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Útdráttur 
 
Í ritgerðinni verður varpað ljósi á skoðanir fimm nemenda á uppbyggingu MLIS-

námsins í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Gerð var eigindleg 

rannsókn með þátttöku þessara fimm nemenda í MLIS-náminu og fjallar ritgerðin um 

niðurstöður þeirrar rannsóknar þar sem fram koma skoðanir og reynsla þátttakendanna. 

Þrjár rannsóknarspurningar voru lagðar fyrir þátttakendur og byggir ritgerðin á svörum 

þeirra. Gerð er grein fyrir því hvað varð til þess að þetta tiltekna nám varð fyrir valinu. 

Þá er fjallað um hvaða aðferðir nemendurnir notuðu við að afla sér upplýsinga um 

framhaldsnámið. Loks er tíunduð afstaða þessara nemenda til grunnuppbyggingar 

námsins. Aðalniðurstöður rannsóknarinnar sýna að nemendur eru almennt ánægðir með 

námið. Þeir telja að það sé góð leið til að bæta starfsmöguleika þeirra sem þegar hafa 

lokið grunnnámi í öðrum fögum og eru sérstaklega ánægðir með þá fjölbreyttu 

starfsmöguleika sem standa þeim til boða að námi loknu. Sagt er frá þeim 

úrbótatillögum sem nemendur nefndu sem hugsanlegar leiðir til að gera námið enn 

eftirsóknarverðara fyrir þá sem eru að velta fyrir sér framhaldsnámi.  
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Formáli 

Ritgerðin er lokaverkefni til BA-prófs í bókasafns- og upplýsingafræði við félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Hugmyndin að verkefninu vaknaði vegna umræðna 

sem áttu sér stað hjá BA-nemum í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands 

um framhaldsnám í bókasafns- og upplýsingafræði, sem ætlað er nemendum með annað 

grunnnám en bókasafns- og upplýsingafræði, svokallað MLIS-nám.  

Ritgerðinni er ætlað að varpa ljósi á skoðanir og hugmyndir nemenda í MLIS-námi um 

námið, grunnskipulag þess, hvar og hvernig upplýsinga um námið var aflað og hvers 

vegna þetta tiltekna nám varð fyrir valinu. Taka verður fram að þetta eru einungis 

skoðanir fimm nemenda og því aðeins hægt að skoða niðurstöðurnar sem vísbendingar 

um það sem þessum tilteknu nemendum finnst um námið í heild sinni.  
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Inngangur 

Nám til MLIS-gráðu (e. Master of Library and Information Science)1 í bókasafns- og 

upplýsingafræði hóf göngu sína haustið 2004 en það er kennt á félagsvísindasviði 

félags- og mannvísindadeildar Háskóla Íslands. MLIS-námið er tveggja ára fræðilegt og 

hagnýtt framhaldsnám og er ætlað fólki sem hefur BA, BS eða B.ed nám í öðrum 

greinum en bókasafns- og upplýsingafræði að baki og sem hefur hug á að afla sér 

réttinda til að starfa sem bókasafns- og upplýsingafræðingar.  

Í þessari ritgerð er fjallað um hvað nemendum í MLIS-náminu finnst um námið, hvaða 

þætti innan námsins þeir eru ánægðir með og einnig hvað þeim finnst betur mega fara 

við grunnuppbyggingu námsins. Í fyrsta kafla er gerð grein fyrir þeim námsleiðum sem 

boðið er upp á í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Gerð er grein fyrir 

hvernig námið er skipulagt og farið er yfir aðaláherslur hvers námsstigs fyrir sig. Í 

kaflanum er aðaláherslan lögð á MLIS-námið, ástæður þess að því var komið á og 

skipulag þess. Í öðrum kaflanum er fjallað um upplýsingahegðun, hvernig hún hefur 

áhrif á upplýsingaleit og upplýsingaþörf. Gerð er grein fyrir upplýsingaleit og ELIS (e. 

everyday life information seeking)2, sem hefur verið nefnt upplýsingaleit eða 

upplýsingaöflun við athafnir daglegs lífs. Í kaflanum er einnig gerð grein fyrir 

upplýsingalæsi og nauðsyn þess að vera upplýsingalæs í nútíma samfélagi. Í lok kaflans 

er varpað ljósi á kenningar um rökrétta ákvarðanatöku. Rannsóknir hafa sýnt að fólk 

sem er að ákveða framhaldsnám eftir ákveðið námshlé notar ELIS þegar það velur sér 

framhaldsnám og verður því lögð áhersla á umfjöllun um þann hluta upplýsingaöflunar í 

kaflanum. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar, framkvæmd 

og markmiði hennar, rannsóknaraðferðum, þátttakendum og síðan hvernig gagnasöfnun 

og úrvinnsla gagna fór fram. Í fjórða kafla er fjallað um rannsóknina sjálfa og 

niðurstöður settar fram. Í fimmta kafla er samantekt rannsóknarinnar þar sem dregnar 

eru saman þær áherslur sem nemendur töldu mikilvægastar varðandi námið. Sagt verður 

frá helstu atriðum sem þátttakendur voru ánægðir með og einnig þeim atriðum sem 

þóttu betur mega fara í skipulagi námsins. 

                                                 
1 Hér eftir nefnt MLIS-nám, gráða eða próf 
2 Hér eftir nefnt ELIS 
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1. Nám í bókasafns- og upplýsingafræði  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeim námsleiðum sem boðið er upp á í bókasafns- og 

upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Aðaláherslan er lögð á MLIS-námið, ástæður þess 

að því var komið á og skipulag þess. Einnig er fjallað um hvort kenna eigi bókasafns- 

og upplýsingafræði á BA-stigi samhliða MLIS-stigi. 

1.1 Námsleiðir í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands 

Bókasafns- og upplýsingafræði er kennd við félags- og mannvísindadeild sem er á  

Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. Boðið er upp á þriggja ára BA-nám í greininni, 

ásamt meistaranámi og þar eru þrjár leiðir í boði: diplómanám, MLIS-nám og 

rannsóknatengt meistaranám (Ágústa Pálsdóttir, 2009). 

Lengst af var einungis boðið upp á BA-gráðu í bókasafns- og upplýsingafræði. Fyrsti 

nemandinn með BA-gráðu útskrifaðist árið 1964 (Ágústa Pálsdóttir, 2008). Á heimasíðu 

félags- og mannvísindadeildar kemur eftirfarandi fram um bókasafns- og 

upplýsingafræði: 

Bókasafns- og upplýsingafræði er nútímaleg og framsækin grein sem er í stöðugri þróun. 

Örar framfarir í tækniþróun hafa leitt til þess að stórtækar breytingar hafa orðið á 

möguleikum til að miðla og sækja upplýsingar og þekkingu eftir sífellt flóknari leiðum. 

Þekking á hinum fjölmörgu þáttum sem hafa áhrif á öflun upplýsinga og hvernig 

upplýsingar eru notaðar er ein meginforsenda þess að hægt sé að stuðla að skilvirkri og 

hnökralausri hagnýtingu þekkingar. Þarfir þjóðfélagsins fyrir sérfræðinga með öfluga og 

fjölhæfa þekkingu og reynslu á þessu sviði hafa stöðugt farið vaxandi.  

Bókasafns- og upplýsingafræði byggir á þekkingu og skilningi á eðli og einkennum 

upplýsinga. Greinin fæst við að skipuleggja og miðla upplýsingum, þekkingu eða hugsun 

sem skráð er með einhverjum hætti.  

Markmiðið með náminu er að veita nemendum trausta og nútímalega menntun þar sem 

áhersla er lögð á fræðilega, hagnýta og aðferðafræðilega kunnáttu og þjálfun sem býr þá 

undir það að sinna fjölbreyttum viðfangsefnum sem sérfræðingar á sviði bókasafns- og 

upplýsingafræði. 

Bókasafns- og upplýsingafræði er kennd sem 180e aðalgrein, 120e aðalgrein eða 60e 

aukagrein, auk þess sem aukagrein á eftirfarandi sviðum: skólasafnsfræði, stjórnun og 

rekstur, upplýsingamiðlun og upplýsinga- og skjalastjórn hjá skipulagsheildum (Háskóli 

Íslands, 2010a). 
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Mikil áhersla hefur verið lögð á framhaldsnám við Háskóla Íslands undanfarin ár sem 

hefur orðið til þess að mikil aukning hefur orðið á námsframboði til framhaldsnáms við 

allar deildir háskólans og er bókasafns- og upplýsingafræði þar ekki undanskilin. Á 

háskólaárinu 2009-2010 var boðið upp á þrjár námsleiðir í framhaldsnámi í bókasafns- 

og upplýsingafræði: MA-nám sem er rannsóknatengt meistaranám, MLIS-nám og 

diplómanám (Ágústa Pálsdóttir, 2009). 

Haustið 2008 var boðið upp á nýtt, stutt framhaldsnám í greininni, svonefnt 

diplómanám. Diplómanámið er viðbótarnám í bókasafns- og upplýsingafræði til 30 

eininga sem gert er ráð fyrir að hægt sé að taka á einu háskólaári. Það er hugsað fyrir þá 

sem vilja bæta við sig námi en hafa ekki áhuga á MA-námi. Náminu er skipt upp í 

ákveðnar línur sem hægt er að velja um en þær eru: stjórnun og stefnumótun, 

upplýsinga- og skjalastjórn og rafræn samskipti hjá skipulagsheildum, og 

upplýsingafræði og þekkingarmiðlun (Ágústa Pálsdóttir, 2009). 

Frá 1993 hefur verið boðið upp á rannsóknatengt meistaranám sem er tveggja ára nám 

eða 120 eininga fræðilegt framhaldsnám sem lýkur með MA-gráðu (la. Magister 

artium). MA-nemar geta skipulagt námið í samráði við leiðbeinanda og sérstaka 

prófnefnd eða valið ákveðna línu þar sem eftirfarandi er í boði: stjórnun og 

stefnumótun, upplýsinga- og skjalastjórnun og rafræn samskipti hjá skipulagsheildum, 

upplýsingafræði og þekkingarmiðlun, eða MA-nám með áherslu á margbreytileika 

(Ágústa Pálsdóttir, 2009).  

1.2 MLIS-nám í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands 

Árið 2004 hófst tveggja ára fræðilegt og hagnýtt framhaldsnám, MLIS-nám í bókasafns- 

og upplýsingafræði við félagsvísindadeild Háskóla Íslands (Árbók Háskóla Íslands, 

2007: 103). Það er til komið vegna þeirrar stefnu Háskóla Íslands að auka nám á 

framhaldsstigi, vegna mikillar aðsóknar nema sem höfðu lokið grunnnámi úr öðrum 

fögum í BA-nám í bókasafns- og upplýsingafræði og vegna aukinna fjárveitinga til 

greinarinnar í tengslum við útskrift framhaldsnema en þannig hafa námsgreinar fengið 

hærri fjárveitingar en þegar um útskrift BA-nema er að ræða (Ágústa Pálsdóttir, 2009). 

Með tilkomu MLIS-námsins er bókasafns- og upplýsingafræðin í takt við þá þróun sem 

átt hefur sér stað með aukningu á framhaldsnámi við aðrar skorir Háskóla Íslands 

(Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2004). Nemendum er sóttu um BA-nám í bókasafns- og 
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upplýsingafræði og voru með grunnnám úr öðrum greinum fjölgaði hratt upp úr 1990 en 

þó var fjöldi þeirra mismikill eftir árum. Þessum nemendum var boðið upp á nám til 

starfsréttinda og þurftu þeir að bæta við sig 60 (nú 120) einingum á BA-stigi í 

bókasafns- og upplýsingafræði og voru þá í raun með tvöfalt grunnnám að baki en 

fengu það sem kallað var „starfsréttindi“ í bókasafns- og upplýsingafræði (Clyde, 2003). 

Starfsréttindanámið var ekki viðurkennt utan Íslands, eins var ekki litið á það sem 

fullgilt framhaldsnám hér á landi. MLIS-námið þótti mæta betur kröfum þeirra sem 

höfðu tilskilin réttindi til inngöngu í námið (Clyde, 2004). 

Ákveðið var að MLIS-námið kæmi í stað starfsréttindanámsins hér á landi enda 

skipulagt fyrir þá sem eru með BA-gráðu eða sambærilegt nám í öðrum fögum en 

bókasafns- og upplýsingafræði og mikill áhugi var hjá þeim hópi að ná sér í réttindi til 

að geta kallað sig bókasafns- og upplýsingafræðinga (Clyde, 2003).  

Í kringum 1993 var farið að bjóða upp á MLIS-nám í bókasafns- og upplýsingafræði í 

öðrum löndum og veitti það nemendum meistaragráðu eftir tveggja ára nám ofan á 

grunnnám. Nemendum sem útskrifuðust með þessa gráðu frá öðrum löndum, til dæmis 

Bandaríkjunum, buðust fleiri atvinnutækifæri og þeir fengu hærri laun heldur en þeir 

sem útskrifuðust frá Háskóla Íslands úr starfsréttindanáminu (Clyde, 2003).  

Með MLIS-náminu hafa nemendur, sem eru með grunnnám í annarri grein en 

bókasafns- og upplýsingafræði, fleiri atvinnumöguleika að námi loknu, sem dæmi má 

nefna sem bókasafns-og upplýsingafræðingar, skjalastjórar, gæðastjórar eða vefstjórar 

og því gefur það grunnnáminu aukið vægi. Með náminu er einnig komið til móts við 

kröfur frá háskólasamfélaginu þar sem í auknum mæli er boðið upp á starfstengt nám á 

meistarastigi (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2005). 

Með fjölbreyttara framhaldsnámi er komið til móts við þarfir nemenda og boðið upp á 

menntun sem þörf er fyrir og hefur gildi í samfélaginu. Ef menntun svarar ekki kröfum 

nemenda er sú hætta fyrir hendi að þeir fari og sæki hana frá öðrum skólum erlendis og 

skili sér ekki til baka eða einfaldlega skipti um námsgrein (Feller, 2004).  
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1.3 Skipulag MLIS-námsins 

MLIS námið tekur mið af framhaldsnámi við aðrar skorir á félagsvísindasviði Háskóla 

Íslands (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2005). Á vefsvæði félags- og mannvísindadeildar 

Háskóla Íslands kemur fram að:  

MLIS-námið hefur verið þróað með hliðsjón af eftirfarandi: The Standards for Library 

Schools Update: Report 1999 frá Alþjóðasambandi bókasafns- og bókavarðafélaga (IFLA), 

The Standards for Accreditation of Masters Programs in Library and Information Studies 

1992 frá Sambandi bandarískra bókasafna (ALA) og The Competencies for Special 

Librarians of the 21st Century frá Sambandi bókavarða í sérfræði- og 

rannsóknarbókasöfnum (SLA). 

Námsleiðin endurspeglar þörf fyrir fagmenntun í stétt þar sem meistaragráða verður æ 

algengari á Íslandi eins og annars staðar (Háskóli Íslands, 2010b). 

Þá kemur einnig fram að: 

Kennsla í bókasafns- og upplýsingafræði er í senn fræðileg og hagnýt og tekur skipulag 

námsins mið af þeim miklu og hröðu breytingum sem orðið hafa á starfsumhverfi 

bókasafns- og upplýsingafræðinga (Háskóli Íslands, 2010b). 

Inntökuskilyrði eru eftirfarandi: 

Allir sem hafa lokið BA-prófi, BS-prófi, B.Ed.-prófi eða sambærilegri gráðu í annarri grein 

en bókasafns- og upplýsingafræði með lágmarkseinkunn 7.25 (Háskóli Íslands, 2010c). 

Þá er að jafnaði gerð krafa um að nemendur hafi lokið 24 einingum í aðferðafræðinámi 

(Háskóli Íslands, 2010d). Námið hefur tekið umtalsverðum breytingum frá því að það 

hófst, aðallega hvað varðar framboð á námskeiðum og því sem viðkemur ákveðnum 

sviðum. Allir MLIS-nemar þurfa að ljúka sama skyldunámi (Ágústa Pálsdóttir, 2009). 

Námið skiptist í eftirfarandi hluta: kjarni 60 einingar, hagnýtt nám 30 einingar. 

Nemendur ljúka náminu með 30 eininga MLIS-ritgerð (Háskóli Íslands, 2010d). Frá 

2008-2009 hefur verið hægt að velja valnámskeið sem tengist annað hvort 

lokaverkefninu og þá í samráði við leiðbeinanda eða kjörsviði, en í boði eru fimm svið: 

skólasafnsfræði, stjórnun og stefnumótun, upplýsinga- og skjalastjórn og rafræn 

samskipti hjá skipulagsheildum, upplýsingafræði og þekkingarmiðlun og síðan 

vefstjórnun (Ágústa Pálsdóttir, 2009). 
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Löggilding á starfsheiti bókasafnsfræðinga fékkst með lögum frá Alþingi 28. maí 1984 

og er skilgreining á starfsheitinu bundin menntun þar sem BA-próf frá Háskóla Íslands 

með bókasafnsfræði sem aðalgrein er talið nauðsynlegur grunnur (Sigrún Klara 

Hannesdóttir, 1997: 407). Í dag geta nemendur sem ljúka BA-námi eða framhaldsnámi, 

MA eða MLIS, í bókasafns- og upplýsingafræði sótt um lögverndað starfsheiti sem 

bókasafns- og upplýsingafræðingur til menntamálaráðuneytisins (Háskóli Íslands, 

2010d).  

Þar sem MLIS-nemar hafa enga grunnþekkingu í bókasafns- og upplýsingafræði er 

nauðsynlegt að þeir öðlist þekkingu á grunnatriðum greinarinnar sem er sú 

grunnþekking sem BA-nemar tileinka sér í sínu námi og því er mögulegt að samkenna 

MLIS-nemum og BA-nemum að hluta til. Gerðar eru meiri kröfur til MLIS-nema hvað 

varðar verkefnavinnu og próf auk þess sem MLIS-nemar þurfa að sækja fleiri tíma í 

ákveðnum námsgreinum. Þetta fyrirkomulag þekkist í öðrum greinum sem kenndar eru 

við háskólann og einnig við erlenda háskóla sem kenna bókasafns- og upplýsingafræði 

(Ágústa Pálsdóttir, 2009). Með þessum hætti nýtist það fé sem er til umráða best en 

stefnan innan Háskólans er að halda allri kennslu á mismunandi kennslustigum 

aðgreindri í framtíðinni (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2005). 

Farið var að kenna bókasafns- og upplýsingafræði til MA-gráðu frá Háskóla Íslands um 

1994 en fyrsti nemandinn útskrifaðist þaðan árið 1996 með MA-gráðu í greininni. 

Minni áhugi var fyrir náminu en búist var við og 2004 höfðu einungis þrír útskrifast 

með þessa gráðu. Fólk leitaði til erlendra háskóla, sér í lagi þegar farið var að bjóða upp 

á fjarnám enda var lengi skortur á doktorsmenntuðu fólki til kennslu á Íslandi (Friðrik 

G. Olgeirsson, 2004).  

Í lok árs 2008 höfðu 20 nemendur útskrifast með MLIS-gráðu frá upphafi. Aðsókn í 

námið hefur minnkað töluvert, háskólaárið 2004-2005 sóttu 35 um en umsækjendur 

voru 15 háskólaárið 2007-2008. Mikill meirihluti virkra3 nemenda eru konur eða 38 á 

móti 8 körlum (Ágústa Pálsdóttir, 2009). 

Þegar bakgrunnur nemenda hvað varðar menntun er skoðaður kemur í ljós að hann er 

mjög fjölbreyttur en áberandi er að flestir MLIS-nemendur sem skrá sig í námið hafa 

lokið kennaramenntun eða 16 af 79. Næstfjölmennastir eru 11 nemendur sem hafa lokið  

                                                 
3 Tekið er mið af nemendum sem stunda námið en ekki þeim sem skrá sig í námið. 
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tungumálanámi, tveir hafa lokið meistaranámi og einn doktorsnámi (Ágústa Pálsdóttir, 

2009). Með tilkomu MLIS-námsins hefur framhaldsnám í greininni eflst og hægt verður 

að efla greinina enn frekar í framtíðinni (Ágústa Pálsdóttir, 2009).  

1.4 Á að kenna bókasafns- og upplýsingafræði á BA-stigi samhliða 
MLIS-stiginu? 

Mikil umræða hefur átt sér stað um það hvort kenna á bókasafns- og upplýsingafræði 

bæði á BA-stiginu og MLIS-stiginu og eru menn ekki á einu máli um það. Árið 1974 

lagði Susan Bury, sem var stundakennari í bókasafns- og upplýsingafræði og 

aðstoðarmaður háskólabókavarðar, fram þá tillögu að leggja kennslu niður á BA-stigi 

og færa námið yfir á framhaldsstig (Sigrún Klara Hannesdóttir, 1997: 407). 

Samkvæmt Clyde (2003) er ekki fyrirhugað að leggja niður kennslu á BA-stigi í 

bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands heldur er MLIS-náminu ætlað að 

auka þjónustu við nemendur.  

Í grein sem Sigrún Klara Hannesdóttir skrifar í Bókasafnið árið 1989, telur hún ekki 

tímabært að færa bókasafns- og upplýsingafræðinámið alfarið yfir á framhaldsstig og 

kenna það ofan á annað BA-nám. Rökin fyrir því telur hún vera mikla eftirspurn hér á 

landi eftir fólki til almennra starfa bókasafnsfræðinga (Sigrún Klara Hannesdóttir, 

1989). Í dag hafa aðstæður breyst í þjóðfélaginu og meiri eftirspurn er eftir 

starfskröftum með sérfræðiþekkingu. Jafnframt er enn eftirspurn eftir starfskröftum til 

almennra starfa bókasafnsfræðinga. 

Sólveig Þorsteinsdóttir skrifar grein í Bókasafnið árið 2000 um hugleiðingar um nám í 

bókasafns- og upplýsingafræði sem hún byggir á fyrirlestri Dr. Gloriana St. Clair sem 

Dr. St. Clair hélt í Gerðubergi haustið 1999. Þar kemur fram að gildi menntunar er 

tvíþætt, annars vegar hagnýtt nám sem nýtist vel á vinnumarkaði og hins vegar fræðilegt 

nám sem leiðir til enn frekara náms. Einnig segir hún að störf bókasafns- og 

upplýsingafræðinga taki sífelldum breytingum og krefjist símenntunar starfsmanna. 

Sólveig telur æskilegast að samvinnu sé komið á milli deilda Háskólans og að 

bókasafns- og upplýsingafræði sé samþættuð við aðrar greinar háskólans þannig að 

nemendur fái víðtækari þekkingu og að slíkt nám sé kennt á framhaldsstigi þar sem það 

henti nemendum með mismunandi bakgrunn í námi. Þetta er það sem MLIS-nám 
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byggist á, að nemendur hafi annan grunn sem síðan bókasafns- og upplýsingafræðin 

komi ofan á (Sólveig Þorsteinsdóttir, 2000). 

Um leið og aðsókn í bókasafns- og upplýsingafræðinám eykst hafa fjárveitingar til 

greinarinnar verið skornar niður. Brýnt er að greinin setji sér markmið og forgangsröðin 

verði þannig að þjónusta við starfsfólk upplýsingastofnana framtíðarinnar verði sem 

best (Sigrún Klara Hannesdóttir, 1997: 413). Í upplýsingastefnu stjórnvalda sem kom út 

haustið 1996 er bókasöfnum ætlað mikilvægt hlutverk og skiptir menntun stéttarinnar 

veigamiklu hlutverki (Sigrún Klara Hannesdóttir, 1997: 413). Á tímum niðurskurðar til 

menntamála skipta þær fjárveitingar sem fást með útskrift hvers nemenda miklu máli 

fyrir greinina en eins og fram hefur komið fást hærri fjárveitingar með útskrift hvers 

framhaldsnema miðað við útskrift BA-nema (Ágústa Pálsdóttir, 2009). 

Bókasafns- og upplýsingafræði er fag sem er í stöðugri þróun vegna mikilla 

tæknibreytinga og sífellt betra aðgengis að upplýsingum. Þetta hefur í för með sér að 

kröfur til bókasafns- og upplýsingafræðinga eru sífellt að breytast og verða meiri. 

Krafist er hæfni á ákveðnum sviðum og kennsla í faginu þarf að laga sig að því. 

DeArmond (2009) og fleiri rannsökuðu atvinnuauglýsingar þar sem auglýst var eftir 

bókasafns- og upplýsingafræðingum í Bandaríkjunum. Þar kemur fram að í öllum 

atvinnuauglýsingunum var krafist meistaranáms í faginu sem samþykkt er af ALA 

(e. American Library Association). Næst á eftir var krafist þjónustu- og/eða 

samskiptahæfileika, en einnig kom fram að kennslugeta skipti æ meira máli. Hlutverk 

bókasafns- og upplýsingafræðinga er að færast meira inn á að kenna lánþegum að finna 

og nota upplýsingar í stað þess að finna þær fyrir þá. Í atvinnuauglýsingunum kom 

einnig fram krafa um meiri færni í upplýsingaleit, að finna réttar upplýsingar skiptir 

höfuðmáli og þar af leiðandi er nauðsynlegt að bókasafns- og upplýsingafræðingar séu 

vel upplýsingalæsir og geti miðlað þeirri kunnáttu til lánþega. Námið í greininni þarf að 

fylgja þeim kröfum sem vinnumarkaðurinn gerir til stéttarinnar. Þetta krefst þess að 

greinin sé í stöðugri endurskoðun. Eðlileg krafa er að bókasafns- og 

upplýsingafræðingar séu samkeppnishæfir í alþjóðasamfélaginu (DeArmond, o.fl., 

2009). 
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2. Upplýsingaöflun 

Í þessum kafla er fjallað um upplýsingahegðun og hvernig hún hefur áhrif á 

upplýsingaleit og upplýsingaþörf. Gerð er grein fyrir upplýsingaleit og ELIS sem hefur 

verið skilgreint sem upplýsingaleit við athafnir daglegs lífs. Í kaflanum er einnig gerð 

grein fyrir upplýsingalæsi og nauðsyn þess að vera upplýsingalæs í nútíma samfélagi. Í 

lok kaflans er varpað ljósi á kenningar um rökréttar ákvarðanatökur.  

2.1 Upplýsingahegðun 

Á síðustu árum hafa menn farið að rannsaka upplýsingaþörf einstaklinga, hvernig fólk 

notar upplýsingar í starfi og hvaða hegðun þeir nota til að nálgast þessar upplýsingar. 

Áherslan er farin að færast yfir á upplýsingahegðun einstaklingsins í víðustu merkingu 

þess hugtaks. Wilson (2000) hefur skilgreint upplýsingahegðun sem allar þær athafnir 

sem fólk tekur þátt í við skilgreiningu á eigin þörfum fyrir upplýsingar, við leit að 

upplýsingum og við notkun þeirra upplýsinga á þann hátt sem það kýs.  

Segja má að ráðstefnan Royal Society Scientific Information Conference árið 1948 hafi 

markað upphaf þess að byrjað var að skoða hvernig fólk notar upplýsingar í tengslum 

við störf sín og upp frá því var farið að rannsaka upplýsingaþörf fólks (Wilson, 2000). 

Fyrir 1970 var áherslan á að skoða hvernig fólk notaði leitarkerfin og tæknina til að 

finna upplýsingar en ekki sjálfa upplýsingahegðun fólks. Á síðustu árum hafa sjónir 

manna beinst að því að skoða upplýsingaþörf einstaklinga og hvaða hegðun þeir nota til 

að nálgast upplýsingar (Wilson, 2000). Út frá þessum áherslum hefur verið þróað líkan 

sem skýrir upplýsingaþörf einstaklinga hvort heldur þær eru sprottnar af persónulegum, 

starfstengdum eða samfélagslegum þörfum og að þau vandamál sem geta komið upp 

séu sprottin út frá sömu aðstæðum (Wilson, 2000). 

Mikil umræða hefur átt sér stað sem markast af auknum skilningi á upplýsingahegðun 

fólks ásamt því að það ferli hefur verið rannsakað sem á sér stað við upplýsingaleit hjá 

mismunandi notendum (Kuhlthau, 2008). Til að skilja upplýsingahegðun telur Kuhlthau 

nauðsynlegt að hægt sé að túlka upplýsingar og vita hvernig nota á upplýsingarnar og 

þau áhrif sem þær hafa. Áhrif upplýsinganna eru það sem sá sem leitar þeirra hefur 

áhuga á og jafnframt það sem kemur upplýsingaleitinni af stað. Kuhlthau telur að 

upplýsingahegðun fólks taki mið af þeim markmiðum sem sett eru við leit að 

upplýsingum. Þar sem fólk verður fyrir áhrifum af þeim upplýsingum sem það finnur, 
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breytast markmiðin með upplýsingaleitinni sem aftur birtist í breyttri upplýsingahegðun 

(Kuhlthau, 2008). 

Kuhlthau (2008) telur nauðsynlegt að komast að því hvað stýrir upplýsingahegðun fólks 

til að skilja betur hvað á sér stað við upplýsingaleit og hvaða vandamálum fólk lendir í 

við upplýsingaleit og við að nota upplýsingarnar. Þá telur Kuhlthau nauðsynlegt að 

skoða tengslin á milli upplýsingahegðunar, upplýsingalæsis og þeirra áhrifa sem 

upplýsingarnar geta haft. Til að geta tekið þátt í upplýsingaleit í dag þarf samkvæmt 

Kuhlthau nýja nálgun við leitina sem jafnframt krefst nýrrar hugsunar. Bókasafns- og 

upplýsingafræðingar þurfa að koma fólki til aðstoðar við upplýsingaleit og jafnframt 

þarf fólk að vera vel upplýsingalæst.  

Á ráðstefnunni Second Information Seeking in Context árið 1998 komu fram rannsóknir 

á sviði bókasafns- og upplýsingafræði þar sem farið var að rannsaka upplýsingaþörf og 

upplýsingaleit sem eitt svið, en þetta hafði áður verið rannsakað óháð hvort öðru. Á 

fyrrnefndri ráðstefnu kom einnig fram að upplýsingaleit er nátengd upplýsingaheimtum 

(Wilson, 2000). Með þetta í huga hefur Wilson komið fram með alhliða 

verkefnalausnarlíkan fyrir sviðið en stigin sem líkanið byggir á eru: fólk áttar sig á að 

upp er komið vandamál, það skilgreinir vandamálið, vandamálið er leyst og ef þörf er á 

er niðurstaða sett fram.  

2.2 Upplýsingaþörf - Upplýsingaleit 

Rannsakendur sem hafa rannsakað upplýsingaþörf einstaklinga hafa lent í erfiðleikum 

með að skilgreina hugtakið upplýsingaþörf. Wilson vill ekki skilgreina upplýsingaþörf 

sem eina af frumþörfum mannsins á borð við húsaskjól, heldur þörf sem myndast til að 

fullnægja frumþörfum mannsins (Wilson, 2000). 

Til að fólk hefji leit að upplýsingum þarf það fyrst að gera sér grein fyrir að það hafi 

þörf fyrir upplýsingar. Þó upplýsingaþörf sé fyrir hendi er hún misskýr hjá fólki. Sumir 

vita nákvæmlega út á hvað þörfin gengur og ganga markvisst til verks. Aðrir hafa óljósa 

hugmynd um hver þörfin er, en geta þó rekist á upplýsingar við lestur dagblaða og 

upplýsingaþörfin tekur á sig skýrari mynd. Það er margt sem getur haft áhrif á það 

hvernig fólk aflar sér upplýsinga og má þar nefna þætti eins og aldur, kyn og hversu 

vant fólk er að leita að upplýsingum (Wu, 2005).  
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Á ráðstefnu um upplýsingalæsi sem haldin var á Akureyri árið 2003 kom fram að 

upplýsingaleit er hluti af þekkingarferlinu og snýst alltaf um að leita upplýsinga um 

eitthvað. Á ráðstefnunni benti Jannica Heimström frá Åbo Akademi í Finnlandi á að 

persónugerð og námsáhugi hafi áhrif á hvernig nemendur leita upplýsinga og að taka 

þarf tillit til að þeir leita sér upplýsinga hver á sinn hátt (Creating Knowledge III, 

Fregnir, 2003).  

Til að skilja betur upplýsingaleit einstaklinga hafa verið þróuð upplýsingaleitarlíkön 

sem sýna hegðun einstaklinga við upplýsingaleit. Flest líkönin eru gerð af 

fræðimönnum eða fagfólki og leitast við að skýra upplýsingaleit sem á sér stað við 

fagleg störf og nám. Þau lýsa vel upplýsingaleit sem á sér stað af ásetningi, meðal 

annars við lausn á verkefnum innan ákveðinna fagsviða en lýsa ekki fjölbreytileika 

þeirrar upplýsingahegðunar sem einstaklingar segja að fari fram í daglegu lífi, það er 

þegar fólk rekst á upplýsingar án þess að leita þeirra að yfirlögðu ráði. Þar af leiðandi ná 

þau ekki að lýsa því hversu flókin upplýsingaleit í hinu daglega lífi getur verið og segja 

því lítið til um það hvernig fólk aflar sér upplýsinga í gegnum dagleg samskipti og 

daglegar athafnir. Mörg líkönin lýsa upplýsingaleitinni sem vitsmunalegu ferli og ná 

ekki að lýsa blæbrigðum ferlisins við upplýsingaöflun sem á sér stað milli manna og í 

félagslegu samhengi en upplýsingaöflun á sér alltaf stað með ákveðinn tilgang í huga 

(McKenzie, 2003). 

Kuhlthau hefur rannsakað áhrif sem lúta að tilfinningum meðan á 

upplýsingaleitarferlinu stendur ásamt vitsmunalegum og líkamlegum áhrifum. Við 

rannsóknir hennar kom fram aukin óvissa og minna sjálfsöryggi við upphaf leitar. Fólk 

upplifir óöryggi, rugling eða óreiðu og jafnvel kvíða þar til ákveðið persónulegt 

sjónarmið eða yfirsýn næst á verkið. Kuhlthau telur þetta tímabil vera mjög skapandi og 

mikilvægt stig upplýsingaleitarferlisins (Kuhlthau, 2008). 

Í rannsókn sem Wu (2005) gerði á upplýsingaöflun lánþega við upphaf upplýsingaleitar 

koma fram sterkar vísbendingar um að mannleg samskipti, það er orðaskipti og fjöldi 

spurninga frá bókasafns- og upplýsingafræðingnum hefur áhrif á lengd 

uppýsingaviðtala. Þar kom fram að ákveðið samhengi er á milli jákvæðni lánþega, 

lengdar viðtala í mínútum og fjölda orðaskipta við bókasafns- og upplýsingafræðinginn. 

Þetta eru ákveðnar vísbendingar um að jákvæð hegðun lánþega er háð aðstæðum og 
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eykst eftir því sem samskipti við bókasafns- og upplýsingafræðinginn eykst. Einnig 

kom fram að mestar áhyggjur lánþega eru af leitarniðurstöðum, það er að fá ekki efni 

við hæfi. (Wu, 2005). 

Í sömu rannsókn kom fram sterk vísbending um að lánþegar þurfi að minnka óvissu í 

leitarferlinu. Félagslegar (e. social), það er bakgrunnsspurningar bókasafns- og 

upplýsingafræðingsins komu fast á eftir leitarorðum, leitaraðferðum og gagnabönkum 

hvað varðar mikilvægi í leitarferlinu að mati lánþega. Þetta sýnir að lánþegar hafa sterka 

þörf til að mynda samband við bókasafns- og upplýsingafræðinginn í upphafi leitar og 

gera má ráð fyrir að sjónarhorn lánþegans á verkefninu breytist á þessu stigi (Wu, 

2005). Wu telur að skipta megi upplýsingaþörf lánþeganna í þrjá flokka meðan á 

upplýsingaleitarferlinu stendur, í fyrsta lagi þörfinni fyrir að leysa upplýsingavanda, í 

öðru lagi ráðaleysi varðandi hvað um er að vera og hvers má vænta, það er þörf á 

skipulagi og í þriðja lagi persónulegum samskiptum. Þetta segir til um að á þessu stigi 

er upplýsingaþörf lánþegans tengd því að fullgera leitarspurningar með því að fá 

staðfestingu á hvernig þeir ætla að taka á verkefninu og hafa á sama tíma þörf fyrir 

samskipti við bókasafns- og upplýsingafræðinginn eða þann sem sér um 

upplýsingagjöfina. Sýn lánþega er á verkefninu en á sama tíma er tilfinningaþörf þeirra 

sýnd með tilraun til að minnka ráðaleysi gagnvart umhverfinu. Hvorki kyn lánþega né 

upplýsingaveitenda virðist skipta máli við upplýsingaöflun. Ekki virðist staða eða aldur 

heldur skipta máli varðandi upplýsingahegðun þegar tekið er mið af lengd 

upplýsingaviðtala (Wu, 2005). 

Komið hefur í ljós að bókasafns- og upplýsingafræðingar virðast ekki gera sér grein 

fyrir eða ekki greina rétt upplýsingaþörf lánþega. Upplýsingaviðtal virðist skipta miklu 

máli, að fá réttar grunnupplýsingar frá lánþega um hvaða upplýsingar hann í raun 

vantar. Hér skiptir orðaval bókasafns- og upplýsingafræðingsins miklu máli sem og að 

nota opnar spurningar. Upplýsingaviðtal getur haft áhrif á upplýsingaferlið og fer það 

eftir skilningi lánþegans á efninu, spurningum, orðanotkun, bakgrunni og dómgreind 

þeirra sem koma að málinu (Liu og Wu, 2003). 

Kuhlthau (2008) hefur þróað líkan sem hún kallar upplýsingaleitarferli eða ISP (e. 

Information Search Process). Þetta ferli sýnir heildræna mynd af leitarferlinu út frá 

sjónarhorni einstaklingsins í sex stigum. Á fyrsta stiginu gerir notandinn sér grein fyrir 

því að skortur er á upplýsingum, á öðru stiginu er þemað eða efnið fundið og ákveðinn 
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léttir tekur tímabundið við af óvissunni. Á þriðja stiginu er notandinn kominn með 

upplýsingar sem eru mótsagnakenndar, óöryggi og ruglingur eykst aftur og sjálfsöryggi 

minnkar. Á fjórða stiginu er ákveðin grind komin á verkefnið, óöryggið dvínar og 

sjálfsöryggið eykst. Í þessu líkani skiptir fjórða stigið miklu máli en þar verða ákveðin 

kaflaskipti, tiltekinn fókus eða sýn fæst á verkið ásamt auknum áhuga, óöryggið fer 

minnkandi og sjálfsöryggi eykst. Upplýsingum er safnað á fimmta stiginu og ákveðið 

form er komið á verkið, óöryggið minnkar jafnhliða því að áhugi eykst og vinnan verður 

markvissari. Á lokastiginu er leit lokið og notandinn hefur skilið og getur útskýrt 

niðurstöður (Kuhlthau, 2008). 

Líkanið útskýrir algenga reynslu af verkefnavinnu sem hefur ákveðna byrjun og 

tiltekinn endi, það krefst ákveðinnar skipulagningar og þekkingar til að ljúka því. Það 

tengir upplýsingaleit við áhrif upplýsinganna á notandann ásamt því að lýsa reynslu og 

vanda hans við að öðlast þekkingu út frá upplýsingunum. Líkanið lýsir því hvernig lífið 

er samtvinnað reynslu okkar út frá röð atburða en þannig öðlumst við þekkingu. ISP 

líkanið lýsir á heildrænan hátt hvernig fólk öðlast þekkingu út frá mismunandi 

upplýsingalindum og tengir upplýsingahegðun við áhrif upplýsinga á fólk. Líkanið sýnir 

reynslu notandans og lýsir þeim krísum sem geta komið upp þegar þekkingar er leitað. 

Fólk hefur ákveðið markmið með upplýsingaleitinni þar sem upplýsingarnar ráða 

upplýsingahegðuninni (Kuhlthau, 2008). 

Einstaklingar fara ekki alltaf í gegnum þessi stig ISP líkansins við upplýsingaleit. Þeir 

gera greinarmun á því hversu flókin leit er miðað við verkefni. Við hefðbundin verkefni 

á vinnustað er leitin hefðbundin eða venjubundin. Flókin verkefni krefjast flóknari leitar 

sem tekur meiri tíma og þess að fólk hugsi á annan hátt, hér getur einnig borið á kvíða. 

Þannig að erfiðleikastig verkefna veldur því hvort fólk fer í gegnum öll stigin í 

upplýsingaleitarferlinu eða einungis hluta þeirra (Kuhlthau, 2008). 

Í rannsókn McKenzie frá 2003 á upplýsingahegðun barnshafandi kvenna kom í ljós að 

þær völdu sér mjög fjölbreyttar upplýsingaheimildir og komu með mjög flókin og 

sveigjanleg rök fyrir valinu. Þær sögðust leita sér upplýsinga af ásetningi eða komu með 

skýringu á því af hverju þær gerðu það ekki. Mikið af upplýsingaöflun þátttakenda fór 

fram við daglegar athafnir og dagleg samskipti beint eða í gegnum millilið. Að rekast á 

upplýsingar getur falið í sér þætti eins og að þekkja óvæntar upplýsingalindir, komast 

óvænt í kynni við þá sem geta gefið upplýsingar um ákveðið efni og að fá upplýsingar 
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án þess að biðja sérstaklega um þær. Þátttakendurnir sögðust hafa fengið mikið af 

upplýsingum bæði nothæfum og ónothæfum án þess að leita þeirra með ásetningi 

(McKenzie, 2003). 

Í rannsókn sem Kuhlthau (2008) gerði á upplýsingaleit lögfræðinga kom í ljós að 

upplýsingahegðun þeirra var nátengd áhrifum frá upplýsingunum og upplýsingalæsi. Í 

þessari rannsókn kom í ljós hversu nátengdir þessir þættir eru og að upplýsingahegðun 

og upplýsingaleit stjórnast af áhrifum af upplýsingunum sem koma fram og mikilvægi 

þess að upplýsingalæsi sé til staðar til að nýta þær upplýsingar sem fram koma. Þessi 

rannsókn sýndi tenginguna milli upplýsingahegðunar, áhrifa upplýsinga og nauðsynjar 

þess að viðkomandi sé upplýsingalæs. Kuhlthau telur sterkar vísbendingar um að 

upplýsingalæsi sé enn einn hlekkurinn í upplýsingakeðjunni sem þarf að efla og styrkja.  

Kuhlthau komst að því að á vinnustöðum var munur á markmiðum starfsmanna með 

upplýsingaleit, nýliðinn vildi finna réttar upplýsingar eða rétt svör fyrir viðskiptavininn 

en sá með reynsluna leitaði að upplýsingum sem gáfu meiri og dýpri skilning á 

viðfangsefninu. Þessi mismunandi markmið við upplýsingaleit koma fram í mismunandi 

upplýsingahegðun og áhrifum af upplýsingunum. Rannsóknir á markmiðum 

upplýsingaleitar gera okkur kleift að skilja mismunandi nálganir fólks við 

upplýsingaleit. Kuhlthau álítur að tengslin á milli upplýsingahegðunar og áhrifa 

upplýsinganna séu mjög sterk (Kuhlthau, 2008).  

2.3 Upplýsingaleit við athafnir daglegs lífs 

Upp úr 1970 var farið að skoða hvernig fólk aflaði sér upplýsinga í daglegu lífi með 

ELIS (Bates, 2004). ELIS hefur verið skilgreint sem „öflun margs konar upplýsinga 

sem fólk notar til að átta sig á vandamálum daglegs lífs eða til að leysa ákveðin 

vandamál sem eru ekki beint verkefnatengd“. Upplýsingaleit í gegnum daglegar athafnir 

getur verið flókið ferli og þar sem einn milliliður vísar á annan getur tilvísunarkerfið 

orðið ansi langt. Bókasafns- og upplýsingafræðingar eru farnir að horfa meira á 

upplýsingaleit daglegs lífs og hvernig hún hefur áhrif á upplýsingahegðun fólks, þar 

sem ekki er um upplýsingaleit af ásetningi að ræða. Þessi upplýsingahegðun getur 

komið af stað leit sem er eins markviss og ef um væri að ræða upplýsingaleit af 

ásetningi til að fá ákveðnar upplýsingar sem geta komið að notum eða að þörf myndast 

fyrir þær seinna (McKenzie, 2003). 
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Rannsakendur á upplýsingaleitarsviðinu eru farnir að skoða ELIS út frá kenningum um 

notkun tungumálsins. Þessar kenningar fjalla um það hvernig einstaklingar skilja 

heiminn í kringum sig út frá eigin forsendum. Það hvernig lánþegar nota tungumálið við 

ELIS skipir höfuðmáli og nauðsynlegt er að bókasafns- og upplýsingafræðingar geri sér 

grein fyrir því. Einnig þurfa bókasafns- og upplýsingafræðingar að skynja mismunandi 

blæbrigði málsins hjá lánþegum og bera virðingu fyrir mismunandi málnotkun þeirra. 

Bókasafns- og upplýsingafræðingar þurfa að gefa sér tíma fyrir lánþega, bera virðingu 

fyrir þeim og afla trausts þeirra ásamt því að vera sveigjanlegir við upplýsingaöflun 

(Carey, McKechnie og McKenzie, 2001). 

Upplýsingahegðun í tengslum við daglegt líf getur verið mjög flókið fyrirbæri sem 

kemur inn á atvinnu og áhugasvið fólks og því leggur Given (2002) áherslu á að 

skilgreina ELIS ekki of þröngt. Tilhneiging hefur verið til að aðgreina upplýsingaleit í 

daglegu lífi og upplýsingaleit tengda starfi en Given bendir á að þetta tengist allt saman, 

því þegar leitað er eftir upplýsingum um áhugasvið getur það komið sér vel fyrir starfið 

og öfugt. Með þessu fæst aukinn skilningur á það hvernig einstaklingar nálgast 

upplýsingar sem þeir hafa not fyrir. Ef ELIS er einangrað frá félagslegum þáttum og þar 

með vinnuumhverfi fæst ekki fullur skilningur á upplýsingahegðun tengdri ELIS og því 

þarf að skoða upplýsingaþarfir í víðum skilningi og hvaðan þær eru sprottnar (Given, 

2002).  

Given gerði eigindlega rannsókn á 25 fullorðnum háskólastúdentum í Kanada. 

Skilgreiningin á þeim var að þeir væru komnir yfir 21 árs aldur og hefðu verið frá skóla 

í minnst þrjú ár. Þessir stúdentar höfðu ekki eins greiðan aðgang að upplýsingum um 

framhaldsnám eins og þeir sem eru í framhaldsskólum og þurftu því að fá upplýsingar 

um námið eftir öðrum leiðum. Í ljós kom að margir þessara stúdenta fengu áhuga á 

áframhaldandi námi í gegnum ELIS og án þess að hafa lagt af stað með það markmið í 

huga að fara í framhaldsnám. Einn þátttakandinn fór til dæmis á fyrirlestur um rannsókn 

í dýrafræði vegna áhuga hans á velferð dýra og ákvað síðan að leita sér upplýsinga um 

þetta svið innan háskóla. Þátttakandinn snéri sér fyrst til vina og vandamanna til að fá 

meðmæli og ráðleggingar hjá þeim til að komast í háskóla og hélt síðan á 

hverfisbókasafnið til að fá upplýsingar um háskóla. Í framhaldinu hófu þessir stúdentar 

síðan nám við áhugasvið sitt. Það varð úr með nokkra þátttakendur að aðstæður í lífi 

þeirra og ELIS urðu til þess að þeir hófu háskólanám á ný sem ekki hafði verið á 

dagskrá hjá þeim áður. Þetta ferli gat hafist með upplýsingaleit af ásetningi eða með því 
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að rekast á upplýsingar eða jafnvel með skönnun en í reynd notuðu þátttakendurnir 

hverjar þær aðferðir sem virkuðu fyrir þá. Í þessari rannsókn kom fram að 

upplýsingaöflun í gegnum ELIS varð til þess að þátttakendurnir gátu tekið ákvarðanir 

sem höfðu áhrif á framtíð þeirra. Þá kom í ljós að oft leituðu þessir stúdentar í ELIS til 

að finna upplýsingar um skólatengt verkefni með því að lesa dagblöðin eða nota 

hverfisbókasafnið í stað þess að leita til háskólasafnsins. Þessar upplýsingalindir vöktu 

með þeim traust, trúverðugleika og ákveðið áhyggjuleysi og voru því valdar sem 

upplýsingalindir fyrir skólaverkefni. Þessir nemendur hafa komið sér upp mun öflugri 

og flóknari upplýsingalindum í sínu daglega lífi heldur en yngri nemendur og eiga því 

auðveldara með að nýta sér þær þegar kemur að háskólanámi. Þetta hefur mikil áhrif á 

upplýsingaleitarhegðun þessara nemenda. Þessa þætti þurfa bókasafns- og 

upplýsingafræðingar að hafa í huga þegar verið er að aðstoða þennan hóp. Þeir þurfa að 

horfa á lánþega út frá heildarmyndinni en ekki gera ráð fyrir að allir þurfi sömu aðstoð 

við upplýsingaleit. Eins þurfa þeir að gera sér grein fyrir að upplýsingaþörf lánþega og 

upplýsingahegðun er mjög einstaklingsbundin. Mjög brýnt er að bókasafns- og 

upplýsingafræðingar skoði og skilji þessa flóknu upplýsingaþörf í samhengi til að geta 

veitt einstaklingsbundna aðstoð (Given, 2002). 

McKenzie (2003) gerði eigindlega rannsókn á barnshafandi konum sem gengu með 

tvíbura og sem fengið höfðu fyrirmæli um að það að leita sér upplýsinga um meðgöngu 

væri mikilvægur undirbúningur meðgöngunnar. Við rannsóknina hafði McKenzie til 

hliðsjónar upplýsingaleitarlíkan sem byggt er á upplýsingaleit daglegs lífs, þar sem fólk 

rekst á upplýsingar en leitar þeirra ekki af ásetningi. Þetta er hópur sem 

upplýsingaveitendur sjá strax út sem líklega notendur og þar sem notendurnir sjálfir 

finna auðveldlega hugsanlegar upplýsingalindir, til dæmis tvíburaforeldra. Eftir að hafa 

skoðað og greint upplýsingahegðun þátttakenda sinna kom fram að upplýsingaleit á 

tveimur stigum upplýsingaleitarferlisins lýsti best upplýsingahegðun þátttakendanna. Á 

fyrsta stiginu ná notendur sambandi við upplýsingalindir. Gera má ráð fyrir að ákveðin 

vandamál geti komið upp þegar verið er að koma á sambandi við upplýsingalindir eða 

hugsanlegar upplýsingalindir hvort heldur það er gert beint eða gegnum tilvísanir. Á 

öðru stiginu eiga sér stað ákveðin samskipti milli þess sem leitar upplýsinga og þess 

sem veitir þær. Á þessu stigi má einnig gera ráð fyrir að upp komi ákveðin vandamál í 

samskiptum meðan upplýsingaöflun á sér stað.  
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2.4 Upplýsingalæsi 

Magn upplýsinga hefur aukist gífurlega á síðustu árum í samfélaginu samhliða örum og 

miklum tæknibreytingum. Internetið hefur opnað fólki aðgang að miklu magni 

upplýsinga og því er nauðsynlegt að sem flestir séu og verði upplýsingalæsir. 

Samkvæmt kenningum Christine Bruce frá Ástralíu er það mjög einstaklingsbundið 

hvernig einstaklingar upplifa og skilja fyrirbærið upplýsingalæsi og fer það eftir 

upplifun og reynsluheimi hvers og eins (Creating Knowledge III, 2003). Mikið hefur 

verið ritað á síðustu árum um mikilvægi þess fyrir einstaklinginn að vera vel læs á 

upplýsingar til að gera hann hæfari til að taka fullan þátt í upplýsinga- og 

þekkingarþjóðfélagi dagsins í dag og ekki síst nánustu framtíðar. Flest ríki heims eru 

sammála um að forsenda efnahagslegrar þróunar er að fólk sé sveigjanlegt og tilbúið til 

að afla sér símenntunar en færni í upplýsingalæsi er nauðsynleg til að svo verði (Þórdís 

T. Þórarinsdóttir, 2008). 

Hugtakið upplýsingalæsi er talið hafa komið fyrst fram í Bandaríkjunum hjá formanni 

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

Zurkowski árið 1974, í skýrslu til Þjóðarnefndar um bókasöfn og upplýsingafræði (e. 

National Commission for Libraries and Information Science - NCLIS). Þar kemur fram 

að hann telur nauðsynlegt að gera fólk „læst á upplýsingar“ (e. information literate) til 

að geta tekið þátt í og verið samkeppnishæft í upplýsingasamfélagi framtíðarinnar 

(Ingibjörg Sverrisdóttir, 2001; Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008). Bandarísku 

bókavarðasamtökin ALA (e. American Library Association) birtu skilgreiningu á 

hugtakinu upplýsingalæsi árið 1989 sem iðulega er vitnað í, en þar kemur fram að: 

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

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

upplýsingar sem hann þarf á að halda. (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008: 105).  

Til að ná þessu markmiði telur ALA nauðsynlegt að menntastofnanir taki upp markvissa 

kennslu í upplýsingalæsi þannig að upplýsingalæs einstaklingur viti hvar hann á að leita 

sér þekkingar (American Library Association, [e.d.]a.). Samkvæmt Kuhlthau ætti kjarni 

menntunar að vera að gera einstaklinga upplýsingalæsa. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

upplýsingar séu til að læra, skapa og taka þátt í daglegu lífi og að inntak 

upplýsingalæsis sé að gera fólki kleift að taka virkan þátt í nútímasamfélagi (Kuhlthau, 

2008). 
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Á fundi bandaríska Þjóðarráðsins um upplýsingalæsi (e. The National Forum on 

Information Literacy) í Prag í september árið 2003 var sett fram svokölluð Prag-

yfirlýsing - um eflingu upplýsingalæsis í samfélaginu (e. The Prague Declaration - 

Towards an Information Literate Society) en þar kemur fram að upplýsingalæsi „felur í 

sér þekkingu á eigin upplýsingaþörfum og hæfileikanum til að staðsetja, finna, meta, 

skipuleggja og nota á skilvirkan hátt upplýsingar.“ Þar kemur einnig fram að 

upplýsingalæsi er „forsenda þess að taka fullan þátt í upplýsingasamfélaginu og er hluti 

af þeim grundvallar mannréttindum að njóta símenntunar“ (Pragyfirlýsingin um eflingu 

upplýsingalæsis í samfélaginu, Fregnir, 2003). Skilgreiningin á hugtakinu 

upplýsingalæsi hefur verið víkkuð út síðustu ár og nær nú yfir það sem hefur verið 

kallað upplýsingaleikni og upplýsingafærni (e. information skills) ásamt safnfræðslu 

(Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008). 

Á ráðstefnu sem haldin var í Bibliotheca Alexandrina árið 2005 þar sem sérfræðingar í 

upplýsingalæsi og símenntun tóku þátt (e. High Level Colloquium on Information 

Literacy and Lifelong learning) og þekkt er sem Alexandríuyfirlýsingin um 

upplýsingalæsi og símenntun, kemur fram að upplýsingalæsi er nátengt símenntun og 

gerir fólki á öllum aldri „kleift að leita að, meta, nota og vinna úr upplýsingum á 

gagnlegan hátt“ (Alexandríuyfirlýsingin um upplýsingalæsi og símenntun, Fregnir, 

2006). Þar var einnig lýst yfir að „upplýsingalæsi og símenntun væru leiðarljósin í 

upplýsingasamfélaginu, þar sem þau vísuðu veginn til framfara, hagsældar og frelsis.“ 

(Alexandríuyfirlýsingin um upplýsingalæsi og símenntun, Fregnir, 2006).  

ALA hefur gefið út staðla um hvernig kenna á upplýsingalæsi við háskóla 

(e. Information Literacy Competency for Higher Education) þar sem fram kemur að 

miklar og örar breytingar eiga sér stað í nútímatækni og upplýsingalindum fer fjölgandi. 

Þar af leiðandi standa einstaklingar frammi fyrir óendanlegum valmöguleikum hvað 

varðar upplýsingar bæði í námi, vinnu og einkalífi. Upplýsingalæs einstaklingur er því 

mun betur í stakk búinn til að takast á við sífellt flóknara samfélag og er 

samkeppnishæfari en ella, auk þess að búa þá undir símenntun (e. lifelong learning) 

(American Library Association, [e.d.]b.). Í Alexandríuyfirlýsingunni kemur fram að 

upplýsingalæsi og símenntun „séu undirstöðuatriði í þróun almennra hæfniskrafna sem 

eru nauðsynlegar vegna faggildingar á öllum menntunarstigum og í tengslum við 

starfsmenntunaráætlanir.“ (Alexandríuyfirlýsingin um upplýsingalæsi og símenntun, 

Fregnir, 2006).  
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Á ráðstefnu um upplýsingalæsi sem haldin var á Akureyri árið 2003 (e. Creating 

Knowledge III) á vegum NORDINFOlit (sæ. Nordiskt forum för samarbete inom 

området informationskompetens) kom fram að innan fagstétta bókasafns- og 

upplýsingafræðinga væru fleiri en ein skilgreining á upplýsingalæsi í gangi. Þar er 

hugtakið meðal annars notað til að lýsa því hvernig færni í upplýsingalæsi er byggð upp 

og sem samheiti yfir tölvufærni og námstækni. Þar kom einnig fram að í rannsókn sem 

gerð var við háskólann í Sheffield í Bretlandi og byggð er á fyrirbærafræði (e. 

phenomenology) að upplýsingalæsi er oft ruglað saman við tölvulæsi og að fólk innan 

ákveðinna fagsviða leggur mismunandi skilning í upplýsingar. Þar var áhersla lögð á að 

tölvufærni sé ekki nóg, heldur verður einnig að koma til færni í að meta upplýsingar og 

heimildir á gagnrýninn hátt og að nota upplýsingar á faglegan hátt (Creating Knowledge 

III, Fregnir, 2003). 

Á seinustu árum hefur atvinnulífið farið að huga að upplýsingalæsi. Fyrirtækin eru farin 

að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að starfsmenn séu læsir á upplýsingar og að þetta 

skipti máli fyrir fyrirtækið. Þá eru fyrirtækin farin að leggja áherslu á símenntun 

starfsmanna í auknum mæli og að gera þá betur undirbúna undir hið síbreytilega 

tækniumhverfi sem fyrirtækin búa við í dag, sem gerir þá um leið samkeppnishæfari 

(Ingibjörg Sverrisdóttir, 2001). 

Í rannsókn á atvinnuauglýsingum fyrir bókasafns- og upplýsingafræðinga í 

Bandaríkjunum sem DeArmond og fleiri gerðu 20094 kom fram krafa um meiri færni í 

upplýsingaleit, að finna réttar upplýsingar skiptir höfuðmáli og að þar af leiðandi sé 

nauðsynlegt að bókasafns- og upplýsingafræðingar séu vel upplýsingalæsir og geti 

miðlað þeirri kunnáttu til lánþega (DeArmond, o.fl., 2009). 

2.5 Kenningar um rökréttar ákvarðanatökur 

Kenningar um rökrétta ákvarðanatöku hafa verið áhrifamiklar innan 

upplýsingafræðinnar. Þær hafa þróað og víkkað skilning okkar á því hvernig 

upplýsingar hafa verið notaðar við ákvarðanatöku og hvernig fólk metur og tekur 

ákvarðanir á meðan það leitar að og notar upplýsingar (Berryman, 2008). 

                                                 
4 Sjá kafla 1.5 hér að framan 
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Við leit og notkun upplýsinga verður fólk að velja milli ákveðinna valkosta, til dæmis 

milli upplýsingalinda. Ákvarðanataka hefur verið skilgreind sem val á milli tveggja eða 

fleiri valkosta. Þó hefur dýpri skilningur verið lagður í hugtakið og það skilgreint sem 

„vitsmunalegt fjölþrepa ferli“ sem setja má fram sem þrjú stig. Í fyrsta lagi þarf að gera 

sér grein fyrir að um vandamál er að ræða, í öðru lagi eru valmöguleikar á aðgerðum 

skoðaðir og í þriðja lagi fer fram ákveðið val. Skilja má ákvarðanatöku sem þann 

tímapunkt þegar einstaklingur ákveður aðgerð, þegar ákvörðun er tekin eftir að mat á 

þeim valmöguleikum sem eru í boði hefur farið fram. Kenningar um ákvarðanatöku eru 

byggðar á rannsóknum þar sem einblínt er á þann tímapunkt þegar ákvörðunin er tekin. 

Ef ákvarðanataka er skoðuð sem val á milli ákveðinna valmöguleika er mögulegt að 

einstaklingurinn nýti allt upplýsingaleitarferlið við að velja á milli ákveðinna 

valmöguleika, til dæmis með vali á ákveðnum upplýsingalindum. Gagnrýnt hefur verið 

að með því að skoða þennan ákveðna þátt vitum við ekki hvað olli því að þessi 

ákvörðun var tekin og í hvaða samhengi hún var tekin. Á sama tíma og við gerum okkur 

betur grein fyrir mismunandi blæbrigðum við mat á upplýsingum, meðan á 

upplýsingaleit stendur, þurfum við blæbrigðaríkari leiðir til að skilja þetta mat 

(Berryman, 2008).  

Kenningar um rökrétta ákvarðanatöku hafa haft mikil áhrif innan bókasafns- og 

upplýsingafræði og hafa varpað ljósi á annars vegar skilning okkar á notkun upplýsinga 

við ákvarðanatöku og hins vegar með hvaða hætti fólk metur og tekur ákvarðanir meðan 

á upplýsingaleit stendur. Rannsakendum á sviði bókasafns- og upplýsingafræði hefur 

fundist hugtakið ánægja (e. satisficing) hjálpa til við að skilja upplýsingahegðun 

lánþega.  

Við upplýsingaöflun þegar um ákvarðanir varðandi starfsferil er að ræða eru 

upplýsingar fengnar frá mjög fjölbreyttum upplýsingalindum. Um getur verið að ræða 

upplýsingar frá vinum og vandamönnum, úr bókum, blöðum og jafnframt frá bókasafns- 

og upplýsingafræðingum. Magn upplýsinganna skiptir notandann ekki aðalmáli heldur 

hversu gagnlegar þær reynast honum (Julien, 1999). 

Meðal þeirra vandamála sem einstaklingar lenda iðulega í þegar þeir leita sér upplýsinga 

varðandi starfsferil er að þeir gera sér ekki grein fyrir að þeir þurfi á upplýsingum að 

halda. Einnig vita þeir ekki hvar finna má þær upplýsingar sem þeir þurfa á að halda og 

loks geta þeir lent í því að nauðsynlegar upplýsingar eru ekki til. Önnur vandamál við 
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upplýsingaleit hjá þessum hópi eru meðal annars litlir samskiptahæfileikar, skortur á 

sjálfsöryggi eða kunnáttu, upplýsingalindir hindra nálgun upplýsinga og tafir verða á 

því að notandinn finni upplýsingar. Sú staða getur einnig komið upp að þeir sem leita 

upplýsinga fái rangar eða ónákvæmar upplýsingar og jafnvel að upplýsingarnar liggi á 

mismunandi stöðum og því sé erfitt að nálgast þær (Julien, 1999). 

Kenningar um rökrétta ákvarðanatöku gefa aðra sýn á mat manna og ákvarðanatöku en 

upplýsingafræðin og hafa því mikið gildi fyrir bókasafns- og upplýsingafræðinga við að 

öðlast skilning á ákvarðanatöku upplýsingaleitenda meðan á upplýsingaleit stendur 

(Berryman, 2008). 
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3. Aðferðafræði 

Í kaflanum er gerð grein fyrir markmiði rannsóknarinnar, framkvæmd, 

rannsóknaraðferðum, þátttakendum, gagnasöfnun, skráningu gagna og úrvinnslu. 

3.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með rannsókninni er að varpa ljósi á hvers vegna fólk sem er að velja sér 

framhaldsnám við háskóla fer í MLIS-nám í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla 

Íslands. Leitast er við að komast að því hvers vegna fólk velur þetta tiltekna nám, hvar 

og þá hvernig fólk nálgast upplýsingar um námið, hvað vekur áhuga nemenda á náminu 

og hvað nemendum finnst um skipulag námsins. Til að ná fram þessum markmiðum var 

farið af stað með eftirtaldar rannsóknarspurningar: 

Hvers vegna er MLIS- nám í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands 
valið sem framhaldsnám? 

Hvar fær fólk upplýsingar um MLIS-nám í bókasafns- og upplýsingafræði við 
Háskóla Íslands? 

Hvernig finnst MLIS-nemendum í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla 
Íslands grunnuppbygging námsins?  

Til að reyna að svara þessum rannsóknarspurningum var í rannsókninni stuðst við 

ramma af spurningum sem breyttist og þróaðist eftir hvert viðtal 5.  

3.2 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Vinna við rannsóknina hófst í október 2008 en upphaflega var hún liður í námskeiðinu 

„Inngangur að eigindlegum rannsóknaraðferðum“. Rannsakandi taldi að hún gæti nýst 

til að skoða hvernig fjölga mætti nemendum í MLIS-námi í bókasafns- og 

upplýsingafræði, hvar nemendur öfluðu sér upplýsinga um námið og hvernig þeim 

fyndist grunnuppbygging námsins. Í þessari rannsókn var bætt við tveimur viðtölum 

fyrir utan að bætt var við tveimur rannsóknarspurningum. Gögnin úr upprunalegu 

rannsókninni voru tekin til ítarlegrar greiningar ásamt nýju gögnunum. 

Rannsóknin byggir á opnum viðtölum við fimm einstaklinga. Fyrsta viðtalið var tekið í 

október 2008, en fimmta og síðasta viðtalið var tekið í maí 2009. Hringt var í fyrstu þrjá 

viðmælendurna og þeir beðnir um að taka þátt í fyrri rannsókninni en síðan voru þeir 

beðnir um leyfi fyrir því að viðtölin yrðu einnig notuð í seinni rannsókninni og var það 

                                                 
5 Sjá viðauka A. 
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góðfúslega veitt. Tvo síðustu viðmælendurna benti leiðbeinandi rannsakanda á og voru 

þeir beðnir að taka þátt með því að senda þeim tölvupóst og urðu þeir góðfúslega við 

beiðninni.  

Þegar vinnan var vel á veg komin, kom fram nýr flötur og ákveðið var að skoða hvað 

nemendum fyndist um að bókasafns- og upplýsingafræði væri kennd bæði á BA-stiginu 

og MLIS-stiginu. Tveir viðmælendur höfðu komið inn á þetta atriði og var því hringt í 

hina þrjá viðmælendurna og þeir spurðir um þetta atriði.6 

3.3 Rannsóknaraðferðir 

Við rannsóknina var notuð eigindleg aðferðafræði (e. qualitative methodology) en hún 

byggir á upplifunum þeirra einstaklinga sem taka þátt í rannsókninni. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir fela í sér nákvæma skoðun á ýmsum félagslegum fyrirbærum, 

áhersla er lögð á hvernig skilning fólk leggur í upplifanir sínar (Taylor og Bogdan, 

1998: 12-13). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eiga rætur að rekja til fyrirbærafræðinnar 

sem einnig skoða mannlega hegðun og reyna að skilja hvernig fólk skynjar eða upplifir 

veruleikann (Taylor og Bogdan, 1998: 14-15). Þær geta nýst til að skoða 

einstaklingsbundin mynstur (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003) og niðurstöður sýna 

aðstæður viðmælenda á þeim tíma þegar rannsókn fór fram (Taylor og Bogdan, 1998: 

14-15). Rannsakandinn, sem er aðalrannsóknartækið, á að vera hlutlaus og miklu máli 

skiptir að hann setji skoðanir, viðhorf og hugmyndir sínar um efnið til hliðar (Esterberg, 

2002: 9). Hann þarf að skilja og skynja upplifun þátttakenda ásamt því að treysta á eigin 

hæfileika við öflun og túlkun gagna. Það er rannsakandinn sem ákveður hvað er skoðað 

og hvernig niðurstöðurnar eru settar fram (Esterberg, 2002: 2, 14). Í mjög víðum 

skilningi er markmið eigindlegra rannsóknaraðferða það að kenning passi við gögnin en 

ekki öfugt (Taylor og Bogdan, 1998: 11-12). Lögð er áhersla á réttmæti fremur en 

áreiðanleika, það er að mæla það sem á að mæla og að það sé gert rétt (Taylor og 

Bogdan, 1998: 13). Það er ekki markmið þeirra sem stunda eigindlegar rannsóknir að 

sanna eða afsanna tilgátur eða kenningar né heldur að alhæfa út frá niðurstöðum 

(Esterberg, 2002: 5-7). 

Í þessari rannsókn eru gögnin greind út frá aðleiðslu en í því felst að byrjað er að afla 

gagna, þau eru rýnd og síðan er sett fram tilgáta byggð á rannsóknargögnunum.  

                                                 
6 Sjá viðauka B. 



 28

Rannsakandinn greinir gögnin út frá nálgun grundaðra kenninga (e. grounded theory) 

sem felur í sér tvö stig kódunar þ.e. opin kódun þar sem unnið er með gögnin og dregin 

út yfirþemu (Esterberg, 2002: 158). Síðan er unnið út frá markvissri kódun en þá eru 

yfirþemun tekin, þau greind dýpra og fundin undirþemu (Esterberg, 2002: 161). Gögn 

eru greind samhliða gagnaöflun og allar niðurstöður eru túlkaðar útfrá gögnunum 

sjálfum af rannsakandanum. Áhersla er lögð á merkingu og skilning á ferlinu sem heild 

og ályktanir eru dregnar út frá því. 

Þessi rannsókn er tilviksathugun þar sem eitt afmarkað mál var skoðað og eigindlegar 

rannsóknaraðferðir hentuðu vel þessari rannsókn þar sem markmiðið var að fá innsýn í 

og reyna að skilja hvers vegna fólk velur að fara í tiltekið nám (Esterberg, 2002: 2-3).  

3.4 Þátttakendur  

Markvisst úrtak (e. purposive sampling) var notað við val á þátttakendum. Þegar um 

markvisst úrtak er að ræða þurfa þátttakendur að uppfylla ákveðin skilyrði og 

þátttakendur eru valdir fyrirfram (Esterberg, 2002: 93). Í þessari rannsókn þurftu 

þátttakendur að uppfylla þau skilyrði að vera í MLIS-námi í bókasafns- og 

upplýsingafræði við Háskóla Íslands eða hafa útskrifast með MLIS-gráðu frá 

fyrrgreindum skóla. 

Þátttakendurnir eru fimm konur en mikill meiri hluti nemenda í MLIS-náminu eru 

konur og ekki var reynt sérstaklega að finna karlkynsnemanda til að taka þátt í 

rannsókninni. Val á þátttakendum fór þannig fram að rannsakandi sá tvo fyrstu á 

göngum Háskólans og bað þá um að taka þátt í rannsókninni, rannsakanda var bent á 

þann þriðja í gegnum samstarfsmann viðkomandi og leiðbeinandi rannsakanda benti á 

tvo þá síðustu. Reynt var að fá þátttakendur sem voru komnir mislangt með námið eða 

höfðu lokið náminu. Þrír þátttakendur voru enn í námi, einn var nýbyrjaður og tveir 

langt komnir með sitt nám. Fjórði þátttakandinn var að útskrifast í júní 2009, hann var 

ekki farinn að leita sér að vinnu þegar rannsóknin fór fram en var vongóður um að fá 

starf við sitt hæfi. Fimmti og síðasti viðmælandinn lauk sínu námi haustið 2007, var 

boðin vinna við sitt fag fyrir útskrift og vinnur við fagið í dag.  

Ekki var farin sú leið að gefa þátttakendum gervinöfn, heldur eru þeir skráðir sem 

viðmælandi 1, 2, 3, 4 og 5 eftir þeirri röð sem viðtölin voru tekin. Engin nöfn koma 



 29

fram í viðtölunum heldur er talað um fagheiti eða starfsheiti þeirra sem nefndir eru í 

viðtölunum.  

Allir viðmælendurnir tóku vel í að taka þátt í rannsókninni og var þeim gerð grein fyrir 

því hvernig viðtölin færu fram strax í upphafi. Það er að segja að þau yrðu hljóðrituð þar 

sem þyrfti að skrifa þau niður orð fyrir orð. Ennfremur að allir þátttakendur nytu 

nafnleyndar, ásamt öllum þeim sem nafngreindir væru í viðtölunum, sem notuð verða í 

rannsóknarferlinu og við afritun viðtalanna. Einnig að frumgögnum yrði eytt að lokinni 

gagnavinnslu og að þeir gætu hætt þátttöku á hvað stigi rannsóknarinnar sem væri. 

Ítrekað var í hvert sinn sem talað var við þá að fyllsta trúnaði væri heitið og minnt á 

nafnleyndina. Þá var þeim látið eftir að ákveða hvar viðtölin færu fram og hvenær. Tvö 

viðtalanna fóru fram á vinnustað þátttakenda, tvö á heimili þátttakenda og eitt á 

bókasafni. Einnig var fengið leyfi til að hafa samband við þá ef á þyrfti að halda meðan 

á verkinu stæði og að þeir gætu haft samband við rannsakanda ef þeir hefðu einhverjar 

spurningar varðandi rannsóknina.  

3.5 Gagnasöfnun  

Í eigindlegum rannsóknum safnar rannsakandinn gögnum sem eru lýsandi með t.d. 

opnum eða djúpum viðtölum, þátttökuathugunum og rannsóknum á persónulegum 

gögnum (Taylor og Bogdan, 1998: 8, 9).  

Viðtöl eru flokkuð eftir því hversu fastmótuð þau eru, t.d. stöðluð viðtöl (e. structured 

interviews), hálfstöðluð viðtöl (e. semistructured interviews) einnig nefnd djúp viðtöl (e. 

in-depth interviews) og óstöðluð viðtöl (e. unstructured interviews) (Esterberg, 2002: 

85-89). 

Gagnaöflun við rannsóknina hófst í október 2008 og lauk í maí 2009. Viðtölin sem eru 

fimm í þessari rannsókn, flokkast undir hálfstöðluð viðtöl. Markmiðið með 

hálfstöðluðum viðtölum er að fá viðmælendur til að tjá sig um ákveðið efni, opið og 

óþvingað, með eigin orðum. Þannig er hægt að öðlast skilning á því hvernig 

viðmælendur upplifa aðstæður sínar þ.e. ástæður fyrir vali sínu á framhaldsnámi. 

Rannsakandinn er hlutlaus aðili sem notar virka hlustun til að öðlast dýpri skilning á 

viðfangsefninu og viðmælendum sínum. Það er gert með því að spyrja nánar um efnið 

og koma á óþvinguðu sambandi milli spyrjanda og viðmælenda. Ekki voru notaðar 

staðlaðar spurningar en rannsóknarspurningarnar og viðtalsspurningarnar voru hafðar til 
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hliðsjónar (Esterberg, 2002: 87). Með þessu móti var reynt að komast að því hvað skipti 

þátttakendur mestu máli þegar um val á framhaldsnámi var að ræða, hvar þeir fengu 

upplýsingar um námið og hvernig þeim fannst uppbygging þess.  

Öll viðtölin voru tekin upp, það er hljóðrituð og síðan skrifaðar ítarlegar/nákvæmar 

vettvangsnótur, það er viðtölin voru afrituð orðrétt upp eftir viðmælendunum. Lengd 

viðtalanna var frá 24 og allt upp í 50 mínútur. Heildarmagn rannsóknargagna var í lok 

gagnaöflunar eftir fimm viðtöl um 195 blaðsíður. 

3.6 Skráning og úrvinnsla gagna 

Frumgreining gagna fór fram samhliða afrituninni og var hún sett fram sem athugasemd 

rannsakanda ásamt hugleiðingum í lok hvers viðtals. Þegar öflun og skráningu gagna 

var lokið hófst úrvinnsla og greining þeirra en þau voru eins og komið hefur fram greind 

út frá aðleiðslu þ.e. rannsakandinn túlkaði gögnin og var túlkunin grunduð út frá 

gögnunum. Greiningin fór þannig fram að öll viðtölin voru marglesin yfir, meginþemu 

dregin fram en gengið var út frá rannsóknarspurningunum. Fundin voru lykilhugtök 

fyrir hvert þema, síðan var hvert lykilhugtak skoðað enn dýpra eða eins nákvæmt og 

ástæða var til. Með svona kerfisbundnum lestri gagnanna fékkst meiri og dýpri 

skilningur á námsvali viðmælendanna.  

Meginþemun sem dregin voru fram voru: hvernig voru upplýsingar um námið fengnar, 

hvers vegna var MLIS-nám í bókasafns- og upplýsingafræði valið, hvernig fannst 

viðmælendum grunnuppbygging námsins og hvað mætti betur fara og loks hvort þeim 

fannst ástæða til að kenna námið bæði á BA- og MLIS-stigi? 
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4. Reynsla nemenda í MLIS-námi í bókasafns- og upplýsingafræði 
við Háskóla Íslands 

Í þessum kafla koma fram skoðanir og reynsla þeirra fimm nemenda í MLIS-námi í 

bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands sem tóku þátt í rannsókninni. Gerð 

verður grein fyrir því hvers vegna þeir völdu að fara í MLIS-nám í bókasafns- og 

upplýsingafræði, hvernig/hvar þeir öfluðu sér upplýsinga um námið og hvernig þeim 

fannst grunnskipulag námsins. Í rannsókninni er talað um þátttakanda, hann eða 

viðmælanda og einnig viðmælanda eitt, tvö, þrjú, fjögur eða fimm en þátttakendurnir 

fengu þessi númer eftir þeirri röð sem viðtölin voru tekin. Allir viðmælendurnir hafa 

mismunandi háskólanám að baki og einnig er talsvert um liðið síðan þeir luku sínu 

grunnnámi. 

4.1 Hvers vegna var MLIS-nám í bókasafns- og upplýsingafræði 
valið sem framhaldsnám við Háskóla Íslands 

Allir fimm þátttakendurnir höfðu ætlað sér í meira nám á einhverjum tímapunkti. Allir 

vildu prófa eitthvað nýtt sem byði upp á fjölbreytta atvinnumöguleika að námi loknu. 

Tveir af þátttakendunum höfðu lengi haft áhuga á námi í bókasafns- og upplýsingafræði 

en annar þeirra var ekki tilbúinn að fara aftur í BA-nám. Það var ekki fyrr en 

fyrrgreindur þátttakandi komst að því að byrjað var að kenna námið á MLIS-stiginu að 

hann ákvað að fara í það nám. Annar þátttakandi tók ákvörðun um að fara í bókasafns- 

og upplýsingafræði þegar hann var staddur á almenningsbókasafni sem lánþegi og 

byrjaði í BA-náminu en eftir að hafa rætt við kennara greinarinnar breytti hann yfir í 

MLIS-námið. Tveir þátttakendur voru tilbúnir til að fara í bókasafns- og 

upplýsingafræði eftir að vinir þeirra höfðu ráðlagt þeim að fara þessa leið. Annar 

þessara þátttakenda gerði þá kröfu að námið væri menningartengt en hinn að hann gæti 

tekið námið á sínum hraða og að það væri hægt að stunda það samhliða barnauppeldi.  

Viðmælandi eitt sem var búinn að starfa lengi erlendis vildi koma heim, breyta til og 

prófa eitthvað nýtt. Hann talaði við vin sinn um þessi áform sín og vinurinn benti 

honum á að MLIS-nám í bókasafns- og upplýsingafræði myndi henta hans áhugasviði 

vel. Viðmælandi eitt sló til, kom heim og hóf námið. Einu kröfurnar sem hann gerði var 

að það væri á einhvern hátt tengt menningarstarfsemi sem bókasafns- og 

upplýsingafræðin vissulega er. Þessum viðmælanda fannst einn af kostunum við námið 
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vera hversu vítt svið það spannar sem kemur meðal annars fram í verkefnavinnu 

nemenda, en um þetta segir hann „þar töluðu mastersnemar sem voru að klára […] þau 

komu gjörsamlega úr öllum áttum þessi verkefni sem var verið að kynna“. Þá fannst 

honum einnig starfsvettvangur greinarinnar bjóða upp á marga spennandi möguleika en 

eins og hann segir „þá finnst mér aðaláherslan í þessu námi vera hvað þetta veitir mér í 

rauninni ofboðslega víðtækt vinnusvið […] þú getur unnið á söfnum, þú getur unnið sem 

skjalastjóri, þú getur verið á kafi í tölvu- og tæknimálum og heimasíðugerðum og hverju 

sem er með þetta nám […] það er það sem mér finnst svo geggjað“. Þannig fannst 

viðmælanda eitt bókasafns- og upplýsingafræðin hafa upp á allt það að bjóða sem hann 

hafði vonast til og hann var þess fullviss að hann hefði valið rétt eða eins og hann orðaði 

það „og maður bara sér það í hendi sér sko hafi ég einhverntíman valið rétt þá var það 

núna […] og mér finnst þetta algjörlega frábært nám“.  

Viðmælandi tvö var búinn að vera heima í nokkur ár við barnauppeldi. Hann vildi fara 

aftur út á vinnumarkaðinn en fannst fyrra starf ekki fara vel saman við fjölskyldulífið. 

Einnig vildi hann geta nýtt eða byggt ofaná fyrra nám og geta tekið námið á sínum 

hraða. Þá fannst honum skipta miklu máli að hafa góða starfsmöguleika að námi loknu. 

Að hans mati uppfyllti bókasafns- og upplýsingafræðin þessar væntingar hans. Hann var 

búin að skrá sig í annað háskólanám þegar vinur hans kom að máli við hann og benti 

honum á að bókasafns- og upplýsingafræði ætti örugglega vel við hann. Hann breytti 

skráningunni og skráði sig í starfsréttindanám í bókasafns- og upplýsingafræði en á 

þeim tíma, haustið 2003, var ekki boðið upp á MLIS-nám. Eftir eitt ár í námi tók 

viðmælandinn sér námshlé vegna barneigna og þegar hann hóf nám aftur, ári síðar, frétti 

hann af MLIS-náminu og lýsir því þannig „og sé að ég uppfylli öll skilyrði og sæki um 

[…] haustið 2005“.  

Viðmælandi þrjú er með próf úr Kennaraháskóla Íslands og 20 ára kennslureynslu að 

baki. Hann átti erfitt með að sjá sig fyrir sér í framtíðinni sem gamlan kennara og var 

einnig orðin þreyttur á almennri kennslu, eins og hann sagði „ég var orðin svolítið 

þreytt á kennslu“. Áður en viðmælandi þrjú fór á sínum tíma í kennaranámið stóð valið 

á milli þess og bókasafnsfræðinnar en sagði „þá var ég að hugleiða hvort ég ætti að 

skella mér í bókasafnsfræði en ákvað að fara í Kennó“. Þegar viðmælandi þrjú ákvað að 

fara í MLIS-námið, fannst honum vera kominn tími á breytingar hjá sér og var „búin að 

hugleiða að skella mér í bókasafnsfræði […] og kynnast einhverju nýju og eiga 

einhvern valkost“. Viðmælandinn vildi geta átt möguleika á að vinna áfram innan 
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skólaumhverfisins sem honum þótti áhugavert, þrátt fyrir að vilja losna úr almennri 

kennslu, en einnig að hafa þann möguleika að geta skipt yfir í eitthvað alveg nýtt sem 

væri þá skjalastjórn, eða eins og hann orðaði það „geta átt möguleika bæði kannski að 

starfa áfram innan skólakerfisins þá í safnkennslu […] eins fannst mér spennandi kostur 

skjalastjórnunin“. Þessa möguleika sá hann fyrir sér í MLIS-náminu.  

Viðmælandi fjögur var lengi búinn að hugsa um að fara í meira nám, með það í huga að 

breyta alveg um og reyna eitthvað nýtt. Eitt sinn þegar hann var staddur á bókasafni, 

varð honum ljóst að hann vildi gjarnan starfa sem bókasafnsfræðingur á bókasafni, eða 

eins og hann sagði „já þetta langar mig að vinna við“. Hann skráði sig í BA-nám í 

bókasafns- og upplýsingafræði þar sem hann var orðinn of seinn til að sækja um MLIS-

námið enda vildi hann „bara“ verða bókasafnsfræðingur. Þegar viðmælandinn síðan 

talaði við kennara deildarinnar fannst kennaranum að þar sem viðmælandinn væri með 

BS-gráðu fyrir væri óþarfi fyrir hann að taka BA-próf og benti honum á MLIS-námið 

„þú bara ferð í MLIS-námið“ þannig að þátttakandinn skipti úr BA-náminu yfir í MLIS-

námið.  

Fimmti viðmælandinn var með BA-próf og meistaragráðu áður en hann hóf MLIS-nám 

í bókasafns- og upplýsingafræði. Þegar hann hóf sitt háskólanám var hann að velta fyrir 

sér að taka bókasafnsfræðina sem aukafag en tilviljun réði því að annað fag varð fyrir 

valinu. Viðmælandinn stundaði kennslu í mörg ár og vildi fara að breyta til enda sá 

hann sig ekki fyrir sér sem aldraðan kennara. Hann langaði alla tíð í bókasafnsfræðina 

og þegar hann fór að velta fyrir sér að fara í annað nám hafði hann engan áhuga á fara 

aftur í BA-nám og var að velta fyrir sér öðru mastersnámi. Þegar hann komst að því að 

bókasafns- og upplýsingafræðin væri kennd á MLIS-stiginu var hann ekki lengi að taka 

ákvörðun og sótti um í MLIS-náminu. Þessi viðmælandi hefði aldrei farið í bókasafns- 

og upplýsingafræði hefði einungis verið boðið upp á nám á BA-stiginu í greininni. 

Síðan var ýmislegt sem skipti máli fyrir viðmælandann eins og góðir starfsmöguleikar 

að námi loknu. Einnig fannst honum áhugavert hversu mikil áhersla er lögð á hinn 

rafræna heim, vefmál og ekki síst hina fræðilegu þekkingu í tengslum við upplýsingar 

og upplýsingaöflun en ekki eingöngu „einhver praktísk atriði eins og skráningu og 

flokkun“. 
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4.1.1 Samantekt um val þátttakenda á námi 

Allir þátttakendurnir höfðu ætlað sér að breyta til, fara í meira nám og prófa eitthvað 

nýtt. Þeir sáu bókasafns- og upplýsingafræðina sem fjölbreytt nám sem byði upp á 

mikla starfsmöguleika að námi loknu. Einum viðmælanda fannst það mikill kostur að 

geta haldið sig innan sama starfsumhverfis, þó svo að hann skipti um starf en gæti 

jafnframt haft möguleika á að skipta alveg um vinnuumhverfi ef hann hefði áhuga á því 

seinna. Fjórir af fimm viðmælendum gerðu þær kröfur til námsins að fyrra nám nýttist í 

þessu námi eða að það væri hægt að byggja ofan á fyrra nám. Þrír af fimm 

viðmælendum hefðu ekki farið í bókasafns- og upplýsingafræði ef ekki væri boðið upp 

á MLIS-nám, þar sem þeir höfðu einfaldlega ekki áhuga á að fara aftur í BA-nám. Einn 

þeirra sagði að hann hefði alls ekki valið bókasafns- og upplýsingafræði ef einungis 

hefði verið boðið upp á BA-gráðu þar sem hann hafði bæði BA-gráðu og meistaragráðu 

fyrir. Einn þátttakandinn var byrjaður í starfsréttindanáminu en eftir að hafa tekið sér 

námshlé breytti hann yfir í MLIS-námið og er mjög ánægður með það.  

Öllum þátttakendunum fannst námið vera fjölbreytt, praktískt og bjóða upp á ótæmandi 

möguleika á vinnumarkaðnum. Einnig töluðu þátttakendur um að bókasafns- og 

upplýsingafræðin kæmi inn á nánast alla þætti mannlífsins og að greininni væri ekkert 

mannlegt óviðkomandi. 

MLIS-námið í bókasafns- og upplýsingafræði hefur uppfyllt flestar þær væntingar sem 

viðmælendurnir höfðu til námsins í upphafi. Einum þátttakendanna var boðin vinna 

áður en hann lauk námi, sem hann þáði og er mjög ánægður með. 

4.2 Upplýsingar um námið 

Allir þátttakendurnir öfluðu sér upplýsinga með ELIS áður en þeir hófu MLIS-nám í 

bókasafns- og upplýsingafræði. Tveir fóru eftir ráðleggingum frá vinum, fjórir af fimm 

öfluðu sér upplýsinga með því að ræða við kennara eða annað starfsfólk innan 

háskólans. Einungis einn af fimm fór fyrst inn á vef háskólans til að skoða hvað væri 

kennt í náminu.  

Tveir þátttakendur sóttu sér engar upplýsingar um námið sjálfir, heldur skráðu sig í 

MLIS-nám í bókasafns- og upplýsingafræði eftir að vinir þeirra bentu þeim á að þetta 

nám myndi örugglega henta þeim. Þessir tveir þátttakendur fengu allar sínar upplýsingar 
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um námið í upphafi frá vinum. Þar skipti aðalmáli hvernig vinunum fannst 

viðmælendurnir passa inn í ímynd þeirra af bókasafns- og upplýsingafræðingum ásamt 

því að taka mið af fyrri menntun viðmælendanna. Annar vinurinn vann á skrifstofu 

Háskóla Íslands og hafði sína vitneskju þaðan en vinur hins þátttakandans starfaði með 

bókasafns- og upplýsingafræðingi að félagsmálum. Annar þessara tveggja þátttakenda 

gerði þær kröfur til námsins að það væri menningartengt en hinn þátttakandinn vildi að 

hægt væri að stunda námið samhliða því að sjá um fjölskyldu og að hann gæti tekið 

námið á lengri tíma en tveimur árum. Hvorugur þátttakendanna kynnti sér hvað væri 

boðið upp á í náminu, þeir skoðuðu til að mynda ekki kennsluskrána á vef Háskóla 

Íslands áður en þeir hófu námið. Annar þessara viðmælenda segist hafa verið svolítið 

ráðvilltur í byrjun en tengdi það því að hafa hafið námið um áramót. Hinn 

viðmælandinn talaði við starfsmann á skrifstofu og fékk síðan upplýsingar hjá 

námsráðgjafa við skólann. 

Viðmælandi þrjú hafði frá því áður en hann fór í fyrra háskólanám sitt haft áhuga á 

bókasafns- og upplýsingafræði. Þegar hann ákvað að fara aftur í nám var hann ákveðinn 

í að fara í MLIS-námið í bókasafns- og upplýsingafræði. Hann hafði kynnt sér námið og 

vissi því að byrjað var að kenna bókasafns- og upplýsingafræðina á MLIS-stiginu og 

fannst að það gæti nýst vel með kennaraprófinu og jafnframt að kennaraprófið gæti 

verið góður grunnur fyrir MLIS-námið. Hann kynnti sér ekkert annað nám og var 

ákveðinn í að fara í þetta tiltekna nám „þetta var bara það eina sem mér datt í hug sko 

að myndi henta mér og líka þessi tenging auðvitað við skólaumhverfið“. Viðmælandinn 

aflaði sér upplýsinga um námið og hvernig best væri að haga því meðfram vinnu með 

viðtölum við kennara skorarinnar. Hann var mjög ánægður með þær upplýsingar og 

viðtökur sem hann fékk frá kennurum og starfsfólki skólans.  

Einn þessara fimm þátttakenda skoðaði kennsluskrá á vef Háskóla Íslands til að afla sér 

upplýsinga um hvað væri kennt í MLIS-námi í bókasafns- og upplýsingafræði. Þó að 

viðmælandinn kynnti sér kennsluskrána var erfitt fyrir hann, þar sem hann þekkti ekkert 

til greinarinnar, að skilja í raun hvað verið væri að bjóða upp á eða eins og hann segir 

eftir að hafa lesið kennsluskrána „þá segir það mér kannski ekkert svo mikið […] eins 

og lyklun, bíddu hvað er lyklun“, en þessi þátttakandi var búinn að ákveða að þetta væri 

það sem hann vildi leggja fyrir sig. Hann byrjaði í BA-námi þar sem hann var of seinn 

að sækja um MLIS-námið. Þessi þátttakandi aflaði sér einnig upplýsinga um námið með 
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því að tala bæði við kennara skorarinnar og við náms- og starfsráðgjafa háskólans. 

Kennarinn ráðlagði honum að breyta yfir á MLIS-stig sem hann og gerði. 

Þátttakandinn sem var bæði með BA- og masterspróf fyrir og hafði á sínum tíma verið 

að velta fyrir sér að fara í bókasafnsfræði við Háskóla Íslands var farinn að huga að 

námi í náms- og starfsráðgjöf áður en hann tók ákvörðun um að hefja MLIS-nám í 

bókasafns- og upplýsingafræði. Þessi þátttakandi fór á námskynningu sem haldin er 

árlega í Háskóla Íslands þar sem hann var í raun ekki alveg nógu spenntur fyrir að starfa 

sem náms- og starfsráðgjafi. Á þessum kynningardegi sá hann í fyrsta sinn að boðið er 

upp á MLIS-nám í bókasafns- og upplýsingafræði. Hann fór og skoðaði 

félagsvísindadeildina, hitti þar kennara sem var að kynna bókasafns- og 

upplýsingafræðina, talaði við hann og fékk bækling um námið sem hann kynnti sér. 

Þegar þessi þátttakandi hafði áttað sig á að MLIS-námið væri á meistarastigi var hann 

ekki lengi að taka ákvörðun „þetta var það sem ég hafði áhuga á að bæta við mig“. 

Þessi viðmælandi hefði ekki farið í bókasafns- og upplýsingafræði ef einungis væri 

boðið upp á BA-nám þar sem hann er með það fyrir og einnig meistaranám, en eins og 

hann segir sjálfur „maður er ekki að endurnýja eitthvað BA-próf þó það sé nýtt“. 

4.2.1 Samantekt 

Allir þátttakendurnir notuðu ELIS, sem oft er nefnt upplýsingaöflun við dagleg störf 

þegar þeir öfluðu sér upplýsinga um námið. Meðal aðferða þeirra við upplýsingaöflun 

voru viðtöl við kennara í bókasafns- og upplýsingafræði, við námsráðgjafa og við 

starfsfólk á skrifstofu félagsvísindadeildar, lestur bæklinga um námið og skoðun á vef 

Háskóla Íslands. Til viðbótar þessum aðferðum var hlustað á ráðleggingar vina. 

Einn viðmælendanna kynnti sér kennsluskrá á vef Háskólans eftir að hann ákvað að fara 

í námið. Annar fór á kynningu hjá Háskólanum, las bækling um MLIS-námið og talaði 

við kennara deildarinnar. Þrír af fimm öfluðu sér upplýsinga með því að tala við 

kennara við deildina. Tveir töluðu við námsráðgjafa og annar þeirra talaði einnig við 

kennara deildarinnar og hinn talaði jafnframt við starfsfólk á skrifstofu 

félagsvísindadeildar. Hjá þremur af fimm þátttakendum skipti áhugi á greininni máli 

varðandi það að þetta tiltekna nám varð fyrir valinu. 
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Fjórir af þátttakendunum töluðu við kennara deildarinnar við upphaf námsins og voru 

allir mjög ánægðir með viðtökurnar og þær upplýsingar sem þeir fengu frá kennurum og 

öðru starfsfólki innan skólans og er þar meðtalið starfsfólk á skrifstofu sem og 

námsráðgjafar.  

4.3 Grunnuppbygging MLIS- námsins í bókasafns- og 
upplýsingafræði 

Þátttakendur voru almennt ánægðir með grunnskipulagið á MLIS-náminu í heild og 

fannst það standast þær kröfur og þær væntingar sem þeir gerðu til þess í upphafi. Þeim 

fannst mikil fjölbreytni innan námsins, þar sem námið kom inná atriði á borð við 

skjalastjórn, skólasöfn, vefmál og kennsluaðferðir ásamt því að leggja áherslu á hinn 

rafræna heim. Þá kom fram hjá þátttakendum að ákveðnir kúrsar opnuðu nýja heima 

fyrir þeim. Námskeið um internetið varð til dæmis til þess að einn þátttakandinn fékk 

áhuga á tölvum og tölvuheiminum. Þá nefndi annar að námskeið um þekkingarmiðlun 

hafi opnað nýjan heim fyrir sér og væri í raun inngangur inn í hinn fræðilega heim 

upplýsingamiðlunar, sem varð síðan til þess að hann ákvað að halda áfram í MLIS-

náminu eftir fyrsta árið.  

Þrátt fyrir þessi jákvæðu viðhorf til greinarinnar er alltaf eitthvað sem nemendum finnst 

mega betur fara. Einn þátttakandinn hefur orð á því að „auðvitað er alltaf fullt af 

kúrsum sem manni finnst bara asnalegir“. Í lok hvers kúrs er kennslukönnum þar sem 

nemendum er boðið að meta ákveðna þætti kennslunnar, meðal annars kennara, inni á 

vef háskólans. Fyrrgreindur viðmælandi telur nauðsynlegt að skipuleggjendur námsins 

„skoði álit nema á þessum kúrsum sem þeir fara í og lagi námið eitthvað að því“. Einnig 

fannst þessum þátttakanda það há skorinni hversu fáir doktorar væru starfandi við fagið 

og að erfitt sé að fá kennara að skorinni. Þrátt fyrir þetta er þessi sami þátttakandi mjög 

ánægður með það sem verið er að gera í greininni, honum finnst sem dæmi nauðsynlegt 

að haldið sé í við nýjungar „og það er verið að gera það upp í Háskóla […] þó það 

gangi aldrei eins hratt og fólk vill“. Tveir af fimm þátttakendum tóku fram að eðlilegt 

sé að þróun eigi sér stað í námi og ekki síst í nýju námi á borð við MLIS-námið. Þetta á 

ekki síst við um upplýsingafræðiþáttinn þar sem tæknibreytingar og form upplýsinga 

eru stöðugt að breytast. 
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Mikil ánægja var meðal viðmælenda með að fá tækifæri til að gera hagnýtt verkefni og 

þá í tengslum við atvinnulífið sem þátttakendur gátu nýtt sér. Slík verkefni veita 

ákveðna reynslu sem er ómetanleg þegar komið er út í atvinnulífið. Þátttakandi sem 

gerði svona verkefni var mjög ánægður með þá „vinnureynslu“ sem hann öðlaðist með 

því og hefði þótt „óþægilegt“ að útskrifast með meistaranám í bókasafns- og 

upplýsingafræði og hafa enga starfsreynslu. Annar þátttakandi sagði að sér fyndist vanta 

starfsnám innan MLIS-námsins og að nauðsynlegt væri að bjóða upp á tveggja vikna 

starfsnám til að nemendur gætu kynnt sér mismunandi bóka- og skjalasöfn.  

Fram kom hjá þátttakendum að þar sem þjóðfélagið er sífellt að verða flóknara er 

nauðsynlegt að fólk hafi möguleika á að leita sér upplýsinga á persónulegum nótum og 

eitt af því sem aðgreinir bókasöfn frá öðrum upplýsingaveitum eru einmitt þessi 

persónulegu tengsl milli lánþega og starfsfólks. Þeim fannst að það ætti að leggja meiri 

áherslu á þessa „maður á mann“ upplýsingaþjónustu innan bókasafns- og 

upplýsingafræðinnar.  

Hægt er að velja sér ákveðnar línur eða svið innan námsins. Flestir þátttakendurnir voru 

mjög ánægðir með þetta fyrirkomulag. Fjórum þátttakendanna fannst skipta miklu máli 

að geta sérhæft sig þannig innan greinarinnar og útskrifast af ákveðnu sviði. Þannig var 

mikil áhugi á skjalastjórnunarsviðinu og skólasafnssviðinu en tveir þátttakendanna 

völdu sér skjalastjórnunarsviðið og einn skólasafnssviðið. Einn þátttakandinn hafði 

áhuga á bæði skjalastjórnun og skólasafnsfræði og var ekki búinn að gera upp við sig 

hvað línu hann veldi. Viðmælandinn sem hafði áhuga á að starfa við 

almenningsbókasöfn að námi loknu var ekki nógu ánægður með það val sem honum 

bauðst í ljósi þess að bókasöfn eru stór hluti af menningu okkar og að ákveðinn fjöldi 

nemenda fer að vinna á almenningssöfnum að námi loknu. Honum fannst vanta kúrsa 

með áherslu á almenningsbókasöfn og var undrandi á hversu lítil áhersla væri lögð á 

þennan þátt í náminu á meðan mikil áhersla væri lögð á „skjalastjórn og svo þennan 

stjórnunarþátt […] og ég hef bara ekki áhuga á því“. Á móti kemur að nemendur geta 

valið að gera verkefni um það efni innan greinarinnar sem þeir hafa áhuga á og vilja 

kynna sér betur. Þannig valdi þessi þátttakandi að gera verkefni sem komu inn á 

almenningsbókasöfn.  

Innan bókasafns- og upplýsingafræðinnar er mikið rætt um upplýsingalæsi og nauðsyn 

þess að gera alla upplýsingalæsa til að geta tekið fullan þátt í og verið virkur þátttakandi 
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í þekkingarsamfélagi dagsins í dag. Mikilvægt er að gera þessum þætti góð skil innan 

MLIS-námsins að mati allra þátttakenda. Þeir tveir þátttakendur sem voru með 

kennslureynslu lögðu mikla áherslu á að auka þennan þátt innan námsins og að gera 

honum „ríkari“ skil. Í þessari umræðu er einnig farið að tala meira og meira um 

kennsluskyldu bókasafns- og upplýsingafræðinga því nauðsynlegt þykir að byrja að 

kenna nemendum strax í grunnskóla að vera læsir á upplýsingar. Einn þátttakandinn 

taldi að skólasafnsfræðingurinn ætti að sjá um ákveðna „leiðsögn fyrir almenna 

starfsmenn í skólum“. Þarna gæti verið góður vettvangur fyrir stéttina til að gera sig 

gildandi, því hvar ef ekki á skólasöfnum ætti sú kennsla að fara fram. Einn 

viðmælandinn vildi leggja meiri áherslu á „færni í fræðsluskyldu“ innan námsins og 

„meiri fræðilega nálgun í tengslum við þetta“. Þarna fannst viðmælandanum 

„bókasafnsfræðingar hafa sóknarfæri en sem námið einhver veginn hunsar dálítið 

mikið“. Að sama skapi fannst þessum sama viðmælanda kennslureynslan og MLIS-

námið vera „mjög góð blanda“.  

Tveir þátttakendanna álitu að bæði í grunn- og framhaldsskólum landsins væru 

skólasöfnin „kjarninn í svona samfélagi“ og að skólasafn ætti að vera „hjarta hússins“ 

og þar af leiðandi væri nauðsynlegt að efla fræðsluskyldu innan námsins og gera meira 

úr þeim þætti.  

Tveimur viðmælendum fannst ekki nógu vel haldið utan um nemendur í námsbyrjun. 

Annar þeirra sem er nýbyrjaður í náminu, eftir langt hlé frá námi, fann fyrir ákveðnu 

öryggisleysi í byrjun. Honum fannst vanta meiri leiðsögn í kennsluna, hann tók sem 

dæmi að í tölvutímum vantaði sýnikennslu í byrjun og að í lok tímans væru teknar 

saman niðurstöður. Það mætti skipuleggja kennsluna á annan hátt „byggja kennsluna 

öðruvísi upp“. Hinn viðmælandinn tók í sama streng og fannst hann vera „í byrjun […] 

svolítið villuráfandi“ en hann ákvað að byrja á því að taka skyldukúrsana sem kom sér 

vel síðar þegar hann breytti úr starfsréttindanáminu yfir í MLIS-námið. Hann hefði 

viljað meiri leiðsögn í byrjun en þessi viðmælandi kynnti sér ekki námið áður en hann 

skráði sig, heldur fór eftir ráðleggingum frá vini sem gæti skýrt þessa erfiðleika í 

byrjun. 

Frá því að kennsla hófst á MLIS-stigi innan bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla 

Íslands hefur farið fram samkennsla á BA-stigi og MLIS-stiginu að verulegu leyti.  
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Þannig hafa bæði BA-nemar og MLIS-nemar setið sömu kúrsana með sömu kennara. Í 

flestum kúrsunum hafa MLIS-nemar þurft að gera auka verkefni og einnig fengið fleiri 

tíma en BA-nemar. Þetta fyrirkomulag er til komið vegna þess að MLIS-nemar hafa 

enga grunnþekkingu í bókasafns- og upplýsingafræði og þurfa eins og BA-nemar að 

kunna skil á ákveðnum grunnþáttum í faginu á borð við flokkun, lyklun og skráningu. 

Þannig má samnýta kennara og kennslustofur sem er ákveðinn kostur fyrir skorina sem 

hefur takmarkað fjármagn. Markmiðið er þó að í framtíðinni verði meiri aðskilnaður 

milli þessara hópa. Þátttakendur í rannsókninni voru misánægðir með þetta 

fyrirkomulag kennslunnar en allir höfðu skilning á að ákveðinn grunnur væri 

nauðsynlegur sem allir innan bókasafns- og upplýsingafræðinnar þyrftu að kunna og að 

vegna takmarkaðra fjárveitinga til skorarinnar þyrfti að fara þessa leið. 

Þátttakandinn sem var á fyrsta námsári sínu sagðist vera svo „nýr í náminu“ að hann 

hefði ekki myndað sér skoðun á málinu en lýsti skilningi á að allir þyrftu að kynna sér 

þessa grunnkúrsa og afla sér grunnþekkingar í faginu. Honum fannst þetta 

kennslufyrirkomulag ekki trufla námið og var þeirrar skoðunar að það sem skipti 

aðalmáli væri „hvernig kennslustundin er byggð upp“. Tveir þátttakendanna höfðu 

ekkert út á kennslufyrirkomulagið að setja.  

Einum viðmælanda fannst þessi samkennsla BA-nema og MLIS-nema svolítið skrítin 

og hafði orð á því að í lyklun og skráningu þurftu MLIS-nemar ekki að gera nein 

aukaverkefni. Honum fannst ekki skipta máli að þessir nemar sætu hlið við hlið heldur 

að MLIS-nemar ættu að fá meiri menntun en BA-nemar þar sem MLIS-námið væri á 

mastersstigi. Hann vildi „læra meira en hinir […] af því að það heitir mastersnám“. 

Síðan kom hann sjálfur með útskýringu á því hvers vegna þetta kennslufyrirkomulag 

væri til komið þar sem „þeir eiga svo litla peninga, það er verið að samnýta kennarana 

og stofurnar og ég skil það alveg“. Að hans mati er eðlilegt að meiri munur sé gerður á 

BA- og MLIS-náminu, með því að bæta meiru við það, þar sem MLIS-námið sé á 

mastersstigi og því eðlilegt að það sé erfiðara.  

Annar viðmælandi sagðist telja það vanhugsað hjá stjórnendum að samkenna BA-stigið 

og MLIS-stigið. Hann fann fyrir mikilli tortryggni og óánægju meðal BA-nemanna 

gagnvart MLIS-náminu. Í umræðu um námið fannst honum gert lítið úr MLIS-náminu 
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og að BA-nemum fyndist þetta í raun „ódýrt“ meistaranám sem „væri ekkert nema BA-

nám“. Þá fannst honum stéttin sjálf ekki tilbúin til að taka á móti bókasafns- og 

upplýsingafræðingum með MLIS-nám að baki. Þannig hafi stjórnendur námsins ekki 

heldur gert sér grein fyrir viðbrögðum stéttarinnar „hversu eiginlega ósátt og neikvæð 

hún væri“ gagnvart MLIS-náminu. Viðmælandinn sagði að nauðsynlegt væri að kynna 

námið betur, hvað lægi á bak við gráðuna því greinilegt væri að fagstéttin gerði sér ekki 

grein fyrir því. Einnig þyrfti að aðgreina meira kennslu BA-nema og MLIS-nema, halda 

þeim meira aðskildum, til að draga úr þessari tortryggni sem væri ríkjandi hjá BA-

nemum með því að hafa sameiginlega tímasókn sem minnsta. 

Þegar spurt var út í hvað þátttakendum fannst um grunnuppbyggingu námsins sagðist 

einn þátttakandi hafa velt þessu mikið fyrir sér og sagðist vera kominn á þá skoðun að 

kenna ætti fagið á MLIS-stiginu en ekki á BA-stiginu. Honum fannst þetta „góð grein 

ofan á annað fag“ þar sem hann er með BA-gráðu úr félagsvísindadeild og búinn að 

kynna sér kenningar manna eins og Max Weber og Durheim sjái hann að það sé ekki 

mikill „kenningalegur grunnur“ í bókasafns- og upplýsingafræðinni. Þennan grunn þarf 

fólk að sækja í önnur fög eins og „kennslufræðina, í sagnfræðina og síðan bæta 

[bókasafns- og upplýsingafræðinni] ofaná sem í rauninni praktískara námi“. Honum 

fannst að bjóða ætti upp á nám fyrir fólk sem yrði í þessum praktísku störfum á söfnum 

við að afgreiða bækur og raða bókum upp í hillur og þar yrði þá um að ræða 

aðstoðarmenn bókasafnsfræðinga. Í sambandi við grunnkúrsa á borð við flokkun, lyklun 

og skráningu þá þyrftu allir innan fagsins að kunna það hvort heldur um væri að ræða 

fólk með mastersnám eða annað. Annar viðmælandi var á sama máli og fannst vanta 

ákveðna hugmyndafræði í greinina og að gera þyrfti meiri greinarmun á BA-náminu og 

MLIS-náminu og því kæmi vel til greina að kenna bókasafns- og upplýsingafræðina 

einungis til MLIS-náms á háskólastigi. Þessi viðmælandi var einnig á því að skilja þyrfti 

á milli kennslu á BA-stigi og MLIS-stigi að mestu leyti. 

Annar viðmælandi sem hafði velt þessu nokkuð fyrir sér, var á því að kenna ætti 

bókasafns- og upplýsingafræði á báðum námsstigunum. Það væri tvímælalaust kostur að 

hafa þetta val fyrir fólk. Þriðji viðmælandinn tók í sama streng, það væri nauðsynlegt að 

bjóða bókasafns- og upplýsingafræði til BA-prófs til að næg endurnýjun yrði í stéttinni, 

það væri ekki nógu margir sem útskrifuðust úr MLIS-náminu til að fullnægja 

starfsmannaþörf innan stéttarinnar. Að sama skapi væri einnig nauðsynlegt að bjóða upp 
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á MLIS-nám fyrir fólk með aðra BA-gráðu sem hefði áhuga á að fá réttindi sem 

bókasafns- og upplýsingafræðingur en hefði ekki áhuga á að taka annað BA-próf. 

Reyndar hefðu þrír af fimm viðmælendum ekki farið í nám í bókasafns- og 

upplýsingafræði ef þeir hefðu þurft að taka aðra BA-gráðu þar sem þeir höfðu BA-gráðu 

fyrir og einn af þeim var einnig með meistaragráðu. Fjórði viðmælandinn hafði ekki velt 

þessu fyrir sér en var á því að bjóða ætti upp á kennslu bæði á BA-stiginu og MLIS-

stiginu en hann var þeirrar skoðunar að aðgreina ætti kennslu þessara hópa. 

4.3.1 Samantekt 

Þátttakendur voru almennt mjög ánægðir með MLIS-námið í heild en fannst ýmislegt 

mega betur fara í grunnskipulagi námsins. Þeir voru allir á einu máli um það hversu 

fjölbreytt það væri og að það hefði opnað fyrir þeim ný og óþekkt svið, eða eins og einn 

komst að orði „hvað þetta hefði opnað fyrir okkur nýjar dyr“. Einnig fannst 

þátttakendunum stór kostur við þetta fag hversu fjölbreytt starfsumhverfi og 

starfsmöguleika það bauð upp á eins og kemur fram hjá einum viðmælandanum þegar 

hann segir „þá finnst mér aðaláherslan í þessu námi vera hvað þetta veitir mér í 

rauninni ofboðslega víðtækt vinnusvið“. Öðrum viðmælanda fannst það mikill kostur að 

útskrifast með ákveðið „starfsleyfi“. Sá þriðji tók fram að hann væri mjög ánægður með 

þetta fag og sagði „í það heila var ég mjög ánægð með þetta nám“. Hjá þeim fjórða 

kom fram að „hafi ég einhvern tímann valið rétt“ þá var það þegar hann tók þá 

ákvörðun að fara í MLIS-nám í bókasafns- og upplýsingafræði því þetta er „algjörlega 

frábært nám“. 

Í bókasafns- og upplýsingafræði er um ákveðna samkennslu að ræða hjá BA-nemum og 

MLIS-nemum. Þátttakendur í rannsókninni eru missáttir við þetta kennslufyrirkomulag. 

Á meðan þetta fyrirkomulag hefur engin áhrif á einhverja eru aðrir ósáttir við það, þó er 

ákveðinn skilningur í gangi hjá þátttakendum. Þeir komu jafnvel með útskýringar á 

þessu kennslufyrirkomulagi sjálfir. 

Allir þátttakendurnir voru á því að hæglega væri hægt að samkenna BA-nemum og 

MLIS-nemum að einhverju leyti og þá fyrst og fremst í grunnkúrsum á borð við 

flokkun, lyklun og skráningu. Þátttakendur voru þó á því að aðskilja þurfi hópana meira, 

einum fannst að aðgreina ætti hópana alveg. Þetta er tilkomið að hluta til vegna óánægju 

og tortryggni sem MLIS-nemarnir finna fyrir frá BA-nemum en borið hefur á því hjá 
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BA-nemum að þeim finnist MLIS-námið „ódýrt“ meistaranám. Einnig vilja MLIS-

nemar fá meiri kennslu en BA-nemar þar sem námið er á meistarastigi og því eðlilegt að 

boðið sé upp á meiri fræðslu fyrir þá. Þá kom fram sú skoðun að fræða þarf bókasafns- 

og upplýsingafræðistéttina sjálfa um námið því þar hefur einnig komið upp ákveðin 

tortryggni gagnvart MLIS-náminu. 

Þrír af fimm viðmælendum voru á því að kenna ætti bókasafns- og upplýsingafræði 

bæði til BA-prófs og MLIS-prófs. Tveir viðmælendanna voru hins vegar á því að 

kennsla í bókasafns- og upplýsingafræði væri á of mörgum stigum. Einnig voru þeir á 

því að þar sem nánast engin hugmyndafræði væri á bak við greinina þyrftu nemendur að 

sækja hana í önnur fög. Því væri bókasafns- og upplýsingafræði gott nám ofan á hvaða 

gráðu sem væri þar sem þekking á hvaða sviði sem er nýttist í greininni. Því voru þeir á 

þeirri skoðun að einungis ætti að kenna hana á mastersstigi en jafnvel að bjóða mætti 

upp á sérnám fyrir aðstoðarfólk bókasafnsfræðinga.  
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5. Samantekt  

Kennsla á MLIS-stigi í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands hófst haustið 

2004. Námið er ætlað nemendum sem hafa lokið grunnnámi í annarri grein en 

bókasafns- og upplýsingafræði og vilja ná sér í réttindi til að starfa sem bókasafns- og 

upplýsingafræðingar. Það kemur til móts við auknar kröfur sem gerðar eru til þekkingar 

bókasafns- og upplýsingafræðinga hvað varðar upplýsingaheimtur, kunnáttu á 

tæknisviðinu, aukna kennsluskyldu bókasafns- og upplýsingafræðinga, skilning á 

upplýsingalæsi og nauðsyn þess að vera upplýsingalæs í þekkingarsamfélagi dagsins í 

dag og getu til að koma þessari þekkingu og færni áfram til almennings. Þá kemur 

MLIS-námið til móts við auknar kröfur frá bæði háskólasamfélaginu og ekki síður 

vinnumarkaðnum um meiri áherslu á framhaldsmenntun. 

Í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands er boðið upp á þriggja ára nám 

sem lýkur með BA-gráðu í greininni og gefur það fólki réttindi til að starfa sem 

bókasafns- og upplýsingafræðingar. Frá því árið 1993 hefur verið boðið upp á tveggja 

ára rannsóknatengt mastersnám sem er fræðilegt framhaldsnám fyrir fólk með BA-próf í 

bókasafns- og upplýsingafræði, en því námi lýkur með MA-gráðu. Haustið 2008 var 

boðið upp á nýtt og stutt framhaldsnám í greininni, svonefnt diplómanám. 

Diplómanámið er viðbótarnám í bókasafns- og upplýsingafræði og er hugsað fyrir þá 

sem vilja bæta við sig námi en hafa ekki áhuga á MA-námi. Árið 2004 hófst tveggja ára 

fræðilegt og hagnýtt framhaldsnám, MLIS-nám í bókasafns- og upplýsingafræði. Það er 

til komið vegna þeirrar stefnu Háskóla Íslands að auka námsframboð á framhaldsstigi, 

vegna mikillar aðsóknar nema með sem hafa lokið grunnnámi í annarri grein í BA-nám 

í bókasafns- og upplýsingafræði og vegna aukinna fjárveitinga til greinarinnar í 

tengslum við útskrift framhaldsnema. 

Þegar um val á framhaldsnámi er að ræða tekur námsval fólks mið af öðrum þáttum en 

þegar um val á grunnnámi er að ræða. Þetta fólk hefur þegar aflað sér grunnmenntunar, 

vill breyta um starfsvettvang og/eða byggja ofaná fyrri menntun. Þegar skoðað er hvers 

vegna MLIS-nám í bókasafns- og upplýsingafræði er valið kemur í ljós að þegar 

ákvörðun hefur verið tekin um að fara í framhaldsnám, eru ákveðnir þættir sem ráða 

mestu þar um. Í ljós kom að allir sem tóku þátt í rannsókninni vildu breyta til og reyna 

eitthvað nýtt. Einnig fannst þeim að mikilvægt væri að fyrra nám nýttist, þannig að þeir 

gætu byggt ofaná fyrra nám. Þeir sáu bókasafns- og upplýsingafræðina fyrir sér sem 
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fjölbreytt nám sem byði upp á margvíslega starfsmöguleika að námi loknu. Áhugi á 

bókasafns- og upplýsingafræði varð til þess að tveir þátttakendur völdu MLIS-nám sem 

framhaldsnám. Þeir höfðu haft áhuga á greininni lengi og þegar þeir völdu sér 

grunnnám kom bókasafns- og upplýsingafræði til greina þó annað nám hefði síðan orðið 

fyrir valinu. Í rannsókninni kom í ljós að öllum fannst fyrra nám nýtast vel í MLIS-

náminu og var þá sama um hvaða nám var að ræða, þeim fannst bókasafns- og 

upplýsingafræði koma nánast inn á öll þekkingarsvið og að henni væri ekkert mannlegt 

óviðkomandi. 

Rannsóknir hafa sýnt að þegar fólk aflar sér upplýsinga um nám notar það 

upplýsingaöflun daglegs lífs eða það sem hefur verið kallað ELIS. Það notar þær 

upplýsingalindir sem auðvelt er að nálgast, það ræðir við vini og vandamenn, les 

dagblöð eða bæklinga og þegar valið er komið á lokastig þá fer fólk og aflar sér 

upplýsinga hjá kennurum eða öðru starfsfólki skólans (McKenzie, 2003). 

Í þessari rannsókn kom fram að við öflun upplýsinga um námið notuðu allir 

þátttakendurnir þær upplýsingalindir sem auðvelt var að nálgast, þeir töluðu við 

kennara, námsráðgjafa eða annað starfsfólk Háskólans við upphaf náms og allir voru 

þeir mjög ánægðir með viðtökurnar sem þeir fengu. Leitað var eftir ráðleggingum frá 

vinum og farið eftir þeim þegar lokaákvörðun um framhaldsnám var tekin. Einnig var 

farið á kynningu hjá Háskóla Íslands þar sem talað var við kennara skorarinnar og 

skoðaður bæklingur um MLIS-námið. Þá var kennsluskrá á vef Háskóla Íslands skoðuð. 

Allar þessar leiðir sem þátttakendurnir nýttu til að afla sér upplýsinga um námið eru 

upplýsingalindir og upplýsingaleiðir sem notaðar eru við upplýsingaöflun daglegs lífs.  

MLIS-námið hefur verið auglýst með fyrirlestrum, á vef Háskólans, á námskynningum 

innan skólans og eins hafa verið birt viðtöl í fjölmiðlum við kennara skorarinnar. Þrátt 

fyrir þessar kynningar vissu ekki allir þátttakendurnir að boðið væri upp á MLIS-námið 

og byrjuðu tveir þeirra í BA-námi en fóru síðan í MLIS-námið eftir viðtöl við kennara. 

Það væri áhugavert að skoða hvernig hægt er að auglýsa námið eða gera það sýnilegra 

fyrir þá sem eru að huga að framhaldsnámi og þá einnig fyrir nýnema þannig að þeir viti 

af þessum möguleika þegar kemur að vali á framhaldsnámi. 
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Þar sem MLIS-nemar hafa enga grunnþekkingu í bókasafns- og upplýsingafræði er 

nauðsynlegt að þeir öðlist þekkingu á grunnatriðum greinarinnar sem er sú 

grunnþekking sem BA-nemar tileinka sér í sínu námi. Þetta gerir það mögulegt að 

samkenna MLIS-nemum og BA-nemum að hluta til. Þetta fyrirkomulag þekkist í öðrum 

greinum sem kenndar eru við Háskóla Íslands og einnig við erlenda háskóla sem kenna 

bókasafns- og upplýsingafræði (Ágústa Pálsdóttir, 2009). Með þessum hætti nýtist það 

fé sem er til umráða best, en stefnan innan Háskólans er að halda allri kennslu á 

mismunandi kennslustigum aðgreindri í framtíðinni (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2005). 

Það var ákveðinn skilningur á þessu kennslufyrirkomulagi hjá MLIS-nemunum, þeir 

gerðu sér grein fyrir því að ákveðinn sparnaður væri í því að samnýta húsnæði og 

kennara með því að kenna BA- og MLIS-nemum saman í ákveðnum kúrsum. 

Þátttakendur voru þó missáttir við þetta fyrirkomulag. Hjá þátttakendum kom fram að 

þar sem MLIS-námið er framhaldsnám ætti að vera meiri kennsla fyrir MLIS-nemendur 

heldur en fyrir þá sem eru í grunnnáminu. Einnig fannst þátttakendum þetta ýta undir 

ákveðna fordóma hjá BA-nemum gagnvart MLIS-náminu, þeim fannst það vera á sama 

stigi og BA-námið. BA-nemarnir litu á MLIS-námið sem „ódýrt“ meistaranám. Þessi 

afstaða hefur endurspeglast út í fagumhverfið og fram hafa komið ákveðnir fordómar 

hjá fagstétt bókasafns- og upplýsingafræðinga gagnvart MLIS-nemum sem birtist í 

ákveðnum samskiptaerfiðleikum á vinnustöðum.  

Til að minnka þessa fordóma fannst þátttakendum að aðskilja ætti kennslu BA- og 

MLIS-nema og kynna námið fyrir stéttinni þannig að hún geri sér betur grein fyrir út á 

hvað námið gengur.  

Þegar leitað var svara um hvort kenna ætti bókasafns- og upplýsingafræði bæði á BA- 

og MLIS-stigi komu fram mismunandi skoðanir hjá þátttakendum. Meðan einum fannst 

að einungis ætti að kenna námsgreinina á BA-stigi, fannst öðrum að það kenna ætti hana 

bæði á BA- og MLIS-stiginu. 

Rökin fyrir því að leggja ætti niður BA-námið og kenna bókasafns- og 

upplýsingafræðina einungis á MLIS-stiginu voru þau að þar sem enginn kenningarlegur 

grunnur væri í greininni þyrftu nemendur að sækja þann grunn í önnur fög eins og 

kennslufræði og byggja síðan bókasafns- og upplýsingafræðina ofan á fyrra nám. Rökin 

fyrir því að kenna ætti fagið á báðum stigum voru að enn er mikil eftirspurn úti í 
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þjóðfélaginu eftir almennum bókasafnsfræðingum og vaxandi eftirspurn er eftir fólki 

með MLIS-gráðu. 

Í riti Félags bókasafns- og upplýsingafræðinga, Upplýsingar fyrir alla, segir að 

möguleikar starfsfólks til menntunar eigi að vera fjölbreyttir og er þá verið að tala um 

grunnmenntun, símenntun og framhaldsmenntun (Upplýsingar fyrir alla, 2007). Með 

þetta í huga hlýtur að vera nauðsynlegt að bjóða upp á nám í bókasafns- og 

upplýsingafræði á fleiri en einu stigi en jafnframt þarf að hafa í huga starfsmöguleika að 

námi loknu. 
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6. Lokaorð 

Lokaniðurstaða rannsóknarinnar er að MLIS-námið hefur uppfyllt þær væntingar sem 

þátttakendur gerðu til þess í upphafi og eru þeir almennt mjög ánægðir með það. 

Þátttakendur eru sammála um að námið sé fjölbreytt, praktískt og bjóði upp á ótæmandi 

starfsmöguleika. 

MLIS-námið svarar ákveðnum þörfum nemenda með annað BA-nám að baki en 

bókasafns- og upplýsingafræði og einnig kröfum frá háskólasamfélaginu um meiri 

áherslur á framhaldsnám. 

Námið hefur þróast mikið frá því að það hófst eins og eðlilegt hlýtur að teljast og ekki 

er annað að sjá en það eigi eftir að þróast áfram með nýjungum til dæmis á sviði 

upplýsingafræði. Full ástæða er til að ætla að námið festi sig í sessi og verði til 

frambúðar. 

Áhugavert væri að ræða við útskrifaða nemendur sem eru komnir út á vinnumarkaðinn 

og afla upplýsinga um hvernig námið nýtist þeim í vinnu. Þannig mætti þróa námið ekki 

einungis út frá þörfum nemenda heldur einnig út frá þörfum vinnumarkaðarins. Þá þarf 

að huga betur að því hvernig best væri að auglýsa námið en það væri til dæmis hægt að 

gera með því að gera það sýnilegra þeim sem eru að huga að framhaldsnámi. 

Til að halda í við öra þróun nútímasamfélags, þarf námsframboð að vera fjölbreytt, í 

sífelldri endurskoðun og svara þörfum samfélagsins. Nauðsynlegt er að greinin verði 

samkeppnishæf í framtíðinni og veiti bókasafns- og upplýsingafræðingum bestu 

menntun sem völ er á hverju sinni. 

Lokaorðin hef ég eftir einum þátttakandanum þegar hann var spurður hvernig honum 

líkaði námið en svarið var „þetta er alveg frábært nám“. 
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VIÐAUKAR 
 
 
Viðauki A      Viðtalsrammi 1 

Viðauki B      Viðtalsrammi 2 
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Viðauki A – Viðtalsrammi 1 
 

• Hver er menntunarlegur bakgrunnur þinn? 

• Annað nám - hvaða? 

• Hvað varð til þess að þú fórst aftur í nám? 

• Hvers vegna valdir þú þetta nám? 

• Hvar fékkst þú upplýsingar um MLIS-nám við Háskóla Íslands? 

• Hvernig/hvar aflaðir þú þér upplýsinga um námið?   

• Hvaða þættir höfðu áhrif á námsval þitt?  

• Tengist starf þitt vali á framhaldsnámi? 

• Hvað fannst þér áhugavert við námið þegar þú varst að velja þér nám? 

• Hvað finnst þér áhugavert við námið? 

• Hvernig finnst þér grunnskipulag námsins? 

• Væntingar þínar til námsins við upphaf náms? 

• Væntingar þínar til námsins núna? 

• Hvernig líkar þér námið? 

• Nýtist námið í starfi? Þá hvernig? 

• Hvert telur þú vera hlutverk bókasafnsfræðings? 

• Sérð þú þig fyrir þér starfa á þessum vettvangi? 

• Framtíðarsýn þín til námsins? 

• Mælir þú með þessu námi sem framhaldsnámi? 
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Viðauki B – Viðtalsrammi 2 
 
 

• Hvernig finnst þér kennslufyrirkomulagið í bókasafns- og upplýsingafræði? 

• Á hvaða stigi finnst þér að ætti að kenna bókasafns- og upplýsingafræði? 

• Hvers vegna finnst þér að það ætti að kenna bókasafns- og upplýsingafræði á því 

stigi? 
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