fjallar um skólasöfn í grunnskólum 

hér á landi og upplýsingalæsi. Í kafla tvö er gerð grein fyrir lagaramma um 

skólasöfnin og hvernig fjallað er um þau í aðalnámskrá grunnskóla og 

hvernig söfnunum er ætlað að koma að kennslu í upplýsingalæsi, gerð er 

grein fyrir alþjóðlegri stefnuyfirlýsingu um skólasöfn og loks er fjallað um 

stuðning skólastjóra við skólasafnið. Í þriðja kafla er fjallað um 

upplýsingalæsi. Þar er gerð grein fyrir stefnu íslenskra stjórnvalda í 

upplýsingamálum, fjallað um hugtakið upplýsingalæsi og hvernig það er 
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skilgreint og gerð er grein fyrir tveimur alþjóðlegum stefnuyfirlýsingum um 

upplýsingalæsi. Markmið aðalnámskrár grunnskóla í upplýsingalæsi eru 

dregin fram og sagt er frá nokkrum viðmiðunarreglum um upplýsingalæsi. 

Komið er inn á kenningu Kuhlthau, Maniotes og Caspari er nefnist Guided 

Inquiry og fjallar um hvernig kennarar og bókasafns- og 

upplýsingafræðingar eiga að leiðbeina nemendum við að vinna með 

upplýsingar og loks er gerð grein fyrir líkani Montiel-Overall er nefnist TLC 

model  þar sem samstarf kennara og bókasafns- og upplýsingafræðinga 

hefur verið skilgreint og skipt í fjögur svið. 

Í rannsóknarhlutanum er gerð grein fyrir aðferðarfræði rannsóknarinnar, 

niðurstöðum og umræðum. Í kafla fjögur er fjallað um rannsóknar-

aðferðina, markmið og rannsóknarspurningar eru settar fram, gerð er grein 

fyrir þátttakendum og vali á þeim. Fjallað er um framkvæmd 

rannsóknarinnar, það er gagnaöflun, umfangi gagna og hvernig staðið var 

að greiningu þeirra. Í fimmta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar 

fram í þremur köflum er nefnast: Hlutverk skólasafna í grunnskólum, 

Upplýsingalæsi og Staða skólasafna í grunnskólum. Í sjötta kafla eru 

umræður og lærdómar. 
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2 Skólasöfn í grunnskólum á Íslandi 

Í þessum kafla er þróun á hlutverki og stöðu skólasafna í grunnskólum hér 

á landi skoðuð í ljósi grunnskólalaga og aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 

1974 en þá var bundið í lög í fyrsta skipti á Íslandi að skólasöfn ættu að 

vera til staðar í öllum grunnskólum landsins. Þar má glögglega sjá hvaða 

hlutverki og stöðu stjórnvöld hafa ætlað skólasöfnunum að gegna í 

gegnum tíðina. Því næst er gerð grein fyrir stefnuyfirlýsingu UNESCO og 

IFLA um skólasöfn og loks er fjallað um stuðning skólastjóra við 

skólasafnið. 

2.1 Lagarammi um skólasöfn í grunnskólum 

Lög um grunnskóla gefa ágæta innsýn í stöðu skólasafna í grunnskólum í 

gegnum tíðina hér á landi og margt athyglisvert kemur í ljós við nánari 

skoðun á þeim. Hér á eftir verður rakið hvernig skólasöfnum eru gerð skil í 

lögum um grunnskóla frá árinu 1974 til dagsins í dag.  

2.1.1 Lög um grunnskóla 1974 

Óhætt er að segja að setning fyrstu grunnskólalaganna hér á landi árið 

1974 hafi markað tímamót í sögu og þróun skólasafna í grunnskólum. Í 

Lögum um grunnskóla nr. 63/1974 er meðal annars tilgreint í 25. grein að í 

skólahúsnæði skuli gera ráð fyrir safni bóka og annarra námsgagna. 

Málefnum skólasafna eru svo gerð enn betur skil í tíunda kafla laganna 

sem eingöngu fjallar um bókasöfn og innifelur 72. grein, en þar segir 

meðal annars: „Við hvern grunnskóla skal vera safn bóka og námsgagna 

ásamt vinnustofu fyrir nemendur og kennara.“ Ennfremur segir í sömu 

lagagrein: „Að skólabókasöfnum skal þannig búið, að því er varðar 

húsnæði, bókakost, önnur námsgögn og starfslið, að þau geti gegnt því 

hlutverki að vera eitt af meginhjálpartækjum í skólastarfinu.“ Er þetta í 

fyrsta skipti sem skólasöfn í grunnskólum eru lögbundin hér á landi og 

staða þeirra skýrð með lögum og þeim skipaður ákveðinn sess í 

skólastarfinu. Í fyrrnefndri lagagrein er jafnframt gefin heimild fyrir því að 

sameina skólasöfn og almenningssöfn en það er þó háð samþykki 
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menntamálaráðuneytisins. Í greininni er einnig að finna ítarlega 

upptalningu á þeim tegundum gagna sem eiga að vera til staðar í bóka- og 

námsgagnasafni skólanna. 72. grein lýkur með eftirfarandi orðum: „Nánari 

ákvæði um skólasöfn, húsnæði þeirra, bókakost, önnur kennslugögn, 

starfslið og starfshætti setur menntamálaráðuneytið í reglugerð.“ 

Reglugerð þessi leit aldrei dagsins ljós.  

Í fjórtánda kafla laganna sem fjallar um fjármál kemur meðal annars fram í 

76. grein að verja megi einni stund á viku í reglubundna hópkennslu á 

skólasafni hjá nemendum í 5.-9. bekk. 77. grein tilgreinir að ríkið greiði 

kostnað upp að ákveðnu marki vegna starfa við bókasöfn og að setja skuli 

reglugerð þar að lútandi. Í 79. grein laganna er tekið fram að ríkissjóður 

greiði meðal annars kostnað vegna stofnbúnaðar skólasafns og 

endurnýjunar bókakosts til helminga á móti sveitarfélögum og segir 

ennfremur: „Skal bókastofn skólabókasafns miðaður við 10 eintök bóka á 

nemanda ....“ Í 85. grein segir að hluti þess fjár sem fræðsluskrifstofur fái 

frá ríkinu sé hugsaður til að kosta faglega uppbyggingu skólasafna og 

eftirlit með þeim. 

Lagasetning þessi ber þess glögg merki að litið er á skólasöfn sem afar 

mikilvæga einingu innan skólakerfisins og er leitast við að renna styrkum 

stoðum undir starfsemi þeirra. Í athugasemdum er fylgdu frumvarpinu að 

þessum lögum kemur eftirfarandi fram varðandi grein 75 (grein 72 í 

lögunum): „Hins vegar má öllum vera ljóst, að með gerbreyttum 

kennsluháttum, sem miða að því fyrst og fremst að kenna nemendum 

sjálfum að afla sér þekkingar, hlýtur bókasafn að verða eitt helzta 

starfstæki skólans“ (Frumvarp til laga um grunnskóla, 1973). 

Á árunum 1989 og 1990 vann Sigrún Klara Hannesdóttir (1994) að könnun 

á stöðu skólasafna í grunnskólum hér á landi. Fimmtán ár voru þá liðin frá 

því að skólasöfn voru lögfest í grunnskólalögum og því þótti tilvalið að 

kanna hvernig skólasöfnin hefðu þróast á þeim tíma. Í ljós kom að tæplega 

36% þeirra skóla er svöruðu könnuninni (svarhlutfall var um 80%) höfðu 

ekki skólasafn. Staðan var mjög misjöfn eftir landshlutum og komu 

Vestfirðir og Austurland sýnu verst út en þar höfðu 60% skóla ekki 

skólasafn. Um helmingur skóla á Suðurlandi og Norðurlandi vestra höfðu 
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heldur ekki skólasafn og það sama var að segja um fjórðung skóla á 

Norðurlandi eystra og Vesturlandi. Á Reykjanesi vantaði skólasafn í 14% 

skóla. Ástandið var skást í Reykjavík en þar vantaði skólasafn í 11% skóla. 

Könnunin var nokkuð ítarleg og náði til margra annarra þátta í starfsemi 

safnanna, svo sem húsnæði, safnkost, opnunartíma, safnkennslu og 

menntun starfsmanna (Sigrún Klara Hannesdóttir, 1994). 

Af þessum niðurstöðum má sjá að þrátt fyrir góðan vilja stjórnvalda til að 

tryggja öllum grunnskólanemendum aðgang að skólasafni hafi ráðamenn 

heima í héraði ekki staðið sig sem skyldi við framkvæmd laganna. 

2.1.2 Lög um grunnskóla 1991 

Sautján árum eftir lagasetningu fyrstu grunnskólalaganna líta Lög um 

grunnskóla nr. 49/1991 dagsins ljós eftir endurskoðun fyrri laga. Í þriðja 

kafla þeirra um skólahúsnæði, 24. grein, er eins og í fyrri lögum meðal 

annars lögfest að í skólum skuli gera ráð fyrir skólasafni. Til að styðja við 

uppbyggingu skólasafna er í 60. grein tilgreint að fræðsluskrifstofum sé 

heimilt að veita sérfræðiráðgjöf vegna stofnunar og reksturs skólasafna. Í 

ellefta kafla laganna sem fjallar um skólasöfn, 71. grein, er kveðið enn 

ákveðnar en áður á um tilvist skólasafna, þar segir: „Í hverjum grunnskóla 

skal vera skólasafn. Heimilt er þó að sameina almenningsbókasafn og 

skólasafn ef það rýrir ekki gildi safnsins fyrir skólann, forstöðumenn beggja 

telji slíkt æskilegt og menntamálaráðuneytið samþykkir.“ Með þessari 

málsgrein eru hagsmunir skóla og skólasafna tryggðir enn frekar. Í sömu 

lagagrein er skólasöfnunum ennþá ætlað að vera mikilvægt hjálpartæki í 

skólastarfinu og er eftirfarandi málsgrein óbreytt frá fyrri lögum: „Að 

skólabókasöfnum skal þannig búið, að því er varðar húsnæði, bókakost, 

önnur námsgögn og starfslið, að þau geti gegnt því hlutverki að vera eitt af 

meginhjálpartækjum í skólastarfinu.“ Mönnun skólasafna er tryggð í 79. 

grein laganna en þar segir að ríkissjóður greiði launakostnað vegna starfa 

á skólasafni. Í sjötta kafla, er fjallar um námskrá og kennsluskipan segir 

meðal annars í 48. grein: „Í öllu starfi skólans skal leggja áherslu á ... 

margvíslegar leiðir við öflun þekkingar með notkun tæknimiðla, 

upplýsingatækni, safna- og heimildavinnu ....“ Rennir þessi grein enn 

frekari stoðum undir upplýsingaleit og starf nemenda á safni. 
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2.1.3 Lög um grunnskóla 1995 

Óvenju stuttur tími líður frá því að síðustu grunnskólalög voru 

endurskoðuð, einungis fjögur ár. Í frumvarpi laganna kemur fram að flestar 

breytingar frá gildandi lögum séu gerðar vegna flutnings á kostnaði og 

ábyrgð vegna yfirfærslu á rekstri grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga 

(Frumvarp til laga um grunnskóla, 1994). 

Í Lögum um grunnskóla nr. 66/1995 er tilvist skólasafna ennþá tryggð í 

tveimur lagagreinum. Í þriðja kafla um skólahúsnæði, grein 19, er eins og í 

fyrri grunnskólalögum tilgreint sérstaklega að í skólahúsi skuli gert ráð fyrir 

skólasafni. Og í ellefta kafla sem fjallar um skólasöfn, grein 54, eru ítrekuð 

sömu atriði og fyrr, það er: „Í hverjum grunnskóla skal vera skólasafn. 

Skólasafn er eitt af meginhjálpartækjum í skólastarfinu og skal búnaður 

safnsins varðandi húsnæði, bókakost, önnur námsgögn og starfsfólk taka 

mið af því.“ Eins og fyrr er einnig gert ráð fyrir því að sameina megi 

skólasafn og almenningssafn ef það rýrir ekki gildi safnsins fyrir skólann. 

Af þessum tveimur lagagreinum má sjá að enn er litið svo á að skólasöfn 

séu afar mikilvæg fyrir skólastarfið í landinu. Í sjötta kafla laganna er fjallar 

um námskrár og skipulag kennslu eru tilgreind í 30. grein þau námssvið 

sem fjalla skuli um í aðalnámskrá grunnskóla, þar á meðal er nýtt 

námssvið er nefnist upplýsinga- og tæknimennt (k-liður). 

2.1.4 Lög um grunnskóla 2008 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008 marka einnig tímamót í sögu skólasafna 

hér á landi og stöðu þeirra í skólakerfinu, þar bregður svo við að allar 

lagagreinar er varða skólasöfn eru felldar brott. „Eitt af 

meginhjálpartækjunum í skólastarfinu“ er  þar með horfið úr grunnskóla-

lögum. Í athugasemdum er fylgja frumvarpi fyrrgreindra laga er engin 

skýring gefin á því hvers vegna lagagreinar er varða skólasöfn séu felldar 

brott heldur bara sagt að þær falli brott (Frumvarp til laga um grunnskóla, 

2007). Félag fagfólks á skólasöfnum sendi mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu (áður menntamálaráðuneytið) umsögn um 

frumvarpið þar sem félagið meðal annars lýsir yfir mikilli óánægju með 

brottfall lagagreinar nr. 54 í Lögum um grunnskóla nr. 66/1995 og vísar 

meðal annars til þess að „í 24. gr. frumvarpsins (og laganna), k-lið, er 
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ákvæði um að í aðalnámskrá skuli leggja áherslu á margvíslegar leiðir við 

öflun þekkingar með notkun tæknimiðla, upplýsingatækni, safna- og 

heimildavinnu.“ Félagið ítrekar mikilvægi þess að hafa lagaramma um 

skólasöfnin til að tryggja áframhaldandi starfsemi þeirra og rökstyður 

umsögn sína með því að vekja athygli á að skólasöfn tengist öllu námi 

nemenda þar sem þau séu miðstöð þekkingar í skólunum og að þar sé 

aðstaða til upplýsingaleitar. Einnig styðji söfnin við menningu, lestur og 

lesskilning og að skólasafn og tölvuver myndi saman upplýsingaver skóla 

sem styður við starf kennara á tímum aukinna krafna um tölvutækni og 

aðgengi að upplýsingum (Félag fagfólks á skólasöfnum, 2008). 

Meðfylgjandi umsögninni var Stefnuyfirlýsing UNESCO/IFLA um skólasöfn 

(2003) en í henni kemur meðal annars fram að það sé í verkahring 

sveitarfélaga og ríkis að finna skólasöfnunum stað í sértækum lögum og 

reglugerðum. En þrátt fyrir þessa viðleitni félagsins að verja hagsmuni 

skólasafnanna er staðreyndin sú að skólasöfn í grunnskólum eiga sér ekki 

lengur stoð í lögum. Þó er vert að geta þess að á fundi Upplýsingar – 

Félags bókasafns- og upplýsingafræða með mennta- og 

menningarmálaráðherra í nóvember 2010 upplýsti ráðherra um að „ný lög 

yrðu sett á vorþingi sem skilyrtu bókasöfn í skólum“ (Upplýsing – Félag 

bókasafns- og upplýsingafræða, 2011, bls. 1). Því má ætla að hagur 

skólasafna í grunnskólum vænkist á ný í lagalegu tilliti. 

2.2 Skólasöfn í aðalnámskrá grunnskóla 

Í lögum um grunnskóla hefur ávallt verið ákvæði sem skyldar mennta- og 

menningarmálaráðuneytið til þess að sjá grunnskólum fyrir aðalnámskrá 

þar sem meðal annars er kveðið á um uppeldishlutverk grunnskóla. Því til 

viðbótar er fjallað um meginstefnu í kennslu og kennsluskipan auk þess 

sem gera á grein fyrir markmiðum námsins og skiptingu þess í 

námsgreinar (Lög um grunnskóla nr. 63/1974, nr. 49/1991, nr. 66/1995, nr. 

91/2008). Aðalnámskrá grunnskóla er ætlað að tryggja öllum nemendum 

tiltekna lágmarksmenntun. Í henni er að finna nánari útfærslu á ákvæðum 

laga og reglugerða um nám og kennslu í grunnskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Hér á eftir verður rakið hvernig 
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skólasöfnum eru gerð skil í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1976 til 

dagsins í dag. 

2.2.1 Aðalnámskrá grunnskóla 1976 

Aðalnámskrá grunnskóla sem kom út á árunum 1976 og 1977 var 

frábrugðin fyrri námskrá að því leyti að sérstök hefti voru gefin út fyrir 

hverja námsgrein, það er eðlis- og efnafræði, erlend mál (dönsku og 

ensku), heimilisfræði, kristinfræði, móðurmál, mynd- og handmennt, 

samfélagsfræði, skólaíþróttir og tónmennt. Í hverju hefti var gerð grein fyrir 

námsþáttum hverrar námsgreinar og fjallað um námsmat, hjálpargögn, 

aðstæður og kennsluhætti.  Auk þess var gefinn út almennur hluti í 

sérstöku hefti (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008). Við athugun á þessum 

tíu heftum kemur í ljós að hlutur skólasafnsins sem tilgreint er í þágildandi 

Lögum um grunnskóla nr. 63/1974 sem eitt af „meginhjálpartækjunum í 

skólastarfinu“ er heldur rýr vegna þess að í þeim er hvergi minnst á 

skólasöfn, hlutverk þeirra né hvernig þeim sé ætlað að koma að 

skólastarfinu (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 1976; Eðlis- og 

efnafræði, 1976; Erlend mál: enska og danska, 1976; Kristinfræði, 1976; 

Móðurmál, 1976; Skólaíþróttir, 1976; Tónmennt, 1976; Heimilisfræði, 

1977; Samfélagsfræði, 1977). Í einungis þremur námsgreinum er minnst á 

málefni er tengja mætti skólasöfnum, í móðurmáli er minnst á mikilvægi 

þess að nemendur hafi aðgang að bókum fyrir frjálsan lestur og í 

námsmarkmiðum fyrir 7.-9. bekk í skrift og ritleikni er talað um að 

nemendur noti heimildir við ritgerðasmíð (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Móðurmál, 1976). Í kristinfræði og samfélagsfræði er minnst á safn bóka í 

upptalningu yfir æskileg kennslugögn og vinnuaðstöðu, í samfélagsfræði 

er eitt af námsmarkmiðunum að nemendur verði færir um að afla sér 

upplýsinga, vega þær og meta og draga skynsamlegar ákvarðanir 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Kristinfræði, 1976; Aðalnámskrá grunnskóla: 

Samfélagsfræði, 1977). Það vekur óneitanlega furðu að skólasöfnum skuli 

ekki hafa verið gerð betur skil í aðalnámskránni þegar horft er til þess 

hversu ítarlega er fjallað um þau í lögum um grunnskóla er giltu á þessum 

tíma. Þar var lögð áhersla á að koma söfnunum á fót innan skólanna og 

starfsemi þeirra styrkt með því að setja inn lagagreinar varðandi safnkost 
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og starfsfólk. En af ofangreindu má sjá að engin stefnumörkun varðandi 

hlutverk skólasafnanna og aðkomu þeirra að skólastarfinu hefur verið til 

staðar í menntamálaráðuneytinu. 

2.2.2 Aðalnámskrá grunnskóla 1989 

Hagur skólasafna vænkast í  Aðalnámskrá grunnskóla (1989) en þar er 

fjallað um skólasöfn í sérstökum kafla þar sem meðal annars er komið inn 

á hlutverk skólasafnsins og skólasafnskennara og hvernig skuli búið að 

söfnunum varðandi húsnæði og safnkost. Tekið er fram að skólasöfn séu 

meginhjálpartækið í skólastarfinu og að þeim sé ætlað að stuðla að 

skapandi og fjölbreyttu skólastarfi og þar segir „Skólasafn á að vera lifandi 

fræðslu-, upplýsinga- og menningarmiðstöð í hverjum skóla“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 1989, bls. 17). Bent er á að skólasöfn þurfi að vera miðsvæðis 

í skólum og húsnæðið þannig að þar geti unnið á sama tíma heilir bekkir, 

hópar og einstaklingar. Safnkostur á að henta nemendum á öllum aldri, 

vera fjölbreyttur og samanstanda af náms- og kennslugögnum, skáldritum 

auk fræðibóka sem tengjast öllum námsgreinum ásamt fagritum fyrir 

kennara. Skólasafnskennurum er ætlað það hlutverk að leiðbeina 

nemendum við heimildavinnu, öflun gagna og úrvinnslu, sjá um 

safnfræðslu og leiðbeina nemendum um bókaval. Einnig er mælst til þess 

að skólasafnskennarar taki þátt í gerð skólanámskrár og eigi í samstarfi 

við aðra kennara. Skólasafnskennurum er ætlað að stýra uppbyggingu 

skólasafnsins og stjórna því starfi sem þar fer fram (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 1989). Umfjöllun um skólasöfn lýkur með eftirfarandi orðum: 

„Af þessu er ljóst að uppbygging skólasafns verður að vera eitt af 

forgangsverkefnum í hverjum skóla svo að safnið geti gegnt því hlutverki 

sem hér um ræðir. Í hverjum skóla þarf að gera áætlun um slíka 

uppbyggingu og taka af skarið um hver eigi að hafa umsjón og eftirlit með 

henni“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 18). Hverri námsgrein er 

ætlaður ákveðinn kennslustundafjöldi en þar fyrir utan er skólum úthlutað 

ákveðnum kennslustundafjölda til viðbótar til sérstakra verka og er 

safnkennsla þar á meðal. Samkvæmt viðmiðunarstundatöflu fær hver 

árgangur eina kennslustund á viku í skólasafnsfræði (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 1989). Af þessu má sjá að þessi aðalnámskrá markar tímamót 
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í sögu og framgangi skólasafna hér á landi og rennir styrkum stoðum undir 

starfsemi safnanna og stuðlar að frekari uppbyggingu þeirra. 

2.2.3  Aðalnámskrá grunnskóla 1999 

Aðalnámskrá grunnskóla sem gefin var út árið 1999 samanstendur af tólf 

heftum, það er almennum hluta og hefti fyrir hverja námsgrein eða 

námssvið fyrir sig. Vægi skólasafna í skólastarfinu er ekki gert eins hátt 

undir höfði í þessari nýju aðalnámskrá eins og þeirri síðustu því svo ber við 

að kafli um skólasöfn hefur alfarið verið tekinn út og ekki er lengur gert ráð 

fyrir kennslustundum í safnfræðslu (Menntamálaráðuneytið, 1999a). Þessi 

ráðstöfun verður að teljast svolítið sérstök í ljósi þess að í stefnuriti 

menntamálaráðuneytisins um upplýsingamál frá árinu 1996, Í krafti 

upplýsinga: tillögur menntamálaráðuneytisins um menntun, menningu og 

upplýsingatækni 1996-1999, er sérstakur kafli um skólasöfn og hvaða 

hlutverki þeim er ætlað að gegna í skólum (Menntamálaráðuneytið, 1996), 

sjá umfjöllun í kafla 3.1.2. 

Aðkoma skólasafnsins að námi nemenda birtist helst í hefti upplýsinga- og 

tæknimenntar en þar má sjá í markmiðum undir námssviðinu 

upplýsingamennt að skólasafn þarf að vera til staðar til að 

áfangamarkmiðum og þrepamarkmiðum sem þar er stefnt að sé fullnægt. 

Upplýsingamennt er skipt í þrjú undirsvið, það er tæknilæsi, 

upplýsingalæsi og menningarlæsi. Sérstaklega er tilgreint að 

upplýsingalæsi sé kjarni upplýsingamenntar. Aðkoma skólasafnsins að 

námi nemenda kemur skýrast fram í markmiðum upplýsingalæsis 

(Menntamálaráðuneytið, 1999b). Námskrárhöfundar hugsa 

upplýsingamennt sem þverfaglega námsgrein: „... að því leyti að áhersla er 

lögð á að kenna og leiðbeina nemendum um sérstaka aðferð og tækni við 

öflun, úrvinnslu og miðlun upplýsinga í tengslum við annað nám nemenda“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1999b, bls. 18). Einnig virðist gert ráð fyrir 

sérstökum kennurum í upplýsingamennt en þar segir: „Kennarar í 

upplýsingamennt vinni því með einstökum kennurum að gerð 

kennsluáætlana sem lúta að samþættingu markmiða upplýsingamenntar 

og annarra námsgreina í upplýsingaverkefnum“ (Menntamálaráðuneytið, 

1999b, bls. 18). Ennfremur segir: „Hlutverk kennarans í upplýsingamennt 
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getur verið með ýmsu móti í þessu ferli, allt frá því að vera til staðar á 

skólasafni eða í tölvuveri til aðstoðar nemendum ef svo ber undir, yfir í það 

að vinna náið með faggreinakennara að upplýsingaverkefnum“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1999b, bls. 18). Af ofangreindu má sjá að 

skólasöfnum er ætlað að koma að upplýsingamennt  en aðkoma safnanna 

og þeirra starfsmanna sem þar starfa er fremur óskýr, orðalagið er loðið og 

ekki er ljóst með afgerandi hætti hvaða aðila innan skólans er ætlað að 

vera kennari í upplýsingamennt. Er það tölvukennarinn? Er það 

starfsmaður safnsins? Eða einhver annar? 

Í rannsókn sinni á tilurð og gerð þessarar aðalnámskrár í upplýsinga- og 

tæknimennt benda Allyson Macdonald, Þorsteinn Hjartarson og Þuríður 

Jóhannsdóttir (2005) á að námskráin sé misvísandi. Ástæðan er sú að 

námssviðið upplýsinga- og tæknimennt sé sett fram í sér hefti eins og um 

sérstaka faggrein sé að ræða á meðan raunin sé sú að námskráin 

innihaldi fjögur námssvið, það er upplýsingamennt, hönnun og smíði, 

nýsköpun og hagnýtingu þekkingar og tölvunotkun í grunnskóla. Það ýti 

einnig undir þann misskilning að í viðmiðunarstundaskrá er 

kennslustundum úthlutað á upplýsinga- og tæknimennt þegar reyndin er 

sú að einungis upplýsingamennt og hönnun og smíði er ætluð þessi 

kennslustundaúthlutun.  

Rannsóknaraðilarnir veltu einnig fyrir sér hvaða fagaðilum væri ætlað að 

útfæra og vinna með námskrá upplýsinga- og tæknimenntar og gerðu 

meðal annars eftirfarandi athugasemd: „Augljóst var að faggreinakennarar 

tóku við aðalnámskrám hver í sinni grein en ekki er ljóst hvaða kennarar 

námsskrárhöfundar reiknuðu með að myndu taka við upplýsinga- og 

tæknimenntarnámskránni í skólunum“ (Allyson Macdonald, Þorsteinn 

Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir, 2005, bls. 88).  

Vert er að velta því fyrir sér hvort þessi framsetning á Aðalnámskrá 

grunnskóla: Upplýsinga og tæknimennt útgefinni 1999 hafi haft mikil áhrif á 

stöðu skólasafnanna og aðkomu þeirra að námi nemenda þar sem föst 

safnfræðsla er felld niður og óljóst sé hver eigi að vera svokallaður kennari 

í upplýsingamennt. 
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2.2.4 Aðalnámskrá grunnskóla 2006/2007 

Aðalnámskrá grunnskóla sem gefin var út á árunum 2006 og 2007 

samanstendur af þrettán heftum, það er almennum hluta og hefti fyrir 

hverja námsgrein eða námssvið fyrir sig. Meðal breytinga sem gerðar voru 

á aðalnámskránni að þessu sinni er að námsgreinin hönnun og smíði 

hefur verið tekin út úr hefti upplýsinga- og tæknimenntar og sett í sér hefti. 

Ekkert er fjallað um skólasöfn í almennum hluta námskrárinnar, né 

hlutverk þeirra skilgreint (Menntamálaráðuneytið, 2006). Aðkoma 

skólasafnsins að námi nemenda birtist eins og í fyrri aðalnámskrá á 

afgerandi hátt í hefti upplýsinga- og tæknimenntar. Þar má sjá í 

markmiðum undir námssviðinu upplýsingamennt að skólasafn þarf að vera 

til staðar til að áfangamarkmiðum og lokamarkmiðum sé fullnægt. Eins og 

fyrr er upplýsingamennt skipt í þrjá þætti, það er tæknilæsi, upplýsingalæsi 

og menningarlæsi og er upplýsingalæsi enn skilgreint sem kjarni 

upplýsingamenntar (Menntamálaráðuneytið, 2007l). Kennslustunda-

úthlutun í upplýsinga- og tæknimennt er eingöngu ætluð upplýsingamennt 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Eins og í fyrri námskrá er 

upplýsingamennt hugsuð sem þverfagleg grein sem á að samþættast námi 

nemenda í öðrum námsgreinum og er gerð grein fyrir því með eftirfarandi 

hætti:  

Með því að gera upplýsingamennt þannig í senn að sjálfstæðum þætti 

í námi og samþættum við annað nám er verið að ýta undir þann 

skilning með nemendum að upplýsingalæsi er öðrum þræði sérstök 

aðferð til að afla sér af sjálfsdáðum þekkingar og færni á ólíkum 

sviðum. Inntak kennslunnar, upplýsingarnar, það sem unnið er úr 

þeim, túlkað og sett fram, er þannig sótt til annarra námsgreina 

skólans, t.d. skólaíþrótta, tónlistar, íslensku eða stærðfræði. Mikilvægt 

er að viðkomandi fagreinakennari beri ábyrgð á þessum þætti 

kennslunnar. Hlutverk kennarans í upplýsingamennt getur verið með 

ýmsu móti í þessu ferli, allt frá því að vera til staðar á skólasafni eða 

tölvuveri til aðstoðar nemendum ef svo ber undir, yfir í það að vinna 

náið með faggreinakennara að upplýsingaverkefnum. (Menntamála-

ráðuneytið, 2007l, bls. 7-8). 

 

Enn er talað um kennara í upplýsingamennt og sama óljósa orðalagið og í 

fyrri námskrá gerir það að verkum að ekki er ljóst hverjum er ætlað það 

hlutverk.  
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Af þessu má sjá að skólasöfnum er ætlað að koma að upplýsingamennt en 

með hvað hætti er ekki gott að segja. Furðu má sæta að ekki sé gerð grein 

fyrir hlutverki skólasafna í grunnskólum og aðkomu þeirra að skólastarfi í 

endurskoðaðri Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt árið 

2007. Sérstaklega þegar litið er til þess að skólasöfn eru í eðli sínu 

upplýsingamiðstöðvar þar sem þau geyma og veita aðgang að 

upplýsingum á margvíslegu formi og ættu því eðlilega heima í því hefti. 

Í stefnuriti Upplýsingar – Félags bókasafns- og upplýsingafræða (2007) um 

þekkingarsamfélagið kemur fram að nauðsynlegt sé að skilgreina betur 

hlutverk skólasafna í aðalnámskrá grunnskóla og samþætta starfsemi 

þeirra við nám nemenda. Með því móti sé hægt að tryggja öllum 

grunnskólanemendum aðgang að skólasafni þar sem fram fari öflugt starf 

á sviði upplýsinga- og tæknimenntar (Upplýsing – Félag bókasafns- og 

upplýsingafræða, 2007). 

2.2.4.1 Lítilsháttar greining á aðalnámskrá grunnskóla 2006/2007 

Vegna þess hversu óljós aðkoma skólasafna að skólastarfi virðist vera í 

aðalnámskrá grunnskóla útgefinni á árunum 2006-2007 og hlutverk þeirra 

og markmið hvergi skilgreind, lék mér forvitni á að vita hversu mikið væri 

fjallað um þau eða vísað til þeirra í námskránni. Framkvæmdi ég því 

orðaleit í hverju námskrárhefti fyrir sig með því að slá inn orðin; skólasafn, 

skólasöfn, bókasafn og bókasöfn. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 1. Einnig 

vildi ég kanna hversu mikið væri fjallað um eða vísað á upplýsingamennt 

og upplýsingalæsi í öðrum námskrárheftum en upplýsinga- og 

tæknimennt. Með það í huga að þeir námsþættir eru hugsaðir sem 

þverfaglegir og eiga að samþættast öðru námi nemenda. Niðurstöður má 

einnig sjá í töflu 1. 
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Tafla 1. Niðurstöður orðaleitar í aðalnámskrá grunnskóla 2006/2007 
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Námskrárhefti: 

Almennur hluti 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Erlend tungumál - - - - 

Heimilisfræði - 1 - - 

Hönnun og smíði - - - - 

Íslenska  3 5 - 1 

Íþróttir – Líkams- og heilsurækt - - - 1 

Kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafr. 1 - - - 

Listgreinar - - - - 

Lífsleikni - - - - 

Náttúrufræði og umhverfismennt 1 - - - 

Samfélagsgreinar 

Stærðfræði 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

1 

- 

Upplýsinga- og tæknimennta 14 3 12 24 

a  upplýsingamennt og upplýsingalæsi heyra undir námskrána 

 

Tölurnar tala sínu máli og óhætt er að segja að niðurstöðurnar séu sláandi. 

Hugtakið upplýsingalæsi er hvergi nefnt á nafn annarsstaðar en í hefti 

upplýsinga- og tæknimenntar og er það með ólíkindum þegar litið er til 

þess að upplýsingalæsi á að kenna þverfaglega. Það sama má segja um 

námssviðið upplýsingamennt, það er einungis minnst á það í þremur 

námskrárheftum af tólf fyrir utan upplýsinga- og tæknimennt. Hugtökin 

skólasafn/-söfn og bókasafn/-söfn koma örlítið oftar fyrir en eru þó hvergi 

nefnd á nafn í sjö námskrárheftum. Eins og áður hefur komið fram birtist 

skólasafnið sterkast í námskrá upplýsinga- og tæknimenntar og 

niðurstöðurnar sýna að það er oftar vísað til skólasafnsins/bókasafnsins í 

þeirri námskrá en öllum hinum samanlagt.  
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Hafa verður í huga að ekki er verið að leggja mat á það hvort 

færnimarkmið upplýsingamenntar komi fram í öðrum námsgreinum eða 

ekki, heldur er verið að athuga hvort vísað sé til þessara hugtaka. Það 

hefði mátt vænta þess að það væri gert þar sem um þverfaglegt námssvið 

er að ræða og því mjög mikilvægt að sterk tenging væri við það. Það má 

vel velta því fyrir sér hvort kennarar þekki hugtakið upplýsingalæsi og 

inntak þess ef hvergi er minnst á það í öðrum námskrám. 

Þegar þessi námskrá var gefin út voru skólasöfn enn bundin í lög og því 

hefði mátt ætla að ráðuneyti menntamála bæri hag þeirra fyrir brjósti og 

skilgreindi hlutverk þeirra og markmið, ekki síður vegna þess að það er 

gert ráð fyrir skólasöfnum í upplýsingastefnu menntamálaráðuneytisins 

samanber kafli 3.1.2 hér á eftir.  

2.3 Yfirlýsing UNESCO/IFLA um skólasöfn 

UNESCO – Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (e. United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization) og IFLA – 

Alþjóðleg samtök bókavarðafélaga og stofnana (e. International 

Federation of Library Associations and Institutions) staðfestu árið 1999 

stefnuyfirlýsingu um skólasöfn þar sem fjallað er meðal annars um hlutverk 

og markmið skólasafna, starfsgrundvöll og starfsfólk. Þar segir: „Skólasöfn 

eru frumskilyrði fyrir sérhverja langtíma stefnumörkun um læsi, menntun, 

aðgengi að upplýsingum sem og efnahagslega, félagslega og 

menningarlega þróun.“ (Stefnuyfirlýsing UNESCO/IFLA um skólasöfn, 

2003, bls. 72). Fram kemur að þar sem skólasöfn séu á forræði 

sveitarfélaga og ríkis verði stjórnvöld að tryggja starfsgrundvöll safnanna í 

lögum og reglugerðum ásamt því að sjá þeim fyrir fjármagni til að kosta 

þjálfað starfsfólk, safnkost, aðstöðu og tæknibúnað  (Stefnuyfirlýsing 

UNESCO/IFLA um skólasöfn, 2003). Skólasöfn eru sögð: „óaðskiljanlegur 

hluti menntunarferilsins.“ (Stefnuyfirlýsing UNESCO/IFLA um skólasöfn, 

2003, bls. 72). Skólasöfnum er ætlað það hlutverk að bjóða upp á þjónustu 

við nám og safnkost á margvíslegu formi sem gerir skólasamfélaginu kleift 

að vera gagnrýnir og virkir notendur upplýsinga, safnkosturinn er talinn 

mikilvæg viðbót við kennsluefni og kennsluaðferðir. Öll mismunun er 

bönnuð og því eiga söfnin að tryggja öllum í skólasamfélaginu jafnan 
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aðgang að þjónustu safnsins. Eftirfarandi atriði eru talin grundvallaratriði í 

þróun læsis, upplýsingalæsis, náms, kennslu og menningar og kjarninn i 

þjónustu skólasafna; 

o Að styðja við stefnu skólans og námsmarkmið sem birtast í 

námskrá skólans. 

o Að stuðla að áframhaldandi ánægju barna og unglinga af lestri 

þannig að þau verði virkir notendur bókasafna í framtíðinni. 

o Að bjóða upp á aðstöðu og tækifæri til að nota upplýsingar til 

aukinnar þekkingar og ánægju. 

o Að styðja nemendur í að tileinka sér færni við meðferð og mat á 

upplýsingum, á hvaða formi sem þær eru. 

o Að veita greiðan aðgang að upplýsingum hvar sem þær er að 

finna. 

o Að vinna með nemendum, kennurum, stjórnendum og 

forráðamönnum að því að ná markmiðum skólans. 

o Að standa vörð um vitsmunalegt frelsi og aðgang að upplýsingum 

og koma því á framfæri að það sé frumskilyrði fyrir virkri og 

ábyrgri þátttöku í lýðræðisríki. 

o Að efla lestur og bjóða skólasamfélaginu upp á 

upplýsingaþjónustu (Stefnuyfirlýsing UNESCO/IFLA um 

skólasöfn, 2003). 

Til þess að tryggja að öllum sé ljóst hvaða starfsemi fari fram á safninu og 

að hún sé nýtt er talið nauðsynlegt að sett sé fram stefnumörkun um 

markmið og þjónustu safnsins og hvernig því er ætlað að koma að 

námskrá skólans. Einnig er mælt með því að skólasafnið sé starfrækt í 

samræmi við staðla á fagsviðinu (Stefnuyfirlýsing UNESCO/IFLA um 

skólasöfn, 2003). „Stjórnvöld, fyrir tilstilli þess fagráðuneytis sem fer með 

menntamál, eru hvött til að þróa stefnumörkun, áætlanir og reglugerðir til 

að útfæra meginatriði stefnuyfirlýsingarinnar.“ (Stefnuyfirlýsing 

UNESCO/IFLA um skólasöfn, 2003, bls. 72). 
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2.4 Stuðningur skólastjóra við skólasafnið 

Stuðningur skólastjóra við skólasafnið er afar mikilvægur vegna þess að 

hann er leiðtoginn, hann er valdamestur, hann segir hvernig á að vinna 

hlutina, það er í hans valdi að skapa skólasafninu vægi, ákveðinn sess í 

skólanum. Morris (2007) kemur inn á þetta í ritstjórnargrein sinni í 

tímaritinu School Libraries Worldwide en þar segir hún að stuðningur 

skólastjórans við skólasafnið sé lykillinn að árangursríku samstarfi milli 

kennara og bókasafns- og upplýsingafræðinga. Að sá skólastjóri sem vill 

að samstarf sé milli skólasafns og kennara og að það sé sjálfsagður hluti 

af námi nemenda ræðir það opinskátt og lætur í ljós óskir sínar þar um. 

Kennarar verði að heyra að ætlast sé til þess af þeim að þeir eigi í 

reglulegu samstarfi við skólasafnið. 

Í rannsókn Oberg (1996) kom fram að bókasafns- og upplýsingafræðingar 

telji að skólastjórinn styðji við skólasafnið með því að ætla málefnum þess 

tíma á kennarafundum og stuðli þannig að sterkari tengslum milli 

skólasafns og kennara. Einnig finnst þeim mikilvægt að kennurum sé strax 

við ráðningu gert ljóst að ætlast sé til samstarfs við skólasafnið og að 

skólastjórinn minni á það reglulega og að mikilvægt sé að skólastjórinn láti 

skýrt í ljós mikilvægi skólasafnsins.  

Í rannsókn Henri, Hay og Oberg (2002) sem náði bæði til skólastjóra og 

bókasafns- og upplýsingafræðinga komu eftirfarandi fimm atriði sterkast í 

ljós varðandi þætti sem skólastjórinn þyrfti að sinna eða styðja betur við, 

það er að upplýsa nýtt starfsfólk um mikilvægi þess að eiga í samstarfi við 

skólasafnið; að hvetja kennara til að eyða tíma í að skipuleggja og vinna 

með bókasafns- og upplýsingafræðingnum; leita leiða til að auka 

fjárveitingu til safnsins; leita eftir áliti starfsfólksins á þjónustu safnsins og 

að vinna með bókasafns- og upplýsingafræðingnum við að efla faglegt 

starf hans. 
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3 Að vera upplýsingalæs í upplýsingasamfélagi 21. aldar 

Hér á eftir er lauslega gerð grein fyrir stefnu íslenskra stjórnvalda í 

upplýsingamálum síðastliðin 25 ár eða svo og sjónum sérstaklega beint að 

hlutverki skólasafna í því sambandi og hvaða stefnumörkun stjórnvöld hafa 

sett sér varðandi upplýsingalæsi borgaranna og aðgengi þeirra að 

upplýsingum. Gerð er grein fyrir nokkrum skilgreiningum á hugtakinu 

upplýsingalæsi og þeim stefnuyfirlýsingum sem settar hafa verið fram á 

alþjóðavettvangi til eflingar þess. Markmið aðalnámskrár grunnskóla í 

upplýsingalæsi eru dregin fram og skoðuð í ljósi skilgreininga á hugtakinu 

upplýsingalæsi. Fjallað er um nokkra þætti er snerta kennslu 

upplýsingalæsis, svo sem upplýsingahegðun barna og unglinga, 

viðmiðunarreglur um upplýsingalæsi, kennsluaðferð Kuhlthau, Maniotes og 

Caspari er tekur á þjálfun nemenda í meðferð upplýsinga og að lokum 

líkan Montiel-Overall um samstarf kennara og bókasafns- og 

upplýsingafræðinga. 

3.1 Stefna íslenskra stjórnvalda um upplýsingasamfélagið 

Með aukinni tölvutækni og tilkomu Internetsins og þeim möguleikum sem 

það bauð upp á í tölvusamskiptum og miðlun upplýsinga varð íslenskum 

stjórnvöldum ljóst að nauðsynlegt væri að setja fram stefnumörkun í 

upplýsingamálum þjóðarinnar. Henni til hagsældar og framþróunar í 

samfélagi við aðrar þjóðir með það að markmiði að styrkja stöðu landsins 

og borgaranna á alþjóðavettvangi. Bæði forsætisráðuneytið og 

menntamálaráðuneytið hafa sent frá sér stefnurit hvað þetta varðar og er 

sjónum sérstaklega beint að hlut skólasafna og upplýsingalæsis í 

umfjölluninni hér á eftir. 

3.1.1 Stefnumörkun forsætisráðuneytisins í upplýsingamálum 

Árið 1996 sendi ríkisstjórn Íslands frá sér stefnuritið Framtíðarsýn Íslands 

um upplýsingasamfélagið frá 1996 þar sem lögð er áhersla á nýtingu 

upplýsingatækni á ýmsum sviðum þjóðfélagsins í þágu bætts mannlífs og 

hagsældar. Rauður þráður í gegnum stefnuna er mikilvægi þess að efla og 
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auka nýtingu upplýsingatækni á vegum hins opinbera til þess að auðvelda 

almenningi aðgengi að upplýsingum óháð búsetu og efnahag (Ríkisstjórn 

Íslands, 1996). Stjórnvöld ætla bókasöfnum að taka þátt í að bæta 

aðgengi almennings að upplýsingum með eftirfarandi hætti:  

Bókasöfn þróist í alhliða upplýsingamiðstöðvar sem tryggi öllum 

viðskiptavinum sínum greiðan aðgang að upplýsingum á tölvutæku 

formi, m.a. með tengslum við innlendar og alþjóðlegar 

fræðslumiðstöðvar og upplýsingaveitur. Jafnframt fái viðskiptavinirnir 

vegsögn um nýjustu tækni við leit og notkun upplýsinga. Áhersla verði 

lögð á að bóka- og tímaritaskrár bókasafna landsins verði öllum 

aðgengilegar á rafrænu formi. (Ríkisstjórn Íslands, 1996, bls. 8).  

 

Skólar eiga einnig að vinna að því að nemendur hafi greiðan aðgang að 

upplýsingum og þekkingu og er lögð áhersla á að í öllum skólum landsins 

verði fullnægjandi tölvubúnaður (Ríkisstjórn Íslands, 1996). 

Endurskoðuð stefna ríkisstjórnar Íslands í upplýsingamálum leit dagsins 

ljós árið 2004 í stefnuritinu Auðlindir í allra þágu: Stefna ríkisstjórnarinnar 

um upplýsingasamfélagið 2004-2007. Eins og fyrr er mikil áhersla lögð á 

upplýsingatækni og nýtingu hennar bæði þjóð og þegnum til heilla. Efla á 

rafræna stjórnsýslu og standa vörð um aðgengi almennings að 

upplýsingum með bættum háhraðatengingum um land allt. 

(Forsætisráðuneytið, 2004). Gert er ráð fyrir aðkomu bókasafna og skóla 

varðandi aðgengi að upplýsingum og skal það gert með því að:  

Tryggt verði gott aðgengi að upplýsinga- og þekkingarbrunnum. Það 

verði m.a. gert með góðu aðgengi að tölvum og Netinu í skólum og á 

bókasöfnum landsins og með því að styrkja enn frekar þjónustu við 

einstaklinga þar. Stuðlað verði að uppsetningu þráðlausra neta á 

öllum helstu bókasöfnum landsins sem viðskiptavinir þeirra geti 

tengst. (Forsætisráðuneytið, 2004, bls. 14). 

  

Sveitarfélög eru hvött til þess að vinna að því að allir grunnskólar verði 

komnir með háhraðatengingu við Netið árið 2005 (Forsætisráðuneytið, 

2004). 

Árið 2008 sendi ríkisstjórn Íslands frá sér stefnuritið Netríkið Ísland: Stefna 

ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið 2008-2012. Svo bregður við 

að í þessu stefnuriti er ekkert rætt um bókasöfn og aðkomu þeirra að 

upplýsingasamfélaginu. Öll áhersla er á upplýsingatæknina og nýtingu 
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hennar í rafrænni stjórnsýslu af hálfu hins opinbera (Forsætisráðuneytið, 

2008).  

Þórdís T. Þórarinsdóttir (2010) vekur athygli á því í grein sinni að hvergi er 

minnst á upplýsingalæsi í ofangreindum stefnuritum ríkisstjórnarinnar en 

þeim mun meiri áhersla sé lögð á upplýsingatækni. Tölulegar niðurstöður 

sínar setur hún fram í töflu sem gefur skýra mynd af áherslumun 

stjórnvalda á þessum tveimur þáttum. 

3.1.2 Stefnumörkun menntamálaráðuneytisins í upplýsingamálum 

Árið 1996 sendi menntamálaráðuneytið frá sér stefnuritið Í krafti 

upplýsinga: tillögur menntamálaráðuneytisins um menntun, menningu og 

upplýsingatækni 1996-1999. Líkt og í stefnuritum ríkisstjórnarinnar er 

upplýsingatækni og nýting hennar til hagsbóta fyrir land og þjóð rauður 

þráður í stefnumörkun menntamálaráðuneytisins í upplýsingamálum 

(Menntamálaráðuneytið, 1996). Í 10. kafla stefnuritsins er gerð grein fyrir 

aðkomu og hlutverki skólasafna í þessu sambandi, þar segir: „Skólasöfn 

hafa mikilvægu hlutverki að gegna fyrir skólastarf í upplýsingasamfélagi. 

...Mikilvægt er að skólasöfn þróist og gegni hlutverki miðstöðvar í 

upplýsingatækni í menntastofnunum.“ (Menntamálaráðuneytið, 1996, bls. 

26). Enn fremur segir: „Forgangsverkefni er að búa skólasöfnin sem fyrst 

tækjabúnaði og mannskap til að rækja hlutverk sitt sem miðstöð 

upplýsinga.“ (Menntamálaráðuneytið, 1996, bls. 26). Einnig er lögð áhersla 

á að huga þurfi að endurmenntun bókasafns- og upplýsingafræðinga og 

safnakennara þar sem starf þeirra mun í ríkara mæli krefjast sérþekkingar 

á rafrænum upplýsingaveitum. Markmiðið er að þannig verði þeir færir um 

að leiðbeina nemendum og starfsmönnum við upplýsingaleit í rafrænum 

miðlum (Menntamálaráðuneytið, 1996). 

Ný stefna menntamálaráðuneytisins í upplýsingamálum leit dagsins ljós 

árið 2001 undir heitinu Forskot til framtíðar: Verkefnaáætlun 

menntamálaráðuneytisins í rafrænni menntun 2001-2003. Þar skín í gegn 

framtíðarsýn ráðuneytisins um nýtingu Netsins sem upplýsingaveitu fyrir 

skólastarf. Helstu áhersluatriði þessarar stefnu er notkun upplýsingatækni í 

dreifmenntun og gerð og miðlun stafræns náms- og kennsluefnis. Hvergi 

er minnst á skólasöfn í stefnunni en það kemur þó fram að taka eigi í 
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notkun nýtt bókasafnskerfi sem þjóni öllum bókasöfnum landsins 

(Menntamálaráðuneytið, 2001). Gegnir.is, samskrá íslenskra bókasafna, 

var opnaður árið 2003 (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2009). 

Árið 2005 gaf menntamálaráðuneytið út nýtt stefnurit í upplýsingamálum 

undir heitinu Áræði með ábyrgð: Stefna menntamálaráðuneytis um 

upplýsingatækni í menntun, menningu og vísindum 2005-2008. Stefnan er 

þó nokkuð yfirgripsmikil og kemur inn á helstu málasvið ráðuneytisins. 

Upplýsingatæknin og notkun hennar er eins og fyrr sem rauður þráður í 

gegnum stefnuna (Menntamálaráðuneytið, 2005). Hugtakið upplýsingalæsi 

ber nú í fyrsta skipti á góma í upplýsingastefnu ráðuneytisins og er það 

skilgreint með eftirfarandi hætti: „Með upplýsingalæsi er átt við færni í að 

nýta sér tölvur og upplýsingatækni til að afla sér upplýsinga og þekkingar 

sem og getu til að vinna úr upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt.“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2005, bls. 11). Eftirtektarvert er að hér er tveimur 

hugtökum, það er tæknilæsi og upplýsingalæsi blandað saman og sett 

undir hatt upplýsingalæsis. Það má teljast svolítið sérstakt þegar litið er til 

þess að í Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt útgefinni 

1999 af ráðuneytinu er upplýsingalæsi skilgreint á allt annan hátt (sjá 

skilgreiningu í kafla 3.5), auk þess sem tæknilæsi og upplýsingalæsi eru 

sett fram í námskránni sem aðskildir færniþættir (Menntamálaráðuneytið, 

1999b). Þarna er því um að ræða tvær ólíkar skilgreiningar á 

upplýsingalæsi innan sama ráðuneytis. 

Fram kemur að stefnt er að því að: „Boðið sé upp á markvissa kennslu í 

upplýsingalæsi á öllum skólastigum þannig að nemendur geti þroskað með 

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

(Menntamálaráðuneytið, 2005, bls. 12). Skólum og bókasöfnum er ætlað 

að bjóða upp á öfluga upplýsingaþjónustu, efla á endurmenntun 

bókasafns- og upplýsingafræðinga í upplýsingatækni „með hliðsjón af 

kennslu- og uppeldishlutverki bókasafna“ (Menntamálaráðuneytið, 2005, 

bls. 12). Einnig er stefnt að því að efla vitund um gildi upplýsingalæsis í 

þjóðfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 2005). 

Athygli vekur að það er ekki fyrr en í síðastnefnda stefnuriti ráðuneytisins 

um upplýsingamál sem fjallað er um hugtakið upplýsingalæsi. Þórdís T. 
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Þórarinsdóttir (2010) vekur einnig athygli á þessu í grein sinni og setur þar 

fram tölulegar upplýsingar sem sýna mikinn mun á umfjöllun um 

upplýsingalæsi (9 skipti) og upplýsingatækni (70 skipti). Þórdís T. 

Þórarinsdóttir (2009) bendir einnig á að æskilegt væri að lögð yrði meiri 

áhersla á upplýsingalæsi, efnisinnihald og upplýsingaleiðir í næstu 

stefnumörkun ráðuneytisins. En þess má geta að ráðuneytið hefur ekki 

gefið út stefnurit um upplýsingamál frá árinu 2005. 

3.2 Upplýsingalæsi – hvað er það? 

Hugtakið upplýsingalæsi er fyrst talið hafa komið fram á sjónarsviðið árið 

1974 í Bandaríkjunum í skýrslu eftir Paul Zurkowski, þáverandi formann 

Samtaka upplýsingaiðnaðarins (e. U.S. Information Industry Association). 

Skýrsluna vann Zurkowski fyrir NCLIS - Þjóðarnefnd um bókasöfn og 

upplýsingafræði (e. National Commission for Libraries and Information 

Science) og þar talaði hann meðal annars um mikilvægi þess að fólk yrði 

„læst á upplýsingar“ (e. information literate) ef það vildi eiga þess kost að 

komast af og vera samkeppnishæft í upplýsingasamfélaginu sem var í 

uppsiglingu (Ingibjörg Sverrisdóttir, 2001; Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008, 

2009, 2010; Horton, 2008). 

Hugtakið upplýsingalæsi hefur verið í stöðugri þróun síðustu áratugi og 

skilgreining þess víkkað með tímanum. Það hefur náð útbreiðslu víða um 

heim en ekki hefur verið mikið fjallað um það fram til þessa hérlendis og 

hugtakið því ekki almennt tamt Íslendingum (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 

2009).  

ALA - Bandarísku bókasafnasamtökin (e. American Library Association)  

skilgreina hugtakið upplýsingalæsi á eftirfarandi hátt í lauslegri þýðingu: 

„Til að teljast upplýsingalæs verður einstaklingurinn að vera fær um að vita 

hvenær upplýsinga er þörf og hafa getu til að nálgast, meta og nota á 

skilvirkan hátt þær upplýsingar sem hann þarf á að halda.“ (American 

Library Association, 1989). ALA lítur svo á að til þess að þetta megi verða 

sé nauðsynlegt að skólar innleiði og samþætti upplýsingalæsi og 

hugmyndafræði þess í skólastarfið. Einnig að skólar verði leiðandi í því að 

gera fólki fært að nýta sér þau tækifæri sem upplýsingasamfélagið hefur 



  

32 

upp á að bjóða (American Library Association, 1989). ALA skilgreinir 

upplýsingalæsa einstaklinga á eftirfarandi máta í lauslegri þýðingu:  

... upplýsingalæst fólk, er það fólk sem hefur lært hvernig á að læra. 

Það veit hvernig á að læra vegna þess að það veit hvernig 

upplýsingar eru skipulagðar, hvernig á að finna upplýsingar, og 

hvernig á að nota upplýsingar þannig að aðrir geti lært af þeim. Það er 

fólk sem er tilbúið fyrir símenntun, vegna þess að það getur alltaf 

fundið upplýsingarnar sem það vantar fyrir eitthvað verkefni eða til að 

taka ákvarðanir. (American Library Association, 1989). 

 

ACRL (2000) sem eru samtök bandarískra háskóla- og 

rannsóknarbókasafna (e. Association of College and Research Libraries) 

tala um að upplýsingalæsi sé grundvöllur símenntunar og að það sé 

samofið námsumhverfi allra skólastiga. ACRL hefur gefið út 

viðmiðunarreglur um upplýsingalæsi, Information Literacy Competency 

Standards for Higher Education,  þar sem meðal annars kemur fram í 

lauslegri þýðingu að upplýsingalæs einstaklingur eigi að geta: 

o ákvarðað hvaða upplýsinga er þörf 

o nálgast upplýsingarnar á árangursríkan og skilvirkan hátt 

o metið upplýsingarnar og uppruna þeirra á gagnrýninn hátt 

o bætt upplýsingunum við þekkingarbrunn sinn 

o notað upplýsingarnar á árangursríkan hátt til að ná settu markmiði 

o skilið efnahagslegar, lagalegar og samfélagslegar hliðar á nýtingu 
upplýsinga, og nálgast og notað upplýsingar á siðrænan og 
löglegan hátt (ACRL, 2000). 

 

Til eru tugir og jafnvel hundruð skilgreininga á hugtakinu upplýsingalæsi, 

þar sem hver höfundur eða stofnun gerir sína útfærslu sem sett er fram í 

þrepum eða stigum. En það er einmitt það sem flestar skilgreiningarnar 

eiga sameiginlegt, það er að upplýsingalæsið sé ferli sem þróast áfram 

stig af stigi (Horton, 2008). 

3.3 Alþjóðlegar stefnuyfirlýsingar um upplýsingalæsi 

Sérfræðingar innan bókasafns- og upplýsingafræða ásamt ýmsum 

samtökum, stofnunum og félögum vinna hörðum höndum að eflingu 

upplýsingalæsis um allan heim. Í því skyni hafa þeir haldið fjölþjóðlegar 

ráðstefnur og sent frá sér yfirlýsingar til að vekja athygli heimsins á 

mikilvægi upplýsingalæsis og þess að vera upplýsingalæs einstaklingur. 
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3.3.1 Prag yfirlýsingin um eflingu upplýsingalæsis í samfélaginu 

Árið 2003 voru sérfræðingar í upplýsingalæsi, fulltrúar 23 landa frá sjö 

helstu landssvæðum heimsins, boðaðir til fundar í Prag í Tékklandi til að 

ræða upplýsingalæsi og mikilvægi þess í samfélaginu. Að fundinum stóðu 

NCLIS sem er bandarísk þjóðarnefnd um bókasöfn og upplýsingafræði (e. 

US National Commission on Libraries and Information Science) og NFIL - 

Þjóðarráð um upplýsingalæsi (e. National Forum on Information Literacy) 

með stuðningi UNESCO. Yfirlýsingin sem fundurinn sendi frá sér ber 

íslenska heitið Prag yfirlýsingin um eflingu upplýsingalæsis í samfélaginu 

(2003). Í yfirlýsingunni eru sett fram grundvallarviðmið varðandi 

upplýsingalæsi og þar er upplýsingalæsi m.a. skilgreint á eftirfarandi hátt:  

Upplýsingalæsi,  sem felur 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, er forsenda þess að taka fullan þátt í 

upplýsingasamfélaginu og er hluti af þeim grundvallar mannréttindum 

að njóta símenntunar. (Prag yfirlýsingin um eflingu upplýsingalæsis í 

samfélaginu, 2003, bls. 28).  

 

Í yfirlýsingunni er einnig bent á að myndun upplýsingasamfélags sé 

lykillinn að félagslegri, menningarlegri og efnahagslegri þróun þjóða í 

framtíðinni og að aðgengi að upplýsingum ásamt upplýsingalæsi sé 

meginforsenda þess að minnka stafrænu gjána (e. digital divide) milli 

einstaklinga innan hvers lands og milli landa. Stjórnvöld eru hvött til þess 

að efla upplýsingalæsi með því að vinna vandaðar þvergreinanámskrár 

með það að markmiði að skapa upplýsingalæsa borgara, samkeppnishæft 

vinnuafl og að loka stafrænu gjánni. Upplýsingalæsi á að vera órofa hluti 

af menntun allra þegna þar sem það snertir alla þætti samfélagsins (Prag 

yfirlýsingin um eflingu upplýsingalæsis í samfélaginu, 2003). 

3.3.2 Alexandríuyfirlýsingin um upplýsingalæsi og símenntun 

Árið 2005 var haldin ráðstefna að tilstuðlan UNESCO, IFLA og NFIL í 

Alexandríu í Egyptalandi þar sem saman komu sérfræðingar í 

upplýsingalæsi og símenntun (High Level Colloquium on Information 

Literacy and Lifelong Learning). Ráðstefnan sendi frá sér yfirlýsingu sem 

ber íslenska heitið Alexandríuyfirlýsingin um upplýsingalæsi og símenntun 
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(2006). Hún inniheldur skilgreiningu á upplýsingalæsi sem hljóðar svo: 

„Upplýsingalæsi er það að gera sér grein fyrir upplýsingaþörfinni, að finna, 

meta gildi, nota og vinna úr upplýsingum í menningarlegu og félagslegu 

samhengi;....“ (bls. 16). Í yfirlýsingunni kemur einnig fram víðari skilningur 

á hugtakinu upplýsingalæsi þar sem því er lýst yfir „... að upplýsingalæsi 

og símenntun væru leiðarljósin í upplýsingasamfélaginu, þar sem þau 

vísuðu veginn til framfara, hagsældar og frelsis.“ (bls. 16). Stjórnvöld eru 

hvött til að greiða fyrir stefnumörkun í upplýsingalæsi og símenntun ásamt 

því að efla faglega færni þeirra starfsmanna sem starfa við fræðslu og 

menntamál, í upplýsingageiranum, á bóka- og skjalasöfnum og á 

heilbrigðissviði. Jafnframt er mælst til þess að upplýsingalæsi sé innleitt í 

grunn- og framhaldsmenntun borgaranna (Alexandríuyfirlýsingin um 

upplýsingalæsi og símenntun, 2006). 

3.4 Markmið í upplýsingalæsi í aðalnámskrá grunnskóla 

Íslensk stjórnvöld hafa lagt sitt af mörkum við að efla upplýsingalæsi barna 

og ungmenna hér á landi. Árið 1999 var upplýsingalæsi í fyrsta skipti 

tilgreint í aðalnámskrá grunnskóla og þar með gert að skyldu að allir 

nemendur lærðu og tileinkuðu sér færniþætti sem gerðu þá 

upplýsingalæsa. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt útgefinni 2007 er 

upplýsingalæsi skilgreint á eftirfarandi hátt: „Það er sú þekking og færni 

sem þarf til að afla, flokka, vinna úr og miðla upplýsingum á gagnrýninn og 

skapandi hátt.“ (Menntamálaráðuneytið, 2007l, bls. 7).  

Eins og áður hefur komið fram skiptist námssviðið upplýsingamennt í þrjá 

undirþætti, það er tæknilæsi, upplýsingalæsi og menningarlæsi og er 

upplýsingalæsi ætlað að vera kjarni upplýsingamenntar. Upplýsingamennt 

er skilgreind sem þverfaglegt námssvið og samkvæmt því eiga allir 

kennarar að taka mið af námsmarkmiðum upplýsingalæsis í sinni kennslu. 

Í námskránni eru sett fram áfangamarkmið í upplýsingalæsi í þremur 

árgöngum, það er við lok 4. bekkjar, 7. bekkjar og 10. bekkjar og auk þess 

eru sett fram lokamarkmið yfir þá færniþætti sem nemendur eiga að hafa 

tileinkað sér eftir tíu ára skólagöngu (Menntamálaráðuneytið, 2007l).  
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Áfangamarkmið í upplýsingalæsi við lok 4. bekkjar eru eftirfarandi: 

Nemandi á að 

o þekkja þá möguleika sem skólasafnið býður upp á til 
upplýsingaöflunar og vinnslu 

o geta gert greinarmun á bókmenntatexta og fræðilegum texta 

o þekkja reglur um uppröðun skáldrita 

o geta leitað eftir efnisyfirliti og atriðisorðaskrá í léttum fræði- og 
handbókum 

o kunna einfalda leit í upplýsingaveitum (margmiðlunardiskum og 
Netinu) 

o kunna að leita í léttum fræðibókum 

o geta lesið einföld kort, gröf og töflur 

o kunna skil á grunnatriðum í heimildavinnu; það felur í sér að 
nemandi geti 

o skilgreint verkefni og mótað spurningar í umræðum um 
efnið 

o fundið lykilorð í texta 

o leitað svara í bókum, af margmiðlunardiskum og Interneti 

o flokkað upplýsingarnar og raðað efninu saman í eina heild 

o gert grein fyrir niðurstöðum sínum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007l, bls. 10). 

 

Áfangamarkmið í upplýsingalæsi við lok 7. bekkjar eru eftirfarandi: 

Nemandi á að 

o geta leitað að gögnum eftir flokkunarkerfi skólasafnsins (Dewey) 

o kunna á leitar- og útlánskerfi safnsins 

o kunna að leita í helstu handbókum, alfræðiorðabókum, fræðibókum 
og margmiðlunardiskum 

o þekkja helstu leitarmöguleika á Netinu 

o hafa tök á leitarlestri – yfirlitslestri – ítarlestri við heimildaöflun 

o geta fundið lykilorð í texta 

o geta sett saman eigin stiklutexta með viðeigandi efnisskipan og 
tengingum 

o geta lesið úr tölfræðilegum upplýsingum í mismunandi framsetningu 

o kunna að skipuleggja heimildavinnu; það felur í sér að nemandi geti 

o mótað spurningar út frá efni og skilgreint hvaða upplýsinga 
er þörf 

o valið upplýsingaveitur, aflað heimilda, flokkað og greint þær 

o varðveitt heimildir á skipulegan hátt, unnið úr upplýsingum 

o gert grein fyrir niðurstöðum sínum 

o skráð heimildalista 

o vitnað í heimildir 

(Menntamálaráðuneytið, 2007l, bls. 11-12). 
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Áfangamarkmið í upplýsingalæsi við lok 10. bekkjar eru eftirfarandi: 

Nemandi á að  

o kunna flókna leit í mismunandi leitarvefjum 

o geta leitað að tímaritsgreinum og dagblaðsgreinum 

o kunna að leita í tölvuskrám annarra safna, s.s. almennings-
bókasafna og gagnabanka 

o kunna að afla heimilda; það felur í sér að nemandi geti 

o flokkað þær og metið á gagnrýninn hátt með tilliti til 
áreiðanleika þeirra 

o metið eigin niðurstöður 

o gert grein fyrir niðurstöðum sínum með miðlum 
upplýsingatækninnar 

(Menntamálaráðuneytið, 2007l, bls. 12-13). 

 

Lokamarkmið í upplýsingalæsi eftir 10 ára skólagöngu eru eftirfarandi: 

Nemandi 

o Geti skilgreint hvað upplýsinga er þörf í tengslum við ákveðin 
viðfangsefni 

o Geti nýtt sér flokkunar- og leitarðaferðir til að staðsetja og sækja 
upplýsingar 

o Geti flokkað, metið og valið viðeigandi upplýsingar í samræmi við 
viðfangsefni 

o Geti varðveitt upplýsingar á skipulegan hátt 

o Geti metið, túlkað og hagnýtt upplýsingar til að svara ákveðnum 
spurningum eða leysa ákveðin vandamál 

o Geti sett upplýsingar fram í samræmi við inntak og markmið 
viðfangsefnisins og miðlað þeim til annarra 

(Menntamálaráðuneytið, 2007l, bls. 9). 

 

Eins og sjá má eru markmiðin metnaðarfull og ná vel yfir þá færniþætti 

sem fram hafa komið í skilgreiningunum á upplýsingalæsi hér að framan. 

Samkvæmt markmiðunum er skólasöfnum ætlað að koma að kennslu 

upplýsingalæsis og vandséð er að markmiðunum verði fullnægt án 

aðkomu þeirra. Ætlast er til samstarfs af hálfu kennara og bókasafns- og 

upplýsingafræðinga. 

3.5 Hvernig á að kenna nemendum að verða upplýsingalæsir? 

Mikilvægt er að þeir kennarar og bókasafns- og upplýsingafræðingar sem 

koma að námi barna og unglinga geri sér grein fyrir hvernig nemendur 

bæði framkvæma og upplifa upplýsingaleit og vinnu með upplýsingar. 

Margvíslegar rannsóknir hafa verið gerðar á því sviði og því handhægt fyrir 

fagfólk að nýta sér niðurstöður þeirra nemendum til hagsbóta. 
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Rannsókn Smith og Hepworth (2007) á því hvaða þættir hefðu hvetjandi 

áhrif á nemendur í tengslum við heimildavinnu leiddi meðal annars í ljós að 

nemendur voru áhugasamari ef þeir fengu sjálfir að velja um hvað 

verkefnið fjallaði eða hvort verkefnið væri á þeirra áhugasviði. Það hafði 

líka hvetjandi áhrif ef nemendum gafst kostur á að vinna verkefnið í hóp og 

hafa þar með möguleika á að ræða verkefnið við aðra. Einnig höfðu 

stuðningur og endurgjöf sem nemendur fengu hvetjandi áhrif. Fram kom í 

rannsókninni að nemendur þekktu til leiða við upplýsingaöflun en meirihluti 

þeirra taldi færni sinni ábótavant og var ekki sannfærður um að geta lokið 

verkefninu á fullnægjandi hátt vegna þess. Nemendurnir vildu einnig fá 

meiri tíma til að ræða verkefnið og skiptast á hugmyndum sem hjálpaði 

þeim við afmörkun þess. Nemendur létu í ljós óskir um að þeir vildu fá 

meiri endurgjöf á verkefnið á meðan á vinnunni stæði og að þeim væri 

betur kennt hvernig ætti að vinna heimildaverkefni. Rannsóknin varpar ljósi 

á mikilvægi þess að veita nemendum tilfinningalegan stuðning og 

endurgjöf á meðan á verkefnavinnu stendur. Rannsakendurnir komust 

einnig að því að kennararnir nýttu sér ekki neinar kenningar eða líkön 

varðandi upplýsingalæsi eða upplýsingahegðun við fyrirlögn verkefna 

(Smith og Hepworth, 2007). 

3.5.1 Leiðbeiningarit um þjálfun upplýsingalæsis 

Ýmis samtök og stofnanir í bókasafns- og upplýsingageiranum hafa gefið 

út leiðbeiningar og viðmiðunarreglur til að þjálfa fólk í upplýsingalæsi. 

Menntakerfi hafa kallað eftir betri upplýsingafærni nemenda þar sem aukin 

áhersla er á rannsóknarvinnu í námi þeirra og er viðmiðunarreglunum 

ætlað að styðja við það. Einnig er þeim ætlað að styrkja stöðu og 

innleiðingu upplýsingalæsis sem víðast (Andretta, 2005).  

ACRL – Samtök háskóla- og rannsóknarbókasafna í Bandaríkjunum (e. 

Association of College and Research Libraries), ANZIIL – Stofnun Ástralíu 

og Nýja Sjálands í upplýsingalæsi (e. Australian and New Zealand Institute 

for Information Literacy) og SCONUL – Félag þjóðbóka- og háskólasafna í 

Bretlandi (e. Society of College, National and University Libraries) eru 

dæmi um samtök, félög og stofnanir sem hafa gefið út leiðbeiningarit fyrir 

upplýsingalæsi (Andretta, 2005), sjá samantekt í töflu 2. 
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Tafla 2. Samantekt yfir þrjú líkön upplýsingalæsis 

 

 

 

(Andretta, 2005, bls. 42) 
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Leiðbeiningar (e. framework) ACRL (2000) samanstanda af fimm 

viðmiðunarreglum (e. standards), 22 árangursviðmiðum (e. performance 

indicators) ásamt ýmsum lærdómsviðmiðum (e. learning outcomes). 

Leiðbeiningar ANZIIL eru settar fram í sex viðmiðunarreglum, 19 

lærdómsviðmiðum og ýmsum færniþáttum þar undir (Bundy, 2004) og 

leiðbeiningar SCONUL (1999) samanstanda af sjö þrepum í 

upplýsingafærni (e. information skills) sem innihalda ýmsa færniþætti þar 

undir. 

Færni í meðferð upplýsinga er lykilatriði í menntun og símenntun fólks. 

Þjálfa þarf þessa færni í gegnum allt líf hvers einstaklings og þá 

sérstaklega á námsárunum þar sem bókasafns- og upplýsingafræðingar 

eru til staðar sem sérfræðingar í meðferð upplýsinga. Þeir gegna 

lykilhlutverki í að efla færni fólks í upplýsingalæsi. Færni í meðferð 

upplýsinga er fyrsta skrefið til að ná settum markmiðum í námi. 

Upplýsingaflóðið í dag krefst þess af fólki að það sannprófi og meti 

upplýsingar til að ganga úr skugga um áreiðanleika þeirra (Lau, 2006). 

3.5.2 Heimildavinna undir leiðsögn (e. Guided Inquiry) 

Kuhlthau (2010) fjallar um það í grein sinni Guided Inquiry: School 

Libraries in the 21st Century að kennarar víða um heim séu sífellt að leita 

leiða til að undirbúa nemendur fyrir líf og starf í síbreytilegu 

upplýsingasamfélagi þar sem tæknin tekur breytingum frá degi til dags. Að 

nú sé meira farið að tala fyrir því að nemendur öðlist færni og þekkingu í 

gegnum heimildavinnu eða rannsóknarferli (e. inquiry approach). 

Kuhlthau, Maniotes og Caspari hafa útfært þessa nýju nálgun og  kalla 

hana Guided Inquiry sem á íslensku mætti kannski útleggja sem 

heimildavinnu undir leiðsögn. Í því felst að nemendur fá leiðsögn frá 

kennurum og/eða bókasafns- og upplýsingafræðingum við 

heimildavinnuna til að gera þeim kleift að dýpka skilning sinn og 

persónulegt mat í gegnum margvíslega upplýsingamiðla. Heimildavinna 

undir leiðsögn er skipulögð, hnitmiðuð, leiðbeinandi íhlutun í gegnum allt 

rannsóknarferlið. Kenningin byggir á traustum niðurstöðum rannsókna á 

námsaðferðum (Kuhlthau, 2010). 
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Kuhlthau talar um að hlutverk skólasafna þurfi að þróast í takt við breytta 

kennsluhætti sem upplýsingasamfélagið kallar á og að þar geti skólasafnið 

gegnt lykilhlutverki. Ástæðan er sú sérfræðiþekking sem þar sé til staðar, 

það er víðtæk þekking bókasafns- og upplýsingafræðinga á gagna-

grunnum og upplýsingamiðlum sem í dag eru á margvíslegu formi. Þetta 

kalli því á samstarf skólasafns og kennara og hún leggur ríka áherslu á að 

kennarar geti ekki gert þetta allt saman einir ef fullnægjandi árangur á að 

nást (Kuhlthau, 2010).   

Kuhlthau hefur einnig sett fram kenningu og líkan af upplýsingaleitarferli 

sem hún kallar Information Search Process (ISP) (sjá mynd 1), og byggir 

það á rannsóknum sem sýndu að nemendur þörfnuðust töluverðrar 

leiðsagnar og leiðbeiningar til að öðlast dýpri skilning í náminu.  

 

 

 

Mynd 1.  Upplýsingaleitarferli 

(Kuhlthau, 2010) 

 

Upplýsingaleitarferlið gefur innsýn í hvernig hægt er að leiðbeina 

nemendum í rannsóknarferlinu sem er undirstaðan í heimildavinnu undir 

leiðsögn. Upplýsingaleitarferlið lýsir hugsunum, aðgerðum og tilfinningum 

á sex stigum rannsóknarinnar, það er undirbúning (e. initiation), val á 

viðfangsefni (e. selection), öflun grunnupplýsinga (e. exploration), 
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skilgreining á viðfangsefni (e. formulation), upplýsingaöflun (e. collection) 

og leit lokið (e. presentation) (Kuhlthau, 2010). 

Kuhlthau vill meina að án leiðsagnar nálgist nemendur leitarferlið sem 

einfalda söfnun gagna sem svo aftur leiðir til þess að þeir afriti (e. copy 

and paste) bara textann og læri þar af leiðandi lítið af verkefninu. Með 

leiðsögn er nemendum gert kleift að byggja upp nýja þekkingu eftir því 

sem heimildarvinnunni/rannsóknarferlinu miðar áfram. Tilfinningar 

nemenda skipta miklu máli í ferlinu og því er þörf á íhlutun kennara og 

bókasafns- og upplýsingafræðinga til að hvetja nemendur áfram til að lesa 

upplýsingarnar og ná fram skilningi á viðfangsefninu. Á þriðja stigi 

upplýsingaleitarferlisins öflun grunnupplýsinga (e. exploration) fyllast 

nemendur oft efa, verða ráðvilltir og pirraðir og þurfa því leiðsögn til að 

halda áfram (Kuhlthau, 2010). 

Annar mikilvægur hluti af kenningu heimildavinnu undir leiðsögn er að ná 

tengingu við heim nemenda. Maniotes hefur í rannsóknum sínum sýnt 

fram á mikilvægi þess að skapa áhugahvetjandi námsumhverfi og kallar 

hann það þriðja svæðið (sjá mynd 2) (Kuhlthau, 2010).  

 

Mynd 2.  Þriðja svæðið 

(Kuhlthau, 2010) 

Þegar heimur nemenda (svæði eitt) og námskráin (svæði tvö) leggjast 

saman verður þriðja svæðið til. Kenning Maniotes felur í sér að til þess að 

nám nemenda verði innihaldsríkt og varanlegt sé mikilvægt að gera þriðja 

svæðið áhugavert (Kuhlthau, 2010).  
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Kuhlthau heldur því fram að helsta áskorun kennara sé að ná því að búa 

þriðja svæðið til sem oftast. Heimildavinna býður upp á tækifæri til þess og 

heimildavinna undir leiðsögn gerir nemendum kleift að ná sterkari 

tengslum við verkefnið og vera um leið hvetjandi þáttur í því að nemendur 

finni sig í verkefninu og auki við þekkingu sína. Forsenda þess að 

heimildavinna undir leiðsögn gangi upp er samstarf kennara, bókasafns- 

og upplýsingafræðinga ásamt þriðja aðila sem getur til dæmis verið annar 

kennari (Kuhlthau, 2010). 

3.5.3 Samstarf kennara og bókasafns- og upplýsingafræðinga 

Samstarf kennara við bókasafns- og upplýsingafræðinga getur verið með 

ýmsu móti og það er alveg í höndum kennarans í hversu miklum mæli það 

samstarf er. Til þess að skólasafnið nýtist nemendum sem best er 

mikilvægt að skólar marki sér stefnu um hvernig samstarfi við það skuli 

háttað. 

Montiel-Overall hefur á undanförnum árum rannsakað hvernig samstarfi 

milli kennara og bókasafns- og upplýsingafræðinga er háttað og hefur sett 

fram líkan í því sambandi sem hún nefnir the Teacher and Librarian 

Collaboration model eða TLC model (Montiel-Overall, 2007). Hún talar um 

að samstarf (e. collaboration) sé traust samvinna á milli tveggja eða fleiri 

aðila sem taka þátt í sameiginlegri hugmyndavinnu, áætlanagerð og 

samþættingu kennslu. Að í gegnum sameiginlega sýn og sameiginleg 

markmið er unnið að samþættingu á námsefni nemenda og upplýsingalæsi 

með sameiginlegri áætlanagerð, framkvæmd og mati á framförum 

nemenda í þeim tilgangi að bæta nám nemenda á öllum sviðum 

námskrárinnar (Montiel-Overall, 2005). 

TLC model samanstendur af fjórum líkönum (e. model) (Montiel-Overall, 

2005) eða sviðum (e. facet) (Montiel-Overall, 2007) um samstarf en þau 

eru; Svið A: Samhæfing (e. coordination), Svið B: Samvinna (e. 

cooperation), Svið C: Samþætt kennsla (e. integrated instruction) og Svið 

D: Samþætt námskrá (e. integrated curriculum) (Montiel-Overall, 2005,  

2007). Það sem einkennir hvert svið er í stuttu máli eftirfarandi: 



  

43 

Svið A: Samhæfing felur í sér að einstaklingar hittast, skiptast á 

upplýsingum eða skipta með sér verkum varðandi til dæmis hvaða gögn 

vantar, staðsetningu, tímasetningar, nemendur eða viðburði. 

Svið B: Samvinna felur í sér að tveir eða fleiri aðilar vinna saman 

samkvæmt samkomulagi að svipuðu markmiði. Samvinnan byggist frekar 

á skuldbindingu frekar en samhæfingu á þann hátt að viðkomandi aðilar 

vinna að aðskildum hlutum verkefnisins. Á þessu sviði er oft annar aðilinn 

meira ráðandi um verkefnið. Einnig getur samvinnan falist í því að annar 

aðilinn er eins og nokkurs konar aðstoðarmaður. 

Svið C: Samþætt kennsla felur í sér að kennarar og bókasafns- og 

upplýsingafræðingar vinna sameiginlega að hugmyndum, áætlanagerð og 

samþættingu kennslu á ýmsum námsþáttum og safnfræðslu. Þeir eru 

jafningjar og deila ábyrgð og sameiginleg þekking þeirra fjölgar þeim 

þáttum sem mögulegt er að kenna. Hver og einn leggur fram sína 

sérþekkingu og tillögur um hvernig best sé að kenna viðkomandi þátt. Allt 

miðar þetta að því að auka færni nemenda. 

Svið D: Samþætt námskrá felur í sér að ferlið sem lýst er á sviði C á sér 

stað í gegnum alla námskrá skólans. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingurinn vinnur með sérhverjum kennara skólans yfir 

skólaárið að skipulagi, framkvæmd og samþættingu á kennslu námsþátta 

við námskrá skólasafnsins. Að þessu tilskildu er markmiðum sviðsins 

fullnægt (Montiel-Overall, 2005). 

Fyrstu tvö sviðin lýsa lágmarks samstarfi kennara og bókasafns- og 

upplýsingafræðinga þar sem um mjög litla hugmyndavinnu og skipulag er 

að ræða og ekki eru mikil samskipti þeirra á milli. Seinni tvö sviðin lýsa 

hámarks samstarfi þar sem kennarar og bókasafns- og 

upplýsingafræðingar vinna sameiginlega að undirbúningi kennslu og mati 

á verkefnum (Montiel-Overall, 2007) og er samstarfið á tveimur síðasttöldu  

sviðunum líklegast til að hafa jákvæð áhrif á námsárangur nemenda 

(Montiel-Overall, 2005). 
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4 Aðferðir 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningar settar fram. Fjallað er um rannsóknaraðferðina og 

gerð grein fyrir þátttakendum og hvernig staðið var að vali þeirra. 

Gagnasöfnun er gerð skil og útskýrt hvernig unnið var að greiningu 

rannsóknargagnanna. Að lokum er gerð grein fyrir aðferðafræðilegum 

áskorunum og takmörkunum. 

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að athuga hvaða viðhorf skólastjórar og 

bókasafns- og upplýsingafræðingar hafa til hlutverks og stöðu skólasafna í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi 

á hvaða hlutverki söfnin gegna í skólunum og aðkomu þeirra að 

upplýsingalæsi. Jafnframt er athugað hvaða viðhorf þátttakendurnir hafa til 

stöðu skólasafna í ljósi laga um grunnskóla og aðalnámskrár grunnskóla.  

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

a) Hvert er hlutverk skólasafna í skólastarfinu? 

b) Hver er staða skólasafna í grunnskólum? 

c) Að hvaða leyti taka skólasöfnin þátt í að uppfylla markmið 

aðalnámskrár grunnskóla í upplýsingalæsi? 

4.2 Rannsóknaraðferð 

Við þessa rannsókn notaði ég eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative 

research methods) en í henni felst að rannsakandinn aflar sér þekkingar á 

ákveðnu málefni með því að fara á vettvang sjálfur þar sem hann safnar 

gögnum sem byggja á reynslu og skoðunum annarra einstaklinga. 

Rannsakandinn leitast eftir að öðlast og koma á framfæri skilningi á 

málefninu með því að túlka og greina reynslu og upplifun þátttakendanna 

frá þeirra sjónarhóli á hlutlausan hátt. Með þessari rannsóknaraðferð 

öðlast rannsakandinn skilning á málefninu frá fyrstu hendi milliliðalaust 

(Taylor og Bogdan, 1998). Við gagnaöflun notaði ég opin viðtöl en í þeim 



  

45 

felst að rannsakandinn tekur viðtal við þátttakandann augliti til auglitis. Ekki 

er um staðlaðan spurningalista að ræða heldur byggist viðtalið upp á 

samræðum milli jafningja þar sem rannsakandinn leitast við að fá dýpri 

skilning á skoðunum og upplifunum þátttakandans á málefninu (Taylor og 

Bogdan, 1998).  

Ég valdi að nota eigindlega rannsóknaraðferð í þessari rannsókn vegna 

þess að ég vildi heyra frá fyrstu hendi viðhorf og skoðanir þátttakenda á 

málefninu. Þessi rannsóknaraðferð gefur mér líka kost á því að ná fram 

dýpri skilningi á skoðunum þátttakandans með því að spyrja nánar út í 

efnisatriði eða biðja um frekari útskýringar. Fyrir opnu einstaklingsviðtölin 

útbjó ég viðtalsramma með þeim efnisatriðum sem ég vildi sérstaklega fá 

fram í viðtölunum. Hann hafði ég til hliðsjónar í viðtölunum en gætti þess 

vel að samræðurnar fengju að ganga eðlilega fyrir sig og að 

þátttakendurnir fengju að tjá sig án mikilla truflana. Ég kom inn með 

spurningar þegar mér fannst henta efnislega eða til að leiða viðtalið áfram.  

4.3 Val á þátttakendum og vettvangur 

Við val á þátttakendum notaði ég markvisst úrtak (e. purposive sample) en 

í því felst að þátttakendur eru valdir sérstaklega vegna þess að þeir 

uppfylla skilyrði um ákveðna eiginleika eða einkenni sem gerir 

rannsakandanum kleift að afla ítarlegri upplýsinga um þá þætti sem verið 

er að rannsaka (Ritchie, Lewis og Elam, 2003). Þátttakendurnir þurftu að 

uppfylla þau skilyrði að vera annað hvort skólastjórar eða bókasafns- og 

upplýsingafræðingar og allir þurftu þeir að starfa í grunnskólum. Ég lagði 

áherslu á að ræða við æðsta stjórnanda hvers grunnskóla, skólastjórann, 

vegna þess að hann stjórnar og ber faglega ábyrgð á innra starfi skólans. 

Einnig fannst mér mikilvægt að ræða við fagmenntaða bókasafns- og 

upplýsingafræðinga sem starfa í grunnskólum til að fá fram viðhorf þeirra 

og faglega sýn á starfið.  

Við val á skólum var haft í huga að þeir væru allir sömu gerðar, það er þeir 

eru allir heilstæðir með nemendur í 1.-10. bekk.  

Ég komst í samband við þátttakendurna með því að skoða á Netinu 

heimasíður grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu þar sem ég athugaði hvort 
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menntaður bókasafns- og upplýsingafræðingur væri starfandi á 

skólasafninu. Ef þannig háttaði til hafði ég samband við þátttakendurna í 

gegnum síma og falaðist eftir þátttöku þeirra eftir að hafa útskýrt 

rannsóknina fyrir þeim. Ef bókasafns- og upplýsingafræðingarnir voru fúsir 

til að taka þátt í rannsókninni setti ég mig í samband við skólastjórana í 

viðkomandi skólum. 

4.4 Þátttakendur 

Opin viðtöl voru tekin við fjóra skólastjóra og fjóra bókasafns- og 

upplýsingafræðinga í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Rætt var við 

skólastjóra og bókasafns- og upplýsingafræðing í hverjum skóla fyrir sig. 

Skólastjórarnir eru af báðum kynjum, tveir karlar og tvær konur, en 

bókasafns- og upplýsingafræðingarnir eru allir konur. Þátttakendurnir eru á 

aldrinum 45-60 ára. Skólastjórarnir eru allir kennaramenntaðir og hafa allir 

starfað sem skólastjórar í rúmlega tíu ár. Tveir af bókasafns- og 

upplýsingafræðingunum eru kennaramenntaðir og tveir eru með 

viðbótarnám í kennslufræði.  

Ég hef engin persónuleg tengsl við þátttakendurna og þekkti ekkert til 

þeirra áður en ég gerði þessa rannsókn. En Taylor og Bogdan (1998) 

mæla einmitt með því að þeir sem eru byrjendur í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum forðist að gera rannsókn á vettvangi þar sem þeir 

þekki vel til bæði fólks og staðar. 

Öllum þátttakendum var heitið trúnaði og nafnleynd. Í niðurstöðukaflanum 

hér á eftir mun ég kenna þátttakendur við starfsheiti sitt og auðkenna þá 

með mismunandi númerum. Það er gert meðal annars vegna þess að um 

samstarfsfólk er að ræða, yfirmann og undirmann og einnig vegna þess að 

í skólastjórahópnum eru einungis tveir karlar og tvær konur. Í umfjölluninni 

mun ég kvenkenna alla bókasafns- og upplýsingafræðinga og karlkenna 

alla skólastjóra. 

4.5 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnunin fór fram á tímabilinu september 2010 – febrúar 2011. 

Tekin voru átta opin viðtöl, það stysta var 27 mínútur að lengd og það 

lengsta 67 mínútur. Í heildina eru viðtölin 348 mínútur að lengd eða tæpar 
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sex klukkustundir. Gagnasöfnunin fór fram í grunnskólunum. Viðtölin við 

skólastjórana fóru fram á skrifstofum þeirra en viðtölin við bókasafns- og 

upplýsingafræðingana fóru fram í fundarherbergi eða skólasafni. Viðtölin 

voru öll hljóðrituð með leyfi þátttakendanna og afrituð orðrétt og telja 

vettvangsnóturnar 275 blaðsíður.  

4.6 Greining rannsóknargagna 

Við greiningu rannsóknargagnanna notaði ég aðferð sem nefnist sífelldur 

samanburður (e. constandt comparative method) en í henni felst að 

markviss greining á gögnunum fer fram samhliða gagnasöfnun þar sem 

leitað er að þemum, lykilorðum eða lýsandi hugtökum um þau atriði sem 

rannsóknin beinist að. Gögnin eru borin saman og hugtök, þemu og 

lykilorð eru þróuð áfram eftir því sem úrvinnslu gagnanna miðar áfram 

(Taylor og Bogdan, 1998; Bogdan og Biklen, 2003). Ég fór yfir hvert viðtal 

fyrir sig kerfisbundið, kóðaði gögnin með lýsandi hugtökum fyrir innihaldið 

og bar síðan viðtölin saman til að greina sameiginleg þemu og skráði þær 

niðurstöður hjá mér. Með þessu móti fékk ég heildarmynd af innihaldi 

gagnanna og hvernig þau tengdust. Við greiningu viðtalanna komu 

eftirfarandi meginþemu í ljós: hlutverk skólasafna, upplýsingalæsi og staða 

skólasafna. Hvert meginþema greinist í nokkur undirþemu sem gerð er 

grein fyrir í niðurstöðukaflanum hér á eftir.  

4.7 Aðferðafræðilegar áskoranir og takmarkanir 

Þær aðferðarfræðilegu áskoranir sem ég tel mig standa frammi fyrir er að 

vera meðvituð um að gæta hlutleysis í umfjöllun minni og framsetningu 

niðurstaða í ljósi þess að ég er nokkuð vel kunnug málefninu sem um 

ræðir í gegnum starf mitt í grunnskóla undanfarin ár. 

Hafa þarf í huga að rannsóknin hefur þær takmarkanir að ekki er hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðunum. Þær byggja á reynslu og viðhorfi átta 

þátttakenda, fjögurra skólastjóra og fjögurra bókasafns- og 

upplýsingafræðinga, og lýsa þeirra sýn á hlutina.  Niðurstöðurnar eru 

settar fram af rannsakanda sem ber að gæta hlutleysis við túlkun 

gagnanna. Niðurstöðurnar gefa þó ákveðnar vísbendingar um hvernig 

málum er háttað. 
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5 Niðurstöður 

Í rannsókninni var rætt við  fjóra skólastjóra og fjóra bókasafns- og 

upplýsingafræðinga með það að markmiði að athuga viðhorf þeirra 

varðandi hlutverk og stöðu skólasafna í grunnskólum á höfuðborgar-

svæðinu. Einnig var skoðað hvernig skólasöfnin styðja við eða koma að 

kennslu upplýsingalæsis. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru kynntar hér á eftir í þremur köflum er 

nefnast: Hlutverk skólasafna í grunnskólum, Upplýsingalæsi og Staða 

skólasafna í grunnskólum. Kaflaheitin standa fyrir þau meginþemu er fram 

komu við greiningu gagnanna. Hver þessara kafla greinist svo í undirkafla 

þar sem fjallað er um þau undirþemu er komu í ljós við nánari greiningu 

rannsóknargagnanna. 

5.1 Hlutverk skólasafna í grunnskólum 

Skólasöfn í grunnskólum gegna ýmsum hlutverkum í skólastarfinu. Sum 

þeirra eru frekar augljós þegar horft er til eðlis skólasafna sem staða er 

varðveita skáldrit og fræðsluefni auk þess sem þeim er ætlað að veita 

aðgang að upplýsingum. En skólasöfnin gegna oft ýmsum óskráðum eða 

duldum hlutverkum sem koma ekki í ljós fyrr en rýnt er nánar í hlutina. Við 

greiningu gagnanna komu nokkur þemu fram sem tengdust hlutverki 

safnanna, þau eru: hin mörgu hlutverk skólasafna, óskráð eða dulin 

hlutverk skólasafna, hvernig skilgreina þátttakendur skólasafnið sitt? og 

framtíðarsýn þátttakenda varðandi skólasafnið. 

5.1.1 Hin mörgu hlutverk skólasafna 

Á skólasöfnum allra þátttakendanna stendur safnfræðsla til boða. Í sumum 

skólanna koma nemendur í fasta tíma á safnið, misjafnt er milli skóla 

hvaða árgangar það eru og í öðrum skólum er það í höndum kennara að 

óska eftir safntímum til lengri eða skemmri tíma.  

5.1.1.1 Kennsla í upplýsingalæsi 

Skólasöfnum er ætlað að kom að kennslu í upplýsingalæsi samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla. Upplýsingamennt og þar með upplýsingalæsi er 
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þverfagleg námsgrein sem allir kennarar eiga að sinna. Allir bókasafns- og 

upplýsingafræðingarnir sem rætt var við líta svo á að þeir hafi það hlutverk 

að vinna að því með kennurum að efla upplýsingalæsi nemenda.  

Fram kemur hjá bókasafns- og upplýsingafræðingum 1 og 3 að þær vinni 

út frá markmiðum aðalnámskrár grunnskóla í upplýsingalæsi í starfi sínu 

og þær líta báðar á sig sem leiðandi aðila í skólanum í eflingu 

upplýsingalæsis. Bókasafns- og upplýsingafræðingur 1 vinnur að því að 

tengja skólasafnið meira við verkefnavinnu nemenda. Hún er á þeirri 

skoðun að þar sem upplýsingalæsi sé hugsað þvert á allar námsgreinar sé 

það hlutverk bókasafns- og upplýsingafræðinga, sem sérfræðinga, að 

móta hvernig kennslu í upplýsingalæsi sé háttað og að vinna að eflingu 

þess í samstarfi við kennara. 

Fram kemur í máli allra bókasafns- og upplýsingafræðinganna að þær 

komi að kennslu upplýsingalæsis. Sumar þeirra gera það í föstum 

safnfræðslutímum en aðrar í tímum sem kennarar hafa bókað. 

Skólastjóri 2 talar um að hlutverk skólasafnsins hafi breyst í kjölfar þess að 

aðgengi að upplýsingum jókst og tækjakostur batnaði. Við þá þróun hafi 

notkun safnsins tekið breytingum og hann leggi meiri áherslu á að það sé 

hluti af kennarastarfinu að kenna börnunum að umgangast bókasöfn, að 

fara á skólasafnið og fá fræðslu um það sem að safninu snýr, svo sem 

hvað maður getur gert á safni og hvernig safnið virkar varðandi leit að 

upplýsingum. Hann leggur áherslu á að kennarar séu í samstarfi við 

bókasafns- og upplýsingafræðinginn um að taka á móti börnunum í 

tengslum við sértæka verkefnavinnu. Skólastjóri 4 kemur inn á svipaða 

hluti og talar um að nemendur sæki mikið á safnið í sambandi við ritgerðir 

og að kennarar sendi þá á safnið til að sækja sér heimildir fyrir 

verkefnavinnu.  

Allir bókasafns- og upplýsingafræðingarnir könnuðust við það að 

nemendur ættu í erfiðleikum með að finna heimildir og að kunnáttu þeirra í 

leitartækni væri ábótavant. Þeim finnst einnig mikilvægt að meiri áhersla 

sé lögð á það við nemendur að kanna áreiðanleika upplýsinga. Flestir 

bókasafns- og upplýsingafræðingarnir töluðu um að þeim finndist mikið um 

copy-paste (beina afritun) hjá nemendum. Þeir verða einnig varir við að 
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nemendur líti svo á að allt efni á Netinu sé satt og rétt. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingur 4 segir að nemendur þurfi að fá nákvæmar 

leiðbeiningar um hvar þeir eigi að leita og hvernig þeir eigi að haga 

upplýsingaleit. Hún segist finna mikið fyrir því að kennararnir beini 

nemendum frekar í tölvur í upplýsingaleit en bækur. Í máli allra 

þátttakendanna má vel greina að þeir reikna með þátttöku skólasafnanna í 

eflingu upplýsingalæsis. Undir það tekur Skólastjóri 1 sem segir að 

nemendur eigi að fá kennslu í upplýsingalæsi á skólasafninu. 

5.1.1.2 Stuðningur við lestur og læsi 

Lestur og lestrarhvatning er stór þáttur í starfsemi skólasafnanna. 

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 3 talar um að eitt af markmiðum í 

starfsemi safnsins með yngri nemendum sé að lesa markvisst fyrir þá og 

tengja frjálsan lestur við lestrarkennsluna. Að það miðist allt við að hvetja 

þá til að lesa sem mest, örva þá í að fá áhuga á lestri og áhuga á bókum. 

Hún talar einnig um að það sé ekki bara umsjónarkennarinn sem sjái um 

lestrarnám nemenda heldur komi hún að því líka með þessum hætti. 

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 1 segir að það sé mikið átak í gangi í 

tengslum við læsi og lestur. Hún hefur á undanförnum árum verið að 

byggja safnkostinn þannig upp að nemendur á öllum aldri finni sér lesefni 

við hæfi. Í einum skólanum er markvisst stutt við lestur unglinga með þeim 

hætti að þeir koma einu sinni í viku (aðra önnina) á safnið í yndislestur og 

fá þá einnig fræðslu um gildi lesturs. Skólastjóri 3 telur að skólasöfnin 

gegni lykilhlutverki í að efla lestrarlöngun nemenda og segir í því 

sambandi: 

... líka þessi lestrarhvatning ... að hún eigi að vera mjög sterk hjá 

bókasöfnunum. Leggja alla áherslu á, vegna þess að þetta er eitt það 

mikilvægasta hjá manninum. Það er að geta lesið sér til gagns. Og þú 

safnar ekki upplýsingum ef þú ert ekki læs. Ekki nema að mjög 

takmörkuðu leyti .... Að ég held að það sé mjög mikilvægt, bæði ... í 

sambandi við svona lestrarvenjur og lestrarlöngun. Auka að nemendur 

fái þarna lestrarlöngun í því að koma á safnið. 

 

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 4 minnist á að hún sé í samstarfi við 

íslenskukennara í unglingadeild við að skipuleggja markvissan lestur hjá 

unglingunum. Hún hefur haft milligöngu um að fá lánuð bekkjarsett af 

bókum frá Skólasafnamiðstöð eða séð um innkaup vegna þess. Hún segir 
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að þetta lestrarátaksverkefni sé í þróun. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingur 2 talar um að hún hafi undanfarið tekið þátt í 

lestrarátaki í samvinnu við aðra skóla í hverfinu og að mikið hafi verið að 

gera í útlánum í tengslum við það. Það kemur fram hjá öllum bókasafns- 

og upplýsingafræðingunum að nemendur geti komið á hvaða tíma sem er 

til að sækja sér nýja bók til að lesa. Ekki er um fasta útlánatíma að ræða. 

Skólastjóri 1 kemur einmitt inn á þetta og segist vera ánægður með að 

nemendur geti farið og sótt sér lesefni þegar þeim hentar. Hann talar 

einnig um að honum þyki mikilvægt að nemendur fari á skólasafnið í 

yndislestur. Að þeir venjist því að koma á safnið, eiga notalega stund og 

að það sé eðlilegur þáttur í skólastarfinu. Skólastjóri 4 talar um að það sé 

alltaf örtröð á safninu og að nemendur lesi mikið og fari mikið á safnið til 

að ná sér í bók.  

Allir bókasafns- og upplýsingafræðingarnir taka jafnframt ýmsa 

menningartengda viðburði inn í starfið hjá sér. Dæmi um þess konar 

viðburði eru;  bangsadagurinn, dagur íslenskrar tungu, dagur læsis, dagur 

bókarinnar og norræna bókasafnsvikan svo eitthvað sé nefnt. 

5.1.1.3 Stuðningur við starf kennara 

Stuðningur við starf kennara er eitt af hlutverkum skólasafnanna. 

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 2 minnist á að kennarar leiti mikið til 

sín til að biðja sig að útvega gögn sem þá vantar og ekki eru til á safninu. 

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 3 kemur inn á þetta líka og segir að 

það sé oft mikið að gera hjá sér varðandi þetta: „... ég er endalaust ... með 

einhverja ráðgjöf eða kaupa einhverjar bækur eða leita fyrir þá að þessu 

eða hinu.“ Hún segir að langflestir kennararnir séu virkir notendur safnsins.  

5.1.1.4 Umsjón og varðveisla gagna og muna 

Tveir bókasafns- og upplýsingafræðingar töluðu um að þeim væri ætlað að 

halda utan um námsbækur skólans. Námsbækurnar er skráðar í 

bókasafnskerfi safnanna og síðan lánaðar þaðan til nemenda. Annar 

þeirra  segir að þetta sé mikil handavinna en um leið sé þetta sparnaður 

fyrir skólann. Einn skólastjórinn kemur einmitt  inn á þetta og segir að þetta 

fyrirkomulag hafi sparað skólanum mikla peninga og hafi einnig lengt 
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líftíma námsbókanna um 2-3 ár. Hann segir að nemendur beri meiri 

virðingu fyrir því sem þeir fái lánað af safninu. 

Í einum skólanum hefur skólasafnið það hlutverk að sinna varðveislu 

gamalla muna eins og skólastjórinn orðar það sjálfur: „Allt sem að þarna 

fer inn ... það er varðveitt. Við náttúrulega erum ... á kafi í svona varðveislu 

... þess gamla líka.“ En það er ekki bara það gamla sem safnið í þeim 

skóla varðveitir heldur er því líka ætlað að halda utan um ýmis tæki og tól 

fyrir skólann svo sem myndavélar, upptökuvélar, dvd spilara og ræðupúlt 

sem safnið síðan lánar út til kennara. Um þetta segir bókasafns- og 

upplýsingafræðingurinn: „Þetta er svo þægilegt ..., það er svo auðvelt að 

halda utan um hlutina þegar að það fer í gegnum ... safnið.“ Skólastjórinn í 

þessum skóla er mjög ánægður með þetta fyrirkomulag og segir að þegar 

safnið hafi umsjón með hlutunum að þá séu þeir í lagi og hann talar einnig 

um að kennararnir séu farnir að finna að þar sé hægt að ganga að 

hlutunum vísum. 

5.1.2 Óskráð eða dulin hlutverk skólasafna 

Mörg óskráð eða dulin hlutverk skólasafna er snúa að velferð nemenda 

komu í ljós við greiningu gagnanna. Skólastjóri 4 talar til dæmis um að 

nemendur sem eiga að byrja í skólanum rúmlega níu á morgnana en koma 

snemma í skólann geti fengið að sitja inni á bókasafni á meðan þeir bíða 

eftir að kennsla þeirra hefst.  

Bæði bókasafns- og upplýsingafræðingar 2 og 3 minnast á að nemendur í 

yngri- og miðdeild sem einhverra hluta vegna geta ekki farið út í frímínútur 

fái að sitja á bókasafninu á meðan og að nemendur geti alltaf komið á 

safnið ef kennsla fellur niður hjá þeim. Bókasafns- og upplýsingafræðingur 

3 minnist einnig á að stundum sé hún beðin um að taka á móti nemendum 

í forföllum kennara.  

Skólastjóri 1 talar um að nemendur eigi athvarf á skólasafninu í 

frímínútum, að þar eigi þeir sér samastað. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingur 4 kemur inn á svipaða hluti og segir að nemendur 

komi mikið inn á safnið í frímínútum og að oft sé margt um manninn. Sumir 

nemendur komi til að lesa og aðrir til að spila. Bókasafns- og 
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upplýsingafræðingur 1 segir að hennar safn sé einskonar skjól fyrir 

nemendur og lýsir því með eftirfarandi hætti þegar hún er spurð um 

viðbrögð nemenda við skertum opnunartíma safnsins:  

Já, ég hef náttúrulega fundið það og sérstaklega frá ... nokkrum 

nemendum sem að svona fundu sér dáldið athvarf og skjól inni á safni 

í fyrra. ... en það eru auðvitað örfáir sem finna dáldið fyrir þessu og ... 

svona vantar ... þetta skjól sem safnið vissulega veitti þeim. Ég finn 

það alveg. 

  

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 3 kemur inn á svipaða hluti varðandi 

sitt safn og greinir frá með eftirfarandi orðum hvernig tengsl myndist milli 

nemenda á safninu:  

.... það eru kannski félagslega sterkir einstaklingar sem eru ... vanir að 

nota bókasafnið mikið og svo erum við kannski með félagslega veika 

einstaklinga sem að þora ekki mikið út eða eru kannski soldið mikið 

einir, að þeir tengjast þá hérna sko. Og hér . . . hafa orðið svona 

ákveðin tengsl á milli nemenda sem ég held að yrðu ekkert annars. 

 

Hún talar einnig um að skólasafnið sé eini staðurinn innandyra í skólanum 

sem allir árgangar blandast dagsdaglega og nefnir sem dæmi nemanda í 

10. bekk sem kennslustund hefur fallið niður hjá að tefla við nemanda í 1. 

bekk sem má ekki fara út. Eins og hún segir sjálf: „... það myndast oft mjög 

skemmtileg flóra hérna.“  

5.1.3 Hvernig skilgreina þátttakendur skólasafnið sitt? 

Allir þátttakendurnir nota ýmis orð eða hugtök um skólasafnið sem líta má 

á sem ákveðna skilgreiningu þeirra á safninu. Skólastjóri 2 talar um safnið 

hjá sér sem opinn vettvang þar sem nemendur komi til að sækja sér 

þekkingu, næðis eða hvers sem þeir þurfa. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingur 1 segir að hugmyndin sé að skólasafnið eigi að vera 

þungamiðja í skólastarfinu og að hugsunin sé sú að kennarar nýti safnið í 

tengslum við verkefni nemenda. Skólastjóri 4 skilgreinir safnið sitt með 

þessum orðum: „... ég held að það sé bara almannarómur hér ... og 

almennt álit hér í skólanum að bókasafnið er nokkurs konar hjarta skólans.  

... þangað eiga allir erindi, stórir sem smáir.“ Bókasafns- og 

upplýsingafræðingur 3 talar um safnið hjá sér sem opið safn. Hún segir: 

„Hér höfum við ekki lokað þegar verið er að kenna.“ Hún áréttar að 
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opnunartíminn hjá þeim sé svolítið heilagur og að það sé prinsipp að allir 

geti gengið að því vísu að safnið sé ávallt opið. Síðar í viðtalinu kemst hún 

svo að orði varðandi safnið: 

... þetta er náttúrulega bara staður ... og við leggjum mikla áherslu á 

að þetta er bara okkar ... allra og við göngum vel um hérna og öllum á 

að líða vel hérna, við erum ekkert með rosa læti og hávaða en það má 

alveg tala saman og það má spila og það má hlæja og hvað það nú er 

... en öllum á að líða vel. 

 

Skólastjóri 1 talar um að skólasafnið sé hjartað í skólanum. Honum er 

einnig tíðrætt um hversu gott aðgengi nemendur hafi að safninu, að það 

sé alltaf opið og segir í því sambandi: „... ég hef þá tilfinningu að ... 

langflestir hér innandyra, hvort sem það eru börn eða fullorðnir ... álíti þetta 

bara opinn stað ....“ Bókasafns- og upplýsingafræðingur 4 segir að 

skólasafnið hjá sér sé upplýsingaveita fyrir nemendur og kennara.  

Skólastjóri 3 tekur í svipaðan streng og talar um safnið sitt sem miðstöð 

þekkingarmiðlunar, að þangað eigi nemendur og kennarar að fara til að 

afla sér þekkingar. 

5.1.4 Framtíðarsýn þátttakenda varðandi skólasafnið 

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 1 segist líta til Norðurlandanna 

varðandi safnahefð og hlutverks safna og segir í því sambandi:  

... þar... hefur þessi þróun verið ... að söfnin eru að verða svona þessi 

miðstöð eða námsver eða miðstöð þekkingar og það er auðvitað það 

sem ég sé ... sem framtíðina. Mér finnst að það hljóti að vera það sem 

við viljum. 

 

Hún segist sjá safnið fyrir sér sem stað þar sem fram fari virk kennsla í 

upplýsingalæsi þannig að þegar nemendur fari yfir í framhaldsskóla séu 

þeir komnir með grunn í að vinna á ábyrgan hátt með upplýsingar.  

Betri aðstaða til að vinna með nemendum og að veita betri þjónustu er 

bókasafns- og upplýsingafræðingi 3 ofarlega í huga þegar hún gerir grein 

fyrir framtíðarsýn sinni varðandi safnið. Hún talar um að fjölbreyttar 

kennsluaðferðir skipti miklu máli og myndi því gjarnan vilja hafa 

umræðustofu og lestrarsal svo að krakkarnir gætu komið og lært og notað 

heimildir. Betra aðgengi að litlu tölvuveri er einnig á óskalistanum vegna 



  

55 

þess að tölvustofan er oft á tíðum upptekin vegna kennslu. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingur 4 tekur í sama streng og vill hafa betri og meiri 

aðgang að tölvustofu. Hún vill að starfsemi safnsins þróist í þá átt að þar 

sé til staðar tölvuver sem geti tekið á móti nemendum í upplýsingaverkefni, 

þannig að  þeir hafi bæði aðgang að safnkosti og tölvum og hafi aðstöðu til 

að vinna verkefni saman. Ásetin tölvustofa hamlar þessari framtíðarsýn 

hennar.  

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 2 beinir sjónum sínum að daglegu 

námi nemenda þegar hún talar um framtíðarsýn sína varðandi skólasafnið, 

hún segir: „Ég myndi vilja ... ef það væri til nóg af peningum geta keypt 

meira bæði af ... fræðslubókum og lestrarbókum.“ Hún telur að það sé 

mikil þörf á að efla lestur og finnst börn lesa of lítið. Henni finnst einnig þörf 

á að sinna upplýsingalæsinu betur og segir í því sambandi: „... ég myndi 

vilja efla ... upplýsingalæsi, mér finnst það skipta svo miklu máli upp á 

framtíðina þeirra. Þau eru að fara í menntaskóla.“ Hún telur að það þurfi 

að efla kennslu í ritgerðasmíð þannig að nemendur geti skammlaust sett 

upp ritgerðir.  

Skólastjóri 2 hefur verið að vinna að ákveðinni stefnumörkun varðandi sitt 

safn og vill leggja nýjar áherslur í starfsemi þess og segir í því sambandi: 

„... þessi þróun að búa til umhverfi ... sem að bara þjónustar. ...Það er 

þannig sem ég hugsa þetta. Þá er ég mjög sáttur, þá er ég bara með 

einhvern sem leiðir mig áfram í því.“ Hann lítur svo á að hann hafi núna til 

taks bókasafns- og upplýsingafræðing sem leiði þróun safnsins áfram: „Ég 

sé þetta bara fyrir mér í framtíðinni þannig að ég hef bara forystu núna 

sem leiðir mig áfram sem skólastjóra, ég er enginn sérfræðingur í 

skólasöfnum.“  

Skólastjóri 4 er ánægður með sitt safn og segir að verkefni framtíðarinnar 

sé að halda starfseminni þar áfram í þeirri mynd sem hún er í dag. Hann 

segist alltaf vera tilbúinn að bæta safnið ef hægt er og telur helst þörf á að 

bæta tækjakost.  

Framtíðarsýn skólastjóra 1 varðandi skólasafnið og hlutverk þess er lituð 

af fyrirsjáanlegum niðurskurði á fjárveitingum til skólans. Hann segir að 

stefnan sé að minnka ekki hlutverk safnsins og að hann vilji halda sömu 
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þjónustu og verið hefur. Útlit sé þó fyrir að hann þurfi eitthvað að hrófla við 

stöðuhlutfalli bókasafns- og upplýsingafræðingsins og segir í því 

sambandi: „... þá myndi maður bara reyna að stilla því þannig upp að 

börnin finndu sem minnst fyrir því.... Að það væri allavega ... góður 

kjarnatími á hverjum degi sem allir ættu aðgang [að safninu].“  

Skólastjóri 3 segir að hann sjái bara sóknartækifæri í góðum bóksöfnum 

eða góðri þekkingarveitu. Hann vill sjá sem flestar námsgreinar sækja í 

skólasafnið. Hann telur að safnkosturinn þurfi að vera á margvíslegu formi 

til að uppfylla þarfir varðandi upplýsingalæsi, menningu, verkefnavinnu og 

kennslufræði. 

5.1.5 Samantekt 

Skólasöfn í grunnskólum gegna margvíslegu hlutverki í skólastarfinu. 

Þáttur safnanna í aðkomu að eflingu upplýsingalæsis nemenda kemur vel í 

ljós. Hluti bókasafns- og upplýsingafræðinganna lítur á sig sem leiðandi 

aðila í eflingu upplýsingalæsis í skólunum. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingarnir  verða varir við vankunnáttu nemenda í 

upplýsingaleit og meðferð heimilda.  

Skólasöfnin koma í miklu mæli að eflingu lesturs og þátttakendur líta á 

lestrarhvatningu sem mikilvægt hlutverk safnanna. Söfnunum er einnig 

ætlað að hafa umsjón með ýmsum gögnum og tækjum og hefur það 

fyrirkomulag sparað skólunum þó nokkra fjármuni. Söfnin standa fyrir 

margvíslegum menningartengdum viðburðum. Þjónusta við kennara er líka 

hluti af starfi safnanna og er mikið leitað til þeirra varðandi það. 

Hjá þátttakendunum komu fram upplýsingar um það sem mætti kalla 

óskráð eða dulin hlutverk skólasafnanna. Með því er átt við að söfnin 

koma að skólastarfinu með ýmsu móti og þróast hlutverk þeirra út frá því 

umhverfi sem þau starfa í. Mörg þessara óskráðu eða duldu hlutverka 

snúa að velferð nemenda. Fram kom að nemendur eiga skjól og samastað 

á skólasöfnunum. 

Þátttakendurnir nota ýmis orð eða hugtök um skólasafnið sem líta má á 

sem ákveðna skilgreiningu þeirra á safninu. Þessi orð eða hugtök veita 

ákveðna innsýn í hvernig þeir hugsa um skólasafnið og sjá það fyrir sér. 
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Hver þátttakandi hefur sína framtíðarsýn varðandi skólasafnið og hlutverk 

þess. Í ljós kemur að hver og einn þeirra vill bæta starfsemi safnsins á 

einhvern hátt og er það ýmist tengt stefnumörkun, innra starfi eða 

aðbúnaði. 

5.2 Upplýsingalæsi 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er skólasöfnum ætlað að koma að 

kennslu í upplýsingalæsi. Við greiningu gagnanna komu nokkur þemu í 

ljós sem tengdust því, þau eru: þekking kennara á hugtakinu 

upplýsingalæsi, samstarf kennara og skólasafns, er upplýsingalæsi sinnt 

nógu vel? og hver er talsmaður upplýsingalæsis? 

5.2.1 Þekking kennara á hugtakinu upplýsingalæsi 

Skólastjóri 3 er á því að kennarar viti hvað felist í hugtakinu upplýsingalæsi 

þó að þeir séu ekki alltaf að nota hugtakið sjálft. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingur 4 telur að það sé bara upp og ofan hvort kennarar 

þekki hugtakið og segir að það sé ekki mikið í umræðunni og að hún hafi 

ekki orðið þess vör að það væri rætt hvernig ætti að sinna því. Bókasafns- 

og upplýsingafræðingur 2 segist ekki hafa hugmynd um hvort kennarar 

þekki hugtakið en hún ímyndar sér að þeir sem sinni tölvukennslunni þekki 

það. Bókasafns- og upplýsingafræðingur 1 vill meina að skilningur kennara 

á því hvað felist í hugtakinu upplýsingalæsi sé ekki endilega réttur: „... 

þetta er bara svona eitthvert hugtak sem að fólk hér á landi beint áttar sig 

ekki á vegna þess að það er sífellt verið að tala um upplýsingatækni. Og 

það auðvitað kannski er líka stóra vandamálið.“ Bókasafns- og 

upplýsingafræðingur 3 segir að hluti af kennurunum viti hvað felist í 

hugtakinu. Hún telur að það þyrfti að vinna meira með það. Skólastjóri 1 

telur að kennarar þekki hugtakið upplýsingalæsi en að hugtakið sem slíkt 

sé ekki notað í umræðunni dagsdaglega. Undir þetta tekur skólastjóri 4 

sem reiknar með því að kennarar þekki hugtakið vegna þess að umræða 

um það hefur farið fram í skólanum. Skólastjóri 2 segist vera alveg viss um 

það að kennarar viti ekki hvað felist í hugtakinu upplýsingalæsi: „Nei ég 

held bara ekki, enda ef það er enginn sem ýtir því að þér ertu þá 

sérstaklega að leita að því eitthvað sem enskukennari eða 

samfélagsfræðikennari? Ég er ekkert viss um það.“ Þegar honum er bent á 
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að kennarar ættu að hafa aðgang að hugtakinu og hvað það innifelur í 

aðalnámskrá grunnskóla segist hann halda að kennarar hafi ekki kynnt sér 

hana nægilega vel. 

5.2.2 Samstarf kennara og bókasafns- og upplýsingafræðinga 

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 4 segir að það sé afar mismunandi 

hvernig kennarar nýti sér þjónustu safnsins í sambandi við heimildavinnu 

og upplýsingaleit, sumir kennarar eru duglegir við það á meðan aðrir koma 

ekkert með bekkina sína í vinnu á safnið. Þegar hún er spurð hvað hún 

haldi að valdi því að kennarar komi ekki á safnið svarar hún: „Ég eiginlega 

bara get ekki svarað því. Ég held að sumum finnist það kannski bara of 

mikil vinna. Nei, ég geri mér ekki grein fyrir því.“ Svipuð reynsla kemur 

fram í máli bókasafns- og upplýsingafræðings 2, hún segir að ekki sé mjög 

mikið um að kennararnir komi til sín með bekki. Um ástæðuna segir hún: 

„Ja, ætli það ... sé ekki bara klippt og skorið hjá þeim líka hvað þeir þurfa 

... ég veit það ekki.“ Hún vill gjarnan vera í meiri samvinnu við kennara 

varðandi þau verkefni sem nemendur eru að vinna á safninu hjá henni. 

Hún segist hafa reynt svolítið fyrst þegar hún hóf störf við skólann að fá 

kennara til meiri samvinnu en: „... það var bara lítill hljómgrunnur.“ Hún 

telur að forsenda þess að kenna nemendum upplýsingalæsi á 

árangursríkan hátt sé meira samstarf milli kennara og bókasafns- og 

upplýsingafræðinga. Bókasafns- og upplýsingafræðingur 1 hefur svipaða 

sögu að segja varðandi samstarf við kennara: „... það hefur ekki verið mikil 

eftirspurn eftir mér sem sko fagmanneskju....“ Hún vill að kennarar nýti 

safnið í tengslum við verkefni nemenda og hefur lagt það upp þannig og 

segir að það taki dálítinn tíma að koma því í þann farveg og hún vill vinna 

að því í samráði við kennarana. Sem skýringu á því að þetta taki tíma 

segir hún að það stafi af því að til dæmis hafi unglingadeildin verið afskipt 

varðandi safnavinnu og því ekki hefð fyrir því að kennararnir nýti safnið á 

þann hátt. Einnig geti það skýrt að hluta að fólk átti sig ekki alveg á hvað 

hún geti boðið. Nokkrir kennarar eru þó farnir að óska eftir samvinnu 

hennar við heimildaverkefni nemenda og eru að fikra sig í þá átt að kenna 

nemendum að meta heimildirnar sem þeir eru að nota. Hún hefur einnig 

náð eyrum tveggja fagstjóra og vonast til að það hafi áhrif á aðra kennara 
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sem verði svo til þess að safnið verði virkari þáttur í kennslu 

upplýsingalæsis: 

Það er náttúrulega það sem mér finnst skipta máli, ... þetta samráð og 

samvinna. Mér finnst það vera kannski rauði þráðurinn dáldið í að safn 

eigi að geta funkerað kannski svona ... eins og við sem erum í þessu 

fagi ... hugsum þetta. 

 

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 3 talar um að mörg af þeim verkefnum 

sem hún vinnur með nemendum á safninu séu í samvinnu við kennara og 

samþætt kennslu í öðrum greinum. Kennarar geta lagt inn beiðnir til 

hennar um að taka þátt í verkefnum og segist hún mjög gjarnan taka hópa 

aukalega í það og að hún gangi þá inn í verkefni sem kennararnir stýra. 

Aðspurð um hvort að kennarar séu duglegir að óska eftir samvinnu segir 

hún að það sé mjög mismunandi, sumir kennarar eru mjög virkir og aðrir 

minna. Eitt af hennar verkefnum er að halda utan um gerð heimildaritgerða 

í ákveðnum árgangi í samvinnu við umsjónarkennara og tölvukennara. 

Skólastjóri 3 talar um að bókasafns- og upplýsingafræðingurinn sé í 

lykilhlutverki í að fá fólk inn á safnið í verkefnavinnu, bæði nemendur og 

kennara. Viljinn til þess þurfi þó að vera gagnkvæmur það er bókasafns- 

og upplýsingafræðingurinn að bjóða samvinnu/þjónustu og kennarar að 

biðja um samvinnu/þjónustu. Aðspurður um það hvort hann álíti að 

samstarf milli skólasafns og kennara sé mjög virkt segist hann telja að það 

gangi þokkalega en að alltaf megi gera betur. Skólastjóri 1 talar um að 

kennararnir noti safnið nokkuð mikið þegar nemendur eru að vinna að 

ákveðnum verkefnum, hvort sem það eru þemaverkefni eða eitthvað 

annað og segir að bókasafns- og upplýsingafræðingurinn sé boðinn og 

búinn að taka á móti nemendum og aðstoða. Aðspurður um það hvort 

hann finni fyrir því að kennarar séu mikið að leita inn á skólasafnið í 

tengslum við upplýsingalæsið segist hann halda að það komi svolítið í 

skorpum, það fari náttúrulega eftir þeim verkefnum sem kennarar eru að 

taka fyrir: 

... maður heyrir náttúrulega alltaf útundan sér ... hvernig fólk er að 

vinna, að það er mikið sótt til hennar af kennurum. Það vantar þetta 

og hitt eða megum við koma til að gera þetta? Geturðu aðstoðað með 

þetta? Það er mikið leitað til hennar. Það er það já.  
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Skólastjóri 4 segir að það sé mjög gott samstarf milli kennara og 

skólasafns hvað varðar upplýsingalæsið. Ekki er skólastjóri 2 alveg á 

sama máli, hann talar mikið um það að hann vilji sjá meiri samvinnu milli 

kennara og skólasafnsins, hann telur kennara hafa fjarlægst skólasafnið 

eftir að tölvurnar komu til sögunnar og aðgengi að upplýsingum jókst, að 

smátt og smátt hafi kennarar einangrað sig inni í sinni stofu með „... 

veröldina í tölvunni.“ Varðandi upplýsingalæsið segir hann:  

… þetta á að vera hluti af námsgreinunum. Þetta á að vera bara lifandi 

þáttur í kennslu … nánast allra námsgreina. Það á að vera mjög öflugt 

samstarf á milli kennara og þess aðila sem er á safni. 

 

5.2.3 Er upplýsingalæsi sinnt nógu vel af hálfu kennara? 

Bókasafns- og upplýsingafræðingi 4 finnst að upplýsingalæsi sé ekki sinnt 

nógu vel og vill meina að takmarkaður aðgangur að tölvustofunni eigi þátt í 

því og að kennarar hafi hreinlega gefist upp vegna þess ástands. Þeir 

komist kannski bara með tvo bekki af þremur sem þeir eru að kenna í 

tölvustofuna og það geri þá fráhverfa því að nota hana. Skólastjóri 3 segir 

að það sé í þessum skóla eins og öllum öðrum að það sé alltaf hægt að 

gera betur, en hans tilfinning er að upplýsingalæsinu sé þokkalega sinnt. 

Hann nefnir sem dæmi að nemendum í unglingadeild sé kennt að setja 

fram rannsóknarspurningar til þess að vísa þeim í ákveðinn farveg við 

upplýsingaleit. Hann er á því að nemendum sé kennt markvisst að vinna úr 

upplýsingum og meta áreiðanleika þeirra. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingur 2 segist vita til þess að kennararnir fari með 

nemendur í tölvustofuna í upplýsingaleit og stundum nota þeir safnið og þá 

er hún til aðstoðar. Hún segir að ekki sé mikið um það að nemendur séu 

sendir til sín til að fá heimildir heldur komi kennararnir og taki þau gögn 

sem þeir þurfa að nota og fari með þau í stofurnar. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingur 1 telur að upplýsingslæsinu sé ekki sinnt sem skyldi 

þó svo að ákveðnar kröfur um upplýsingalæsi komi fram í námskrá og að 

það skýri kannski hvers vegna ekki sé leitað eftir þjónustu safnsins. Hún 

segir að svo virðist vera að upplýsingalæsið finni sér hvergi stað og spyr 

sig því hvort aðalnámskráin sé rétt upp sett. Hún segir það skorta hjá 

sumum kennurum sem koma með nemendur inn á safn til að fara í 



  

61 

upplýsingaleit í tölvum að þeir séu markvisst að vekja athygli nemenda á 

áreiðanleika heimilda: 

Nemendur hoppa glöð inn í eitthvert sem þau finna á Google og 

kennarar segja fínt, flott. Ekkert verið að tékka á sem sagt hvaða slóð 

er þetta? Hvert leiðir hún þig? Hver er á bakvið þessa eða hina síðuna 

og hver stendur á bakvið upplýsingarnar? Og þetta er auðvitað 

meginástæða þess að maður vill að það komist þarna á ... eitthvert 

samráð, einhver samvinna og auðvitað einhver fræðsla inni á safni í 

tengslum við upplýsingalæsið. 

 

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 3 telur að það sé allur gangur á því 

hvernig kennarar sinni upplýsingalæsinu, sumir sinni því mjög vel og láti 

nemendur fara á safnið í verkefnavinnu en aðrir sinna því minna. Aðspurð 

um hvað hún haldi að hamli því að kennararnir sinni þessu betur segir 

hún: „... sumir eru einhvern veginn bara með sín gögn og ... búnir að móta 

sína kennslu og ... eru kannski soldið fastir í því.“ Henni finnst stundum 

vanta upp á að unnið sé markvisst með heimildavinnu og telur að þann 

þátt þyrfti að bæta. Skólastjóri 1 hefur þá tilfinningu að kennararnir séu að 

sinna upplýsingalæsinu, hann segir að það sé mikil krafa hjá þeim um 

tölvuaðgengi og að geta komist í gögn. Hann segir að til þess að 

upplýsingalæsinu sé sinnt þverfaglega eins og námskráin segir til um verði 

kennarar að vera meðvitaðir um það og nýta sér skólasafnið í kennslunni, 

til dæmis í tengslum við ritgerðarvinnu nemenda. Að fara þá og nýta sér 

þekkinguna hjá bókasafns- og upplýsingafræðingnum. Skólastjóri 4 metur 

það svo að upplýsingalæsið sé í góðu standi hjá sér og talar um að það sé 

samvinnuverkefni milli skólasafns og kennara. Skólastjóri 2 segir að 

upplýsingalæsinu sé ekki sinnt eins og hann vill hafa það, en hann tekur 

fram að menn geti deilt um þess skoðun hans og sagt að því sé víst sinnt. 

Hann talar um að það sé átak í gangi varðandi upplýsingalæsið og 

vinnubrögð því tengdu og telur það allt saman vera að stefna í rétta átt. 

Um þá framsetningu í aðalnámskrá að hugsa upplýsingalæsið sem 

þverfaglega námsgrein segir hann: 

Ég held að ... menn þurfi að átta sig á þessu hlutverki að þú sem 

kennari í einhverri námsgrein átt í öllum tilfellum að geta nýtt þér ... 

bókasafnið í tengslum við ... upplýsingalæsi í þinni námsgrein. Bara 

þú átt að geta það. Þú átt að geta farið inn á bókasafn og í öllum 
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námsgreinum skólans áttu að geta fundið eitthvað sem þú getur kallað 

á og komið inn í greinina. Þannig verðum við að horfa á það. 

 

5.2.4 Hver er talsmaður upplýsingalæsis? 

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 3 telur sig vera leiðandi aðila í 

upplýsingalæsi innan síns skóla. Bókasafns- og upplýsingafræðingur 1 er 

sama sinnis og lítur á sig sem leiðandi aðila í upplýsingalæsinu þar sem 

hún er sérfræðimenntuð á því sviði. Undir þetta tekur skólastjóri 4, hann 

telur að bókasafns- og upplýsingafræðingurinn sé leiðtoginn í 

upplýsingalæsinu í sínum skóla. Skólastjóri 1 segir að ef hann myndi rýna í 

það að þá myndi hann ætla að samfélagsfræðikennarinn kæmi sterkast út 

varðandi upplýsingalæsið. Aðspurður um það hvort hann hugsi sér ekki 

skólasafnið sem leiðandi aðila í því svaraði hann að það myndi hann telja 

á yngri stigum en ekki kannski hjá unglingunum. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingur 4 segir að tölvukennarinn hafi verið leiðandi aðili í 

upplýsingalæsi en eftir að hann hætti hafi enginn það á sinni könnu. 

Aðspurð um það hvort henni hafi ekki verið falið það svarar hún neitandi. 

Skólastjóra 2 finnst almennt vanta talsmann upplýsingalæsis í 

þjóðfélaginu. Hann veltir fyrir sér hver eigi að vera talsmaður 

upplýsingalæsis í grunnskólum og er einna helst á því að bókasafns- og 

upplýsingafræðingarnir komi til greina í því sambandi. Honum finnst vanta 

meiri umræðu um upplýsingalæsi og spyr: „Af hverju er ekki kominn dagur 

upplýsingalæsis í veröldinni?“ 

5.2.5 Samantekt 

Fram kemur að hugtakið upplýsingalæsi virðist almennt ekki vera í 

umræðunni í skólunum. Skiptar skoðanir voru meðal þátttakenda á því 

hvort kennarar þekktu hugtakið eða ekki. Þó er ljóst að hluti kennara virðist 

ekki þekkja það og sumum þátttakendunum finnst þörf á að kynna 

hugtakið betur. 

Samstarf kennara og skólasafns í upplýsingalæsi er upp og ofan, sumir 

kennarar eru duglegir að koma á safnið með bekkina sína en aðrir 

kennarar eru það ekki og koma því lítið sem ekkert á safnið. Bókasafns- 

og upplýsingafræðingarnir vilja gjarnan meiri samvinnu við kennarana. 
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Skólastjórarnir telja flestir að samstarfið sé þokkalegt, einn þeirra telur það 

þó gott. 

Þegar á heildina er litið telja þátttakendurnir að upplýsingalæsinu sé ekki 

nógu vel sinnt. Einn þeirra veltir því fyrir sér hvort framsetningin á 

upplýsingalæsinu í aðalnámskránni hafi eitthvað um það að segja. Fram 

kemur að sumir kennarar sinni upplýsingalæsinu vel en aðrir ekki. 

Skiptar skoðanir eru meðal þátttakenda á því hver sé leiðandi aðili 

upplýsingalæsis í skólunum. Helmingur þeirra telur að bókasafns- og 

upplýsingafræðingarnir eigi að vera það.  

5.3 Staða skólasafna í grunnskólum 

Við greiningu gagnanna komu í ljós fimm þemu sem geta að einhverju leyti 

varpað ljósi á stöðu skólasafna í grunnskólum í dag. Þau eru: lagarammi 

um skólasöfn, skólasöfn og aðalnámskrá grunnskóla, stuðningur 

skólastjóra við skólasafnið, skiptir fagmenntaður bókasafns- og 

upplýsingafræðingur máli? og skólastarf án skólasafns? 

5.3.1 Lagarammi um skólasöfn 

Árið 2008 voru lagagreinar um skólasöfn felldar brott við endurskoðun á 

lögum um grunnskóla. Þátttakendurnir voru inntir eftir því hvað þeim 

finndist um það og hvort þeir teldu að brottfall lagagreinanna hefðu einhver 

áhrif. Skólastjóri 2 segir í fyrstu að hann hafi ekki neina skoðun á því hvort 

skólasöfnin séu í lögunum eða ekki en honum finnst mikilvægt að kveðið 

sé á um þau í aðalnámskrá grunnskóla. En þegar hann fer að ræða 

samdrátt sem á sér stað í skólunum í dag og kröfur um sparnað og 

hagræðingu verður honum að orði: „Og hvenær byrja menn þá að skera 

niður bókasafnið ... ef að það er ekki lögboðið...?“ Bókasafns- og 

upplýsingafræðingur 1 er ekki sátt við að skólasöfnin skuli hafi dottið út úr 

lögunum: „Ég held að það hafi bara slæm áhrif vegna þess að þetta er þá 

afar mikið undir hverjum og einum stjórnanda komið hvernig hann kýs að 

... ráðstafa þessu.“ Hún telur einnig mikla hættu á því að söfnin fari undir 

niðurskurðarhnífinn. Skólastjóra 4 finnst það svolítið skrýtið að skólasöfn 

séu dottin úr lögum um grunnskóla en segist halda að það ætti ekki að 

hafa áhrif vegna þess að skólastjórinn beri ábyrgð á því starfi sem fer fram 
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í skólanum. Hann tekur fram að þetta muni ekki hafa áhrif á sig. En hann 

telur þó að það sé hugsanlegt að þetta geti haft áhrif:  

það er alltaf ákveðin hætta ... ef að þrengir að í fjármálum þá þarftu 

einhvers staðar að fara að spara og draga saman. Og ... það er 

náttúrulega ákveðin ... tilhneiging að menn skoði þá þætti að skera 

niður, þrengja að einhverri ... starfsemi sem er ekki bara alveg í ... 

lagarammanum. ... það býður þeirri hættu heim í raun og veru. 

 

Aðspurð um hvað henni finnist um það að skólasafna sé ekki lengur getið í 

lögum um grunnskóla svarar bókasafns- og upplýsingafræðingur 3 því 

með eftirfarandi hætti: „Það er náttúrulega alveg út í hött.“ Og þegar hún er 

innt eftir því hvaða áhrif þetta geti haft svarar hún:  

Það náttúrulega bara hérna ... hlýtur að draga úr starfsemi þá. Ég 

meina ... ramminn þarf að vera, það er svo erfitt að ... þurfa alltaf að 

berjast fyrir einhverju sem að þyrfti bara að standa ... sem bara 

sjálfsagður hlutur. Hér er bara þetta og ... því verður ekkert breytt. 

 

Hún segir að það þurfi að vera svona staður eða verkstæði að vera til 

staðar, með heimildum og ýmsum gögnum og aðgengilegur öllum til að 

styðja við skólastarfið, bæði kennsluna og námið. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingi 2 finnst það hræðilegt að skólasöfnin hafi dottið út úr 

grunnskólalögunum, hún segir: „Við höfum fundað um þetta og erum 

búnar að senda ... menntamálaráðuneyti greinargerð um það og biðja 

hann um að ... það verði aftur sett inn í grunnskólalögin.“ Hér vísar hún til 

hóps bókasafns- og upplýsingafræðinga sem hafa hist og fundað um þetta 

málefni. Skólastjóri 1 er ekki í vafa hvers vegna skólasafna er ekki getið í 

lögum: „Þetta er náttúrulega allt með ráðum gert, þeir geta ekki lofað 

pening í þetta.“ En hann segist halda að skólafólk muni berjast fyrir hag 

skólasafnanna. Að hans mati liggur gríðarlegur fjársjóður í bæði safnkosti 

og búnaði. Hann hefur þó áhyggjur af þróun mála vegna aðhaldsaðgerða 

sem boðaðar hafa verið og telur að söfnin geti staðið frammi fyrir 

niðurskurði:  

Og þess vegna segi ég það, hvað ef þetta verður bara eins og maður 

horfir á? Maður horfir bara kalt á tölurnar og svo lögin og 

reglugerðirnar að þá er náttúrulega bara verið að skera þetta í burtu. 
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Bókasafns- og upplýsingafræðingi 4 finnst brýn þörf á að skólasafna sé 

getið í grunnskólalögum og hún telur einnig þörf á að skilgreina í lögum 

hverjir eigi að starfa á söfnunum. Skólastjóri 3 stendur í þeirri meiningu að 

skólasöfnin hafi ekki átt að detta út úr grunnskólalögunum 2008: „... ég hef 

það á tilfinningunni að þetta hafi bara dottið út óvart, þetta hafi ekki átt að 

detta út vegna þess að það kemur ekkert í staðinn.“ Hann segir að það 

þurfi bara að koma þessu inn í lögin aftur: „Auðvitað er þetta hluti af okkar 

námsumhverfi, okkar kennsluumhverfi, það er að hafa miðstöð 

þekkingarmiðlunar. Bara segir sig sjálft finnst mér.“ Hann talar um að það 

sé einmitt sérstaklega mikilvægt núna að efla upplýsingalæsi á tímum 

mikils ágangs upplýsinga og aukins aðgengis að þeim. Hann segir að 

helsta verkefni nútímamannsins sé að vinna úr upplýsingum. 

5.3.2 Skólasöfn og aðalnámskrá grunnskóla 

Árið 1999 var kafli um skólasöfn tekinn út úr aðalnámskrá grunnskóla og 

síðan þá hefur ekki verið gerð sérstök grein fyrir hlutverki þeirra eða 

markmiði. Skólastjóri 2 hafði ekki áttað sig á að sérstakur kafli um 

skólasöfn væri ekki lengur til staðar í aðalnámskrá grunnskóla: „Ég á mjög 

erfitt með að sjá það detta út úr aðalnámskrá, ég hafði ekki áttað mig á 

því.“ Fram kemur að hann hafi verið að lesa yfir drög að almennum hluta 

nýrrar aðalnámskrár sem nú liggja fyrir: „Þegar þú segir það, ég held að 

það sé hvergi minnst á bókasafnið í almenna hlutanum. ...Ég hafði ekki 

einu sinni kveikt á því... athyglisvert.“ Hann  telur mikilvægt að gerð sé 

grein fyrir hlutverki skólasafna og segir að sér finndist einkennilegt ef ekki 

væri skýrt kveðið á um skólasöfn í aðalnámskrá grunnskóla sem nú væri í 

endurskoðun: „... mér finnst það eigi að koma inn á að minnsta kosti eins 

og ég sagði í aðalnámskrá grunnskóla þá þætti sem ráðuneytið vill útfæra 

og sjá inni í skólunum.“ Hann telur mikla hættu á því að gengið verði á 

skólasöfnin í nafni sparnaðar og hagræðingar ef þeirra er ekki getið í 

aðalnámskrá: „Ef að ... þetta er alveg að detta út að þá er nú bara 

tímaspursmál ... hvenær að menn fara að í sparnaði og hagræðingu að 

slátra þessum þætti í skólastarfinu, annað eins sér maður þessa dagana 

víða.“ Skólastjóri 4 furðar sig einnig á því að kaflinn um skólasöfnin sé 

dottinn út: „Ég, sko átta mig ekki á því af hverju þetta er fallið út. Ég skil 
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það ekki.“ Skólastjóra 1 finnst það mikil afturför að ekki skuli gerð grein 

fyrir skólasöfnum í aðalnámskránni. En hann tekur þó fram að í 

starfsáætlun skólans sem unnin er á hverju ári sé ávallt kafli um 

skólasafnið og að það verði pottþétt áfram. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingi 1 finnst heldur ekki nógu gott að ekki skuli vera betur 

gerð grein fyrir skólasöfnunum og hlutverki þeirra í aðalnámsrá 

grunnskóla:  

Og svona sem fagmanneskju þá finnst manni náttúrulega við hljótum 

að vilja setja þetta á annan og betri stall en þetta. Þannig að ... ég 

myndi náttúrulega gjarnan vilja sjá þetta inni, það er ekki spurning. 

 

Hún bætir því svo við að hún telji hættu á að skólasöfnin verði spöruð burt 

í litlum skólum. Bókasafns- og upplýsingafræðingi 2 finnst vanta að gerð 

sé grein fyrir hlutverki skólasafnanna, hún upplifir sig sem einyrkja og segir 

að enginn sé að gera eins eða það saman á skólasöfnunum. Aðspurð 

segir hún að henni finnist að það eigi að koma fram í aðalnámskránni: „... 

þetta þyrfti að verða soldið ... markvisst hvað er ætlast til af söfnum og það 

væri þá bara hluti af skólastarfinu. Ekki vera svona ... afgangsstærð, svona 

uppfyllingarefni, þú veist ekki hvar þú átt að setja krakkana þennan tíma.“ 

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 4 er alls ekki ánægð með þess stöðu 

og segir að sér finnist skelfilegt að kafli um skólasöfn hafi verið tekinn út. 

Skólastjóri 3 er sammála öðrum þátttakendum um að það þyrfti að gera 

betur grein fyrir skólasöfnunum í aðalnámskránni: „... það þyrfti að vera 

svona eins og leiðarljós ... þá erum við að tala um markmið, yfirmarkmið 

og undirmarkmið og allt það.“ Hann talar um að skólasafnið sé hluti af 

skólasamfélaginu og því sé þörf á að gera grein fyrir hvernig það 

samtvinnist námi og kennslu barnanna: 

Þekkingarmiðstöðin á ekki að vera eyland. Þetta á bara alltaf að 

tvinnast út frá þekkingarleit, út frá upplýsingaöflun, upplýsingalæsi 

barnsins og þannig að þetta þarf að fara í rauninni sko, það þarf að 

fléttast inn í, þetta er eins og vefnaður, inn í allt skólastarfið. Og þá er 

alveg sama hvort þú ert í textílmennt eða stærðfræði. 

 

Hann bendir líka á að í þessu felist tækifæri fyrir fagstéttina að 

markaðssetja sig og að koma sýn sinni á mikilvægi skólasafna á framfæri. 
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Að það sé ekki síður hlutverk fagstéttarinnar að ýta á að skólasöfnum sé 

gerð skil í aðalnámskrá, því að þar liggi þekkingin. 

5.3.3 Stuðningur skólastjóra við skólasafnið 

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 1 segist vilja fá meiri stuðning frá 

skólastjóranum, bæði hvað varðar viðurkenningu á mikilvægi þess að hún 

sitji fagfundi með kennurum og við að fylgja eftir stefnumörkun safnsins. 

Hún segir að það sé ekki nóg að halda fræðsluerindi ef því sé lítið fylgt 

eftir. Hún vill einnig fá stuðning skólastjórans við að efla samvinnu milli 

kennaranna og skólasafnsins og við að auka skilning fólks á því 

margþætta hlutverki sem safninu er ætlað að gegna. Hún segir að 

skólastjórnendurnir og bókasafns- og upplýsingafræðingurinn geti verið 

með sömu sýn varðandi safnið „... en ef það er ekki skapaður 

grundvöllurinn fyrir því og ef umgjörðin í kringum það er ekki til staðar, þá 

verður þetta aldrei neitt nema orðin tóm.“ Bókasafns- og 

upplýsingafræðingur 4 segist ekki alveg vita hvað hún eigi að segja þegar 

hún er innt eftir stuðningi skólastjórans við safnið, hún finnur fyrir litlum 

stuðningi en segist þó vita að hann vilji ekki missa safnið. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingur 3 segir að skólastjórinn styðji mjög vel við safnið hjá 

sér, að hann vilji hafa mikla starfsemi í gangi á safninu. Hún segir að það 

sé leitun að betri stuðningi og að alltaf sé reynt að finna flöt á því að koma 

hugmyndum varðandi safnið í framkvæmd. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingi 2 finnst skorta á stuðning frá sínum skólastjóra og 

skýrir það með því að það sé svo mikið að gera hjá honum. Hún vildi 

gjarnan fá stuðning skólastjórans til að efla bókasafnið en er ekki viss um 

að það séu til peningar til þess. Hún segist helst finna fyrir stuðningi 

skólastjórans á þann hátt að hann telur mikilvægt að börnin fái að kynnast 

því að vera á bókasafni. Hún segir að þau séu ekki alltaf sammála 

varðandi aðkomu nemenda að safninu og segist stundum upplifa safnið 

sem afgangsstærð í því sambandi. Skólastjóri 4 telur sig styðja vel við 

safnið, hann segist alltaf vera tilbúinn að koma að endurbótum og segir að 

bókasafns- og upplýsingafræðingurinn hafi allt það traust sem hún þurfi af 

sinni hálfu. Í máli skólastjóra 3 kemur fram að hann telji sig styðja við 

safnið með því að búa vel að því varðandi húsbúnað og innkaup á 
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safnkosti. Skólastjóri 1 segir að bókasafns- og upplýsingafræðingurinn hjá 

sér sé mjög sjálfstæð og þegar hann viti að fólk standi sig 150% sé hann 

ekkert yfir öxlinni á því. Hann segir að hann hafi þurft að draga úr 

fjárveitingum til safnsins og því sé það ekki óeðlilegt að fólk túlki það sem 

ekkert sérstakan stuðning. Skólastjóri 2 segir að hann hafi haft það að 

markmiði frá upphafi að skólasafnið væri vel búið hvað varðar tæki, tól og 

safnkost og að hann reyni að hafa aðstöðuna til fyrirmyndar. Að 

bókasafnsmálunum sé haldið hátt á lofti. Hann segir að bókasafns- og 

upplýsingafræðingurinn hafi fullan stuðning og fullt traust hjá sér og hann 

telur það mikinn kost að þau setjist niður til ræða starfsemi safnsins. 

5.3.4 Skiptir fagmenntaður bókasafns- og upplýsingafræðingur 
máli? 

Þátttakendurnir eru allir á einu máli um að það skipti máli að hafa 

menntaða bókasafns- og upplýsingafræðinga starfandi á skólasöfnunum. 

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 1 er ekki í nokkrum vafa hvað þetta 

varðar, hún segir: „Ég held að það sé bara klárt mál, sko safn sem á að 

þróast og hafa einhverja framtíðarsýn sem kannski miðlæg 

þekkingarsmiðja. Ég held að það skipti máli að við séum fagfólk.“ Hún telur 

þetta sérstaklega mikilvægt að teknu tilliti til upplýsingalæsis. Skólastjóri 2 

er einstaklega ánægður með að hafa ráðið til sín menntaðan bókasafns- 

og upplýsingafræðing og segir það skipta öllu máli, hann lýsir því með 

eftirfarandi hætti: „... hún er hámenntuð í þessum fræðum. ... þú ert ekkert 

á jafnréttisgrunni við hana þegar þú ert að ræða við hana um bókasöfn, ... 

hún er sérfræðingur í því.“ Skólastjóri 4 segir að það liggi alveg ljóst fyrir 

að það skipti máli að hafa bókasafns- og upplýsingafræðing starfandi á 

safninu: “Ég held að það sé stór munur hvort að þú ert með 

bókasafnsfræðing eins og ég eða hvort þú ert með kennara sem ... er bara 

með kennaraprófið gamla kannski og ... er bara að sinna safnkennslu.“ 

Hann talar einnig um það að hafa fundið fyrir breytingu þegar bókasafns- 

og upplýsingafræðingurinn tók til starfa og segir að hún nálgist 

viðfangsefnin á annan hátt: „... hún er bara með sína kennslu og sína sýn 

... á það hvað hún er að gera og hvernig á að gera hlutina. Og ... hérna 

hún svona er leiðtoginn í þessu ....“ Skólastjóri 2 nefnir það einnig að 
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bókasafns- og upplýsingafræðingurinn hjá honum sé með ákveðna sýn á 

hvernig hún vill hafa safnið:  

Hún bara byrjar auðvitað um leið og hún kemur hérna inn að setja 

mjög bara akademískan, ef við getum bara sagt það og fræðilega 

góðan svip á safnið hérna og hennar draumsýn er mjög flott. Og ég 

ætla að vona að við náum því að koma þessu á þann level sem hún 

vill á þessu skólaári. Og ég held að hún sé bara komin langleiðina að 

því sem hana langar til, án þess að ég sé svo mikið að yfirheyra hana 

frá degi til dags. En ég finn það, hennar mark er að koma mjög á 

skólann. 

 

Skólastjóri 3 tekur í sama streng og aðrir þátttakendur og segir að það 

hljóti að segja sig sjálft að það skipti máli að hafa fagmenntaðan aðila á 

safninu: „Ef þú ætlar að gera faglegar kröfur, þá verður viðkomandi að 

vera með faglega þekkingu ekki satt?“ Skólastjóri 1 er á sama máli hvað 

þetta varðar og segir að það sé best að hafa fagmann í hverju starfi:  

Þú getur treyst þeim, þú veist þetta er bara manneskja sem þekkir sitt 

fag. ... og kennararnir og annað starfsfólk sem þarf að vera í samstarfi 

þar getur gengið að því með fullri vissu að það fær bara 100% 

þjónustu. 

 

Skólastjóri 4 telur að of fáir skólar hafi bókasafns- og upplýsingafræðinga 

starfandi á skólasöfnunum, hann segir: „... allavegana finnst mér það bara 

eðlilegast að sko ef þú hefur tök á að ráða fagaðila, þá ræðurðu hann. Það 

er bara þannig.“  

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 4 telur að best sé að fagaðilinn á 

safninu: „sé kennari með bókasafns- og upplýsingafræði.“ Hún segir að 

það komi sér vel að vera bókasafns- og upplýsingafræðingur varðandi 

fagvinnu við safnkostinn en svo komi kennaramenntunin sér vel í 

sambandi við kennsluna: „Þannig að ... ég vil meina að það þurfi að vera 

hvortveggja.“ Bókasafns- og upplýsingafræðingur 3 kemur einnig inn á það 

að henni finnist skipta miklu máli fyrir sig að hafa kennslufræðilega 

þekkingu: „... mér finnst gott að fá sko faglegan grunn líka í kennslunni. Ég 

held að það sé líka bara alveg nauðsynlegt, alveg jafnmikið eins og mér 

finnst gott að hafa bókasafnsfræðigrunninn ..., skilurðu?“  

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 1 talar um það að fagmenntunin skipti 

máli varðandi allt utanumhald á safninu, þar komi sér vel þekking varðandi 



  

70 

grisjun og innkaup og hvernig safnið er skipulagt, hún segir: „... ég myndi 

ekki vilja vera starfandi á safni eingöngu með mína kennaramenntun. Ég 

held að ég væri ekki sérlega hæf þá inni á safninu.“ Bókasafns- og 

upplýsingafræðingur 3 kemur inn á svipaða hluti og segir að allt 

utanumhald verði skilvissara eða markvissara.  

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 1 segist finna það í umræðum á 

samstarfsfundum meðal starfsfólks á skólasöfnum að þeir aðilar sem ekki 

hafa fagmenntun í bókasafns- og upplýsingafræðum séu bara á allt öðrum 

stað. Hún ítrekar að hún segi þetta ekki af neinum hroka heldur sé þetta 

hennar tilfinning. 

5.3.5 Skólastarf án skólasafns? 

Allir þátttakendurnir voru á einu máli um það að þeir gætu alls ekki séð 

fyrir sér skólastarf án skólasafns. Bókasafns- og upplýsingafræðingur 1 

sagði það vandséð vegna þess að skólasafnið ætti að vera stuðningur við 

námið og þjónusta við kennara og nemendur, auk þess sem nemendur 

ættu að geta sótt sér þangað lesefni sjálfir. Hún sagði að sú þjónusta væri 

mikið nýtt af öllum aldurshópum. Bókasafns- og upplýsingafræðingur 2  

tekur í sama streng, hún sagði að sér þætti það skrítið miðað við hversu 

mikið nemendur koma á safnið að sækja sér bækur og hún tók einnig fram 

að nemendur allt niður í 1. bekk nýttu sér þá þjónustu. Skólastjóri 3 segist 

ekki geta séð fyrir sér skólastarf án skólasafns þar sem safnið eigi í hans 

huga að vera þekkingarveita í skólastarfinu. Skólastjóri 1 segir að sér 

finndist það óskaplega fátæklegt skólastarf ef skólasafn væri ekki til staðar 

og að hún héldi að það gengi takmarkað upp. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingur 4 er þess fullviss að enginn sjái það fyrir sér og að 

engum dytti það í hug, það væri svo fjarstæðukennt. 

5.3.6 Samantekt 

Þátttakendurnir furða sig á því að lagagreinar um skólasöfn hafi fallið brott 

úr lögum um grunnskóla. Óánægja er meðal þeirra vegna þessa. Að þeirra 

mati ógnar þetta stöðu skólasafna vegna aukinnar hættu á niðurskurði. 
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Fram kemur að þátttakendurnir eru á einu máli um að gera eigi grein fyrir 

skólasöfnum og hlutverki þeirra í aðalnámskrá grunnskóla. Það vekur 

furðu þeirra á meðal að það sé ekki gert. 

Skiptar skoðanir eru meðal þátttakenda á stuðningi skólastjóra við safnið. 

Bókasafns- og upplýsingafræðingarnir vilja almennt fá meiri stuðning. 

Skólastjórarnir líta svo á að þeir sýni safninu stuðning. Svo virðist vera að 

stuðningur þeirra felist frekar í aðbúnaði á söfnunum en starfsemi þeirra. 

Þátttakendurnir eru allir á einu máli um að það skipti máli að hafa 

menntaða bókasafns- og upplýsingafræðinga starfandi á skólasöfnunum. 

Skólastjórarnir tala um að þeir finni mun á því hvernig bókasafns- og 

upplýsingafræðingarnir nálgist starfið í samanburði við þá sem ekki hafi 

fagmenntunina. 

Allir þátttakendurnir voru á einu máli um það að þeir gætu alls ekki séð 

fyrir sér skólastarf án skólasafns. 



  

72 

6 Umræður og lærdómar 

Hér á eftir eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman í ljósi 

rannsóknarspurninga og í tengslum við fræðilega umfjöllun í  ritgerðinni. Í 

lokin er svo gerð grein fyrir helstu lærdómum sem draga má af 

rannsókninni. 

6.1 Hvert er hlutverk skólasafna í skólastarfinu? 

Í þeim fjórum aðalnámskrám grunnskóla sem gefnar hafa verið út frá árinu 

1976, hefur einungis í einni þeirra verið fjallað sérstaklega um skólasöfn 

og hlutverk þeirra. Í Aðalnámskrá grunnskóla (1989) kemur fram að 

skólasafn eigi að vera fræðslu-, upplýsinga- og menningarmiðstöð hvers 

skóla og að skólasafnið sé eitt af meginhjálpartækjunum í skólastarfinu. 

Þar segir einnig að safnkostur þurfi að henta nemendum á öllum aldri og 

að hann þurfi meðal annars að samanstanda af skáldritum og fræðibókum 

sem tengjast öllum námsgreinum ásamt fagritum fyrir kennara. Hlutverk 

skólasafnskennara er að leiðbeina nemendum við heimildavinnu, öflun 

gagna og úrvinnslu ásamt því að leiðbeina þeim við val á bókum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1989). Í endurskoðaðri aðalnámskrá grunnskóla 

frá árinu 1999 var sérstakur kafli um skólasöfn felldur brott 

(Menntamálaráðuneytið, 1999a) og frá þeim tíma hefur ekki verið gerð 

sérstök grein fyrir hlutverki skólasafna í aðalnámskrá grunnskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Í lögum um grunnskóla frá árunum 1974, 1991 og 1995 var talað um 

skólasöfnin sem eitt af meginhjálpartækjum skólastarfsins (Lög um 

grunnskóla nr. 63/1974, nr. 49/1991, nr. 66/1995). En svo brá við árið 

2008 að lagagreinar um skólasöfn voru felldar brott úr grunnskólalögunum 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008) og því eru skólasöfn í grunnskólum ekki 

lengur lögbundin.  

Það er því fróðlegt að skoða hvað niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós 

varðandi hlutverk skólasafnanna og um leið að velta því fyrir sér hvort þau 

geti enn talist eitt af meginhjálpartækjunum í skólastarfinu. 
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Fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar að skólasöfnin gegna 

mikilvægu hlutverki við að efla lestur og læsi nemenda í samvinnu við 

kennara. Á skólasöfnunum er ekki um fasta útlánatíma að ræða heldur 

geta nemendur komið hvenær sem þeim hentar að sækja sér lesefni. Litið 

er á lestrarhvatningu sem veigamikið hlutverk í starfsemi skólasafnanna og 

talið mikilvægt að stuðla að yndislestri nemenda. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við Stefnuyfirlýsingu UNESCO/IFLA um skólasöfn (2003) en þar 

er það talið grundvallaratriði í þróun læsis og kjarni í þjónustu skólasafna 

að efla lestur með því að stuðla að áframhaldandi ánægju barna og 

unglinga af lestri þannig að þau verði virkir notendur bókasafna í 

framtíðinni. 

Í Stefnuyfirlýsingu UNESCO/IFLA um skólasöfn (2003) kemur fram að það 

sé einnig kjarni í þjónustu skólasafna og grundvallaratriði í þróun 

upplýsingalæsis að veita greiðan aðgang að upplýsingum á hvaða formi 

sem þær eru. Þar segir einnig að skólasöfnin eigi að styðja nemendur í að 

tileinka sér færni við meðferð og mat á upplýsingum og að söfnin bjóði upp 

á aðstöðu og tækifæri til að nota upplýsingar til aukinnar þekkingar og 

ánægju. Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að skólasöfnunum er 

ætlað að koma að eflingu upplýsingalæsis í samvinnu við kennara. Það er 

einnig í samræmi við það sem fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla: 

upplýsinga og tæknimennt (2007) undir markmiðum upplýsingalæsis (sjá 

kafla 3.4). En í þeim má sjá að reiknað er með aðkomu skólasafnanna svo 

að markmiðum í upplýsingalæsi verði fullnægt (Menntamálaráðuneytið, 

2007l). Fram kemur í máli allra bókasafns- og upplýsingafræðinganna að 

þær komi að kennslu upplýsingalæsis. Sumar þeirra gera það í föstum 

safnfræðslutímum en aðrar í tímum sem kennarar hafa bókað.  

Hluti þátttakenda í rannsókninni lítur svo á að bókasafns- og 

upplýsingafræðingarnir hafi það hlutverk að vera leiðandi aðili í eflingu 

upplýsingalæsis. Ekki voru allir þátttakendurnir á einu máli um þetta, sumir 

töldu ákveðna kennara vera leiðandi aðila og hjá sumum þátttakendum 

kom í ljós að ekki er endilega litið til bókasafns- og upplýsingafræðinga 

sem leiðandi aðila í þessu efni. Misjafnt er því milli skóla hvort einhverjum 

sé ætlað að vera leiðandi aðili í upplýsingalæsi og þá hverjum. Þessi 
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niðurstaða kemur kannski ekki á óvart í ljósi þess hversu óljóst er gerð 

grein fyrir þessum þætti í námskrárhefti upplýsinga- og tæknimenntar. Þar 

segir að mikilvægt sé að faggreinakennari beri ábyrgð á kennslu 

upplýsingamenntar og þar með upplýsingalæsis. En einnig er talað um 

kennara í upplýsingamennt og að hlutverk hans geti verið að vera til staðar 

á skólasafni eða tölvuveri til að aðstoða nemendur. Hvergi er talað um það 

með afgerandi hætti hvaða aðili það er sem ætlað er að vera kennari í 

upplýsingamennt (Menntamálaráðuneytið, 2007l). 

Í rannsókninni kemur fram að skólasöfnin hafi einnig það hlutverk að veita 

kennurum þjónustu og aðstoða þá við að nálgast upplýsingar og gögn sem 

þeim vanhagar um. Fram kemur að þessi þjónusta er mikið nýtt og 

kennarar leita mikið á söfnin. Í Stefnuyfirlýsingu UNESCO/IFLA um 

skólasöfn (2003) er talað um að skólasöfnin eigi að vinna með nemendum, 

kennurum, stjórnendum og forráðamönnum að því að ná markmiðum 

skólans. Hlutverk þeirra sé að bjóða upp á upplýsingaþjónustu og að 

styðja við stefnu skólans og þau námsmarkmið sem sett eru fram í 

skólanámskrá. 

Sumum skólasafnanna er ætlað að hafa umsjón með ýmsum gögnum og 

munum svo sem námsbókum og kennslutækjum. Skráning námsbóka í 

bókasafnskerfi safnanna og útlán á þeim frá safninu hefur sparað 

skólunum þó nokkra fjármuni.  

Einnig kemur fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að skólasöfnin gegna 

ýmsum óskráðum eða duldum hlutverkum. Þetta eru ekki hefðbundin 

verkefni bókasafna heldur snúa þessi óskráðu eða duldu hlutverk að 

velferð nemenda. Söfnin eru samastaður og skjól fyrir nemendur. Þangað 

geta nemendur farið í frímínútum, þegar kennsla fellur niður eða nemendur 

þurfa að bíða eftir að kennsla þeirra hefst. Þau veita nemendum sem eiga 

undir högg að sækja ákveðið skjól og öryggi.  

Þegar horft er til þess sem fram kemur hér að ofan má vel fullyrða að 

skólasöfnin eru ennþá eitt af meginhjálpartækjunum í skólastarfinu og 

standa fyllilega undir því hlutverki. Þau koma bæði að námi nemenda og 

félagslegri velferð þeirra. 
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6.2 Að hvaða leyti taka skólasöfnin þátt í að uppfylla markmið 
aðalnámskrár grunnskóla í upplýsingalæsi? 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að hugtakið upplýsingalæsi virðist 

almennt ekki vera í umræðunni í skólunum. Skiptar skoðanir eru meðal 

þátttakenda á því hvort kennarar þekki hugtakið eða ekki. Þó er ljóst að 

hluti kennara virðist ekki þekkja það og sumum þátttakendum finnst þörf á 

að kynna hugtakið betur. Skýring á því hvers vegna kennarar þekki ekki 

hugtakið getur meðal annars legið í framsetningu núgildandi aðalnámskrár 

grunnskóla. Í fræðilegri umfjöllun um aðalnámskrána kemur fram í töflu 1 

(kafla 2.2.4.1) að hugtakið upplýsingalæsi er hvergi nefnt á nafn 

annarsstaðar en í námskrárhefti upplýsinga- og tæknimenntar 

(Menntamálaráðuneytið, 2006, 2007a-l). Það hlýtur að vekja furðu þegar 

litið er til þess að upplýsingalæsi á að kenna þverfaglega samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007l). Einnig kemur 

fram í rannsókn Allyson Macdonald, Þorsteins Hjartarsonar og Þuríðar 

Jóhannsdóttur (2005) að aðalnámskráin sé misvísandi vegna þess  að 

námssviðið upplýsinga- og tæknimennt sé sett fram í sér hefti eins og um 

sérstaka faggrein sé að ræða. Því má leiða getum að því að ekki sé öruggt 

að allir kennarar taki það til sín eða átti sig á að þeir eigi líka að vinna eftir 

námskrá upplýsinga- og tæknimenntar. Í ljósi þessa er kannski ekki skrítið 

að hugtakið sé ekki tamt kennurum. 

Morris (2007) segir að stuðningur skólastjórans við skólasafnið sé lykillinn 

að árangursríku samstarfi milli kennara og bókasafns- og 

upplýsingafræðinga. Að sá skólastjóri sem vill að samstarf sé milli 

skólasafns og kennara og að það sé sjálfsagður hluti af námi nemenda 

ræði það við kennarana og láti óskir sínar um samstarf þeirra á milli í ljós. 

Fram kom í viðtölum við þátttakendur að samstarf kennara og skólasafns í 

upplýsingalæsi sé upp og ofan. Sumir kennarar eru duglegir að koma á 

safnið með bekkina sína en aðrir kennarar eru það ekki og koma lítið sem 

ekkert á safnið. Einnig kemur fram að bókasafns- og 

upplýsingafræðingarnir vilja gjarnan meiri samvinnu við kennarana. Af 

þessum niðurstöðum má ætla að skólastjórarnir þurfi að styðja enn frekar 

við skólasafnið með því að gera skýrari kröfur um samtarf kennara og 
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skólasafns og að skólasafnið sé notað með markvissum hætti í námi 

nemenda.  

Af þeim upplýsingum sem koma fram í viðtölunum og gerð er grein fyrir í 

niðurstöðum virðist samstarf kennaranna og bókasafns- og 

upplýsingafræðinganna helst einkennast af lágmarks samstarfi samkvæmt 

TLC líkani (e. the Teacher and Librarian Collaboration model) Montiel-

Overall (2005, 2007). En samkvæmt líkani hennar skiptist samstarf 

kennara og bókasafns- og upplýsingafræðinga í fjögur svið eftir því hversu 

mikið og djúpt samstarfið er. Á fyrri tveimur sviðunum, sviðum A 

(samhæfing) og B (samvinnu), er um lágmarks samstarf að ræða. Á sviði 

A skiptast kennarar og bókasafns- og upplýsingafræðingar á upplýsingum 

eða skipta með sér verkum en á sviði B er um ákveðna samvinnu að ræða 

milli þeirra þar sem stefnt er að svipuðu markmiði en þó með þeim hætti 

að þeir vinna að aðskildum hlutum verkefnisins. Á þessu sviði er oft annar 

aðilinn meira ráðandi um verkefnið. Á seinni tveimur sviðunum, sviðum C 

(samþætt kennsla) og D (samþætt námskrá), er um hámarks samstarf að 

ræða. Á sviðum C og D vinna kennarar og bókasafns- og 

upplýsingafræðingar saman sem jafningjar og deila ábyrgð. Samstarfið 

felur í sér að strax í upphafi vinna þeir sameiginlega að hugmyndum, 

áætlanagerð og samþættingu kennslu. 

Þegar á heildina er litið telja þátttakendur að upplýsingalæsinu sé annað 

hvort ekki nógu vel sinnt eða þokkalega sinnt af kennurum. Einn 

þátttakandinn veltir því fyrir sér hvort framsetningin á upplýsingalæsinu í 

aðalnámskránni hafi eitthvað um það að segja. Fram kemur að það sé 

misjafnt eftir kennurum hversu vel eða hvort þeir sinni upplýsingalæsinu og 

eins hvort þeir óski eftir samstarfi við skólasafnið í því sambandi. Morris 

(2007) telur mikilvægt að kennarar heyri það frá skólastjóranum að ætlast 

sé til þess af þeim að þeir eigi í reglulegu samstarfi við skólasafnið. 

Á skólasöfnum allra þátttakendanna stendur safnfræðsla til boða. Í sumum 

skólanna koma nemendur í fasta tíma á safnið, misjafnt er milli skóla 

hvaða árgangar það eru og í öðrum skólum er það í höndum kennara að 

óska eftir safntímum til lengri eða skemmri tíma. 
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Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að allir bókasafns- og 

upplýsingafræðingarnir kannast við að nemendur eigi í erfiðleikum með að 

finna heimildir og að kunnáttu þeirra í leitartækni sé ábótavant. Þeir telja 

þörf á að lögð sé meiri áhersla á það við nemendur að kanna áreiðanleika 

upplýsinga. Flestir bókasafns- og upplýsingafræðingarnir töluðu einnig um 

að þeim finndist of mikið um copy-paste (beina afritun) hjá nemendum. 

Þeir verða einnig varir við að nemendur líti svo á að allt efni á Netinu sé 

satt og rétt. Í rannsókn Smith og Hepworth (2007) kemur fram að 

nemendur vilja fá meiri endurgjöf á verkefni á meðan á verkefnavinnu 

stendur og að þeim sé betur kennt að vinna með heimildir. Fram kom í 

rannsókn þeirra að það hafði hvetjandi áhrif á nemendur ef þeir fengu 

stuðning og endurgjöf. Einnig hafði það hvetjandi áhrif ef nemendur fengu 

að vinna saman að heimildaverkefni og hefðu með því móti tækifæri til að 

ræða það við aðra. Kuhlthau, Maniotes og Caspari (Kuhlthau, 2010) leggja 

mikla áherslu á að nemendur fái leiðsögn kennara og bókasafns- og 

upplýsingafræðinga í gegnum alla heimildavinnu. Þau hafa sett fram 

kenningu í því sambandi er þau nefna Guided Inquiry sem á íslensku 

mætti útleggja sem heimildavinnu undir leiðsögn. Heimildavinna undir 

leiðsögn er skipulögð, hnitmiðuð, leiðbeinandi íhlutun í gegnum alla 

heimildavinnuna. Þau leggja áherslu á að þessi vinnubrögð kalli á  

samstarf skólasafns og kennara vegna þess að það sé ekki á færi eins 

kennara að gera þetta allt saman ef fullnægjandi árangur á að nást. 

Kuhlthau (2010) talar um að án leiðsagnar líti nemendur á leitarferlið sem 

einfalda söfnun gagna sem svo leiði til þess að þeir afriti (e. copy and 

paste) bara textann og læri þar af leiðandi lítið af verkefninu.  

6.3 Hver er staða skólasafna í grunnskólum? 

Eins og áður hefur komið fram voru lagagreinar um skólasöfn felldar brott 

úr lögum um grunnskóla árið 2008 (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Tilvist 

skólasafna í grunnskólum er því ekki lengur lögbundin og því má segja að 

það sé algjörlega háð vilja viðkomandi skólastjóra eða ráðamanna í 

viðkomandi sveitarfélagi hvort skólasafn sé til staðar í grunnskóla eða ekki. 

Sú framkvæmd að fella lagagreinar um skólasöfn úr grunnskólalögum er í 

algjörri andstöðu við Stefnuyfirlýsingu UNESCO/IFLA um skólasöfn 
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(2003). Þar er sérstaklega tekið fram að þar sem skólasöfn séu á forræði 

ríkis eða sveitarfélaga verði stjórnvöld að tryggja starfsgrundvöll safnanna 

í lögum og reglugerðum ásamt því að sjá þeim fyrir fjármagni til að kosta 

þjálfað starfsfólk, safnkost, aðstöðu og nauðsynlegan tækjabúnað. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að þátttakendurnir furða sig á því 

að lagagreinar um skólasöfn hafi fallið brott úr Lögum um grunnskóla nr. 

91/2008. Fram kemur óánægja meðal sumra þeirra vegna þessa. Flestir 

þátttakendurnir telja aukna hættu á að skólasöfnin geti lent í niðurskurði í 

nafni sparnaðar og hagræðingar vegna þess að þeirra er ekki lengur getið 

í lögum um grunnskóla. Allir bókasafns- og upplýsingafræðingarnir telja 

brýnt að skólasafna sé getið í grunnskólalögum á meðan helmingur 

skólastjóranna telur þörf á því.  

Árið 1999 var kafli um skólasöfn tekinn út úr aðalnámskrá grunnskóla og 

síðan þá hefur ekki verið gerð sérstök grein fyrir hlutverki þeirra eða 

markmiði (Menntamálaráðuneytið, 1999a, 2006). En það kemur einmitt 

fram í Stefnuyfirlýsingu UNESCO/IFLA um skólasöfn (2003) að 

nauðsynlegt sé að setja fram stefnumörkun um markmið og þjónustu 

skólasafnsins og hvernig því er ætlað að koma að námskrá skólans. Með 

því móti verði öllum ljóst hvaða starfsemi fari fram á safninu og því meiri 

líkur á að hún sé nýtt. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að 

þátttakendurnir eru allir á einu máli um að gera eigi grein fyrir skólasöfnum 

og hlutverki þeirra í aðalnámskrá grunnskóla. Það vekur furðu þeirra á 

meðal að það sé ekki gert. 

Árið 2005 gaf menntamálaráðuneytið út stefnurit í upplýsingamálum undir 

heitinu Áræði með ábyrgð: Stefna menntamálaráðuneytisins um 

upplýsingatækni í menntun, menningu og vísindum 2005-2008. Eitt af 

stefnumálunum er að boðið verði upp á markvissa kennslu í 

upplýsingalæsi á öllum skólastigum. Skólum og bókasöfnum er ætlað að 

bjóða upp á öfluga upplýsingaþjónustu og talað er um að efla þurfi 

endurmenntun bókasafns- og upplýsingafræðinga í upplýsingatækni 

vegna kennslu- og uppeldishlutverks bókasafna (Menntamálaráðuneytið, 

2005). Það skýtur því óneitanlega skökku við að á sama tíma og þessi 

stefna er í gildi í menntamálaráðuneytinu eru lagagreinar um skólasöfn 
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felldar brott úr grunnskólalögum árið 2008 og að ekkert er minnst á 

skólasöfn og hlutverk þeirra í endurskoðaðri aðalnámskrá grunnskóla 

útgefinni á árunum 2006 og 2007.  

Þátttakendurnir eru sammála um að það skipti máli að hafa menntaða 

bókasafns- og upplýsingafræðinga starfandi á skólasöfnunum. 

Skólastjórarnir tala um að þeir finni mun á því hvernig bókasafns- og 

upplýsingafræðingarnir nálgist starfið í samanburði við þá sem ekki hafi 

fagmenntunina. Kuhlthau (2010) talar einmitt um það í grein sinni að 

skólasafnið geti gegnt lykilhlutverki í því að styðja við breytta kennsluhætti 

sem upplýsingasamfélagið kallar á. Ástæða þess að hún telur skólasöfnin 

gegna lykilhlutverki í þessu sambandi er sú sérfræðiþekking sem er til 

staðar á söfnunum, það er víðtæk þekking bókasafns- og 

upplýsingafræðinga á gagnagrunnum og upplýsingamiðlum sem í dag eru 

á margvíslegu formi. Menntamálaráðuneytið (2005) talar einmitt um það í 

stefnuriti sínu í upplýsingamálum eins og fram kemur hér að ofan að efla 

þurfi endurmenntun bókasafns- og upplýsingafræðinga í upplýsingatækni 

vegna kennslu- og uppeldishlutverks bókasafna (Menntamálaráðuneytið, 

2005). Samkvæmt þessu má líta svo á að ráðuneytið geri ráð fyrir að á 

skólasöfnunum starfi menntaðir bókasafns- og upplýsingafræðingar.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að skiptar skoðanir eru meðal 

þátttakenda á stuðningi skólastjóranna við skólasafnið. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingarnir vilja almennt fá meiri stuðning frá skólastjórunum. 

Skólastjórarnir líta svo á að þeir sýni safninu stuðning. Þegar 

niðurstöðurnar eru skoðaðar virðist stuðningur þeirra helst felast í 

aðbúnaði á söfnunum frekar en starfsemi þeirra. En það kemur einmitt 

fram í rannsóknum Oberg (1996) og Henri, Hay og Oberg (2002) að 

bókasafns- og upplýsingafræðingum finnst skipta miklu máli að 

skólastjórar sýni skólasafninu stuðning með því að hvetja kennara til 

samstarfs við skólasafnið. Einnig kemur fram að það sé sérstaklega 

mikilvægt að nýjum kennurum sé strax við ráðningu gert ljóst að ætlast sé 

til samstarfs við skólasafnið. Í rannsókn Oberg (1996) kemur fram að 

skólastjórar geti sýnt skólasafninu stuðning með því að ætla málefnum 

þess tíma á kennarafundum. Oberg (1996), Henri, Hay og Oberg (2002) 
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og Morris (2007) tala öll um mikilvægi þess að skólastjórar ræði um 

samstarf kennara og skólasafns við kennarana og láti skýrt í ljós óskir 

sínar um samstarf þeirra á milli. 

Allir þátttakendurnir voru á einu máli um það að þeir gætu alls ekki séð 

fyrir sér skólastarf án skólasafns. 

Þar sem skólastjórarnir eru æðstu starfsmenn skólanna bera þeir faglega 

ábyrgð á því starfi sem fram fer í skólunum. Því er fróðlegt að taka 

stuttlega saman viðhorf þeirra til stöðu skólasafna. Af þeim upplýsingum 

sem fram koma í þessum kafla má sjá að afstaða skólastjóra til skólasafna 

er jákvæð. Þeir vilja að gerð sé grein fyrir skólasöfnunum í aðalnámskrá 

grunnskóla, helmingur þeirra telur að það eigi einnig að gera grein fyrir 

þeim í grunnskólalögum. Enginn þeirra getur séð fyrir sér skólastarf án 

skólasafns og þeir styðja við söfnin með því að búa sem best að þeim. 

Það virðist því helst vera utanaðkomandi þættir sem ógni stöðu safnanna, 

svo sem niðurskurður vegna þrenginga í fjármálum. Það sem 

skólastjórarnir þurfa helst að bæta er að styðja við starfsemi safnanna með 

því að hvetja kennara til samstarfs við skólasöfnin. 

6.4 Helstu lærdómar  

Hér eru teknir saman nokkrir þættir sem fram hafa komið í rannsókninni og 

draga má lærdóm af til að bæta stöðu og hlutverk skólasafna og aðkomu 

þeirra að upplýsingalæsi. 

o Tryggja þarf stöðu og tilvist skólasafna með því að lögfesta þau í 

lögum um grunnskóla 

o Gera þarf grein fyrir skólasöfnum í aðalnámskrá grunnskóla og 

hvaða hlutverki þeim er ætlað að gegna í skólastarfinu 

o Gera þarf lagfæringu á framsetningu upplýsingamenntar og þar 

með upplýsingalæsis í aðalnámskrá grunnskóla þannig að 

kennurum sé ljóst að um þverfaglegt námssvið sé að ræða 

o Brýn þörf er á að vísa til upplýsingamenntar, upplýsingalæsis og 

skólasafna í öllum námskrárheftum aðalnámskrár grunnskóla þar 

sem um þverfaglegt námssvið er að ræða 
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o Kynna þarf mun betur hugtakið upplýsingalæsi og hvað það felur í 

sér  

o Tryggja þarf að allir kennarar sinni upplýsingalæsi í samræmi við 

markmið aðalnámskrár grunnskóla 

o Efla þarf samstarf kennara við skólasafnið og er stuðningur 

skólastjóra lykilatriði í því sambandi 
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Lokaorð 

Skólasöfn eru ekki eyland. Þeim er ætlað að taka þátt í skólastarfinu með 

markvissum hætti. Hér hefur verið varpað ljósi á hlutverk og stöðu 

skólasafna í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og aðkomu þeirra að 

kennslu upplýsingalæsis. Í ljós hefur komið að skólasöfnin skipa ákveðinn 

sess í skólunum, litið er á þau sem nauðsynlegan þátt í skólastarfinu og 

enginn getur séð fyrir sér skólastarf án skólasafns. 

Til að tryggja framgang skólasafnanna er mikilvægt að þau séu lögfest og 

að gerð sé grein fyrir hlutverki þeirra í aðalnámskrá grunnskóla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að vinna þurfi að því að fá alla 

kennara til að sinna upplýsingalæsinu og að eiga í samstarfi við 

skólasafnið. Skólastjórnendur gegna lykilhlutverki í því sambandi og er því 

mikilvægt að samstarf sé einnig milli skólastjóra og bókasafns- og 

upplýsingafræðinga hvað það varðar. 
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