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Útdráttur 

Rannsóknin snýr að nemendum við Háskóla Íslands og reynslu þeirra af að nota 

bókasafnskerfið Gegni. Markmið hennar var að skoða viðhorf nemenda til gagnasafnsins 

Gegnis, leitarhegðun þeirra og afmarkaða þætti upplýsingalæsis með því að athuga hvernig 

þeir teldu að sér gengi að nota gagnasafnið. Athugað var hvort nemendur hefðu fengið 

kennslu í að nota Gegni og hvernig þeim fannst hún reynast. Einnig var athugað hversu vel 

nemendur töldu sig þekkja gagnasafnið og hvernig það nýttist þeim í náminu. Beitt var 

eigindlegri rannsóknaraðferð sem fólst í því að taka opin viðtöl við átta háskólanema. Flestir 

voru á Félagsvísindasviði en tveir voru á Hugvísindasviði og einn á Heilbrigðisvísindasviði. 

Viðtölin voru greind samkvæmt aðferð opinnar kóðunar og komu þrjú meginþemu í ljós. 

Þeim voru gefin eftirfarandi heiti: Að fóta sig í fræðaumhverfinu, Notkun á Gegni, Reynslan af 

Gegni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að nemendurnir notuðu Gegni talsvert en þó 

mismunandi mikið eftir því í hvaða fagi þeir stunduðu nám og á hvaða stigi þeir voru í 

náminu. Flestir höfðu fengið kennslu á gagnasafnið á vinnulagsnámskeiðum í faginu sem þeir 

stunduðu nám í en nokkrir nemanna höfðu þó ekki fengið neina beina kennslu. Nemendunum 

fannst kennslan á námskeiðunum hafa reynst vel en að hún hefði mátt vera hagnýtari og í 

formi verklegrar þjálfunar. Notkun nemendanna á Gegni tengdist mikið heimildaöflun vegna 

ritgerða og verkefna og þeir sem voru að skrifa lokaritgerðir notuðu hann almennt mikið. 

Yfirleitt fannst nemendunum einfalt að læra á Gegni og þótti þeim ekki þurfa mikla kennslu. 

Afstaða þeirra var mjög jákvæð, þeim fannst mikilvægt að kunna á Gegni vegna námsins og 

litu á hann sem hentuga og áreiðanlega upplýsingalind. Það var misjafnt hvort nemendurnir 

nýttu sér alla valmöguleika sem bókasafnskerfið býður upp á. Um helmingur þeirra nýtti sér 

að skrá sig inn í kerfið til að endurnýja útlán en fáir nýttu sér aðra þjónustu. Nemendurnir 

voru ánægðir með samskrána og töldu bókasafnskerfið uppfylla þarfir sínar. Rannsóknin sýnir 

að nemendurnir eru vel upplýsingalæsir varðandi þá þætti sem voru skoðaðir en að þörf er á 

að efla fræðslu sérstaklega í ljósi þess að ekki höfðu allir fengið kennslu og að fólk vissi ekki 

alltaf af öllum valmöguleikum sem í boði voru. 
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1.  Inngangur 

Ein af þeim grundvallaraðferðum sem við notum til að glíma við umhverfi 

okkar hlýtur að vera að afla upplýsinga. Aðferðirnar sem við lærum að nota til 

að afla upplýsinganna gætu reynst miklu mikilvægari þegar til lengri tíma er 

litið en ákveðin þekkingaratriði sem við hugsanlega lærum í skóla og gleymum 

síðan fljótt þegar við förum að takast á við vandamál okkar frá degi til dags. 

(Donohew, Tipton og Haney, 1978, bls. 31)
1
 

 

Nauðsynleg undirstaða þess að geta stundað háskólanám er að vita hvernig á að finna 

upplýsingar og hafa góða færni til þess. Slík færni er háskólanemum nauðsynleg því til þess er 

ætlast af þeim að þeir séu sjálfstæðir í vinnubrögðum og geti aflað þeirra upplýsinga sem þörf 

er á í náminu og þekki leiðirnar til þess. Nú á dögum er oft talað um að framboð á 

upplýsingum sé svo mikið að um upplýsingaofgnótt sé að ræða. Mikið framboð á 

upplýsingakerfum og upplýsingalindum getur virkað sem hindrun í upplýsingaleit nemenda 

og því er nauðsynlegt að þeir læri hvernig á að bera sig að og hvar viðeigandi sé að leita 

upplýsinganna. Á háskólabókasafninu eru margar upplýsingalindir í boði og gegna þær 

mismunandi hlutverkum. Bókasafnskerfið er aðeins eitt tæki af mörgum sem nemendur hafa 

aðgang að til að finna upplýsingar og heimildir sem nýst geta þeim í náminu. Bókasafnskerfið 

er það tæki sem gerir nemendum kleift að finna gögn og heimildir í háskólabókasafni sínu og 

því er mikilvægt að þeir hafi góðan skilning á innihaldi og notkun þessa tækis (Mittermeyer 

og Quirion, 2003). Það er ekki sjálfgefið að nemendur kunni að bera sig að þegar þeir byrja 

nám í háskóla hvað þá að gera megi ráð fyrir því að þeir ráði fram úr því hjálparlaust. 

 

Sumir halda því fram að eins og staðan sé nú á dögum þá vilji notendur eyða sem minnstum 

tíma í að leita að upplýsingum í bókasafninu og að það verði sífellt algengara að fólk leiti 

fræðilegra upplýsinga eingöngu á Internetinu og sé það farið að koma í stað upplýsingalinda 

bókasafnsins (Kumar, 2011). Með aukinni notkun nemenda á Internetinu og almennum 

leitarvélum eins og Google hefur verið talað um að fólk kunni ekki lengur leitaraðferðir og að 

                                                 
1
„Information-seeking must be one of our most fundamental methods for coping with our environment. The strategies we 

learn to use in gathering information may turn out to be far more important in the long run than specific pieces of knowledge 

we may pick up in our formal education and then soon forget as we go about wrestling with our day-to-day problems.“ 
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því þyki erfitt að leita í bókasafnskerfinu (Fast og Campell, 2004; Rowlands o.fl., 2008). 

Einnig hefur verið umræða um það, til dæmis hér á landi, að nemendur séu orðnir óvirkir og 

ósjálfbjarga í námi og búist við að fá allt námsefni tilbúið upp í hendurnar („Óvirkir 

nemendur“, 2012). Það er áhyggjuefni ef nemendur telja sig ekki þurfa að hafa fyrir því að 

læra að leita upplýsinga en samkvæmt Árskýrslu Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns 

2011 virðist þeim sem sækja safnkynningar fara fækkandi. 

 

Erlendis hafa fjöldamargar rannsóknir verið gerðar á notkun nemenda á bókasafnskerfum en 

hingað til hefur engin rannsókn verið gerð á notkun nemenda á Gegni. Mikil notkun á 

bókasafnskerfinu sýnir mikilvægi þess fyrir bókasafnið og kunnátta í að nota það skiptir miklu 

fyrir notkun á safnkostinum (Hsieh-Yeah, 1996; Kumar og Vohra, 2011). Rannsókn á því 

hvernig nemendur nota og læra á Gegni gæti verið mikilvægt framlag til umræðu um þetta 

með tilliti til kennslu í upplýsingalæsi og án efa gagnlegt fyrir Landsbókasafn Íslands – 

Háskólabókasafn að fá vísbendingu um viðhorf notenda til bókasafnskerfisins. Vonast er til að 

rannsóknin varpi ljósi á þetta og jafnframt á það hvernig háskólanemar afla upplýsinga og 

afstöðu þeirra til bókasafnsins sem hægt væri að draga lærdóma af. Ég hef starfað í 

Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni um árabil, meðal annars við að skrá gögn í 

gagnasafnið Gegni. Þar sem ég hef ekki sinnt beinni þjónustu við nemendur hef ég ekki haft 

tækifæri til að átta mig á hvernig þeim gengur nota Gegni og læra á hann. Ástæða þess að ég 

valdi mér þetta viðfangsefni til rannsóknar var meðal annars áhugi minn á því að kynnast 

þessu út frá sjónarhorni nemendanna. Mér voru ofarlega í huga spurningar eins og hvernig 

nemendum gengi að læra á bókasafnskerfið, hvort þeim þætti erfitt að nota það og hvort þeir 

væru yfirleitt að nota það. Tengsl mín við rannsóknarefnið móta því að nokkru leyti afstöðu 

mína til þess og spurningarnar sem ég lagði upp með. 

 

Markmið rannsóknarinnar er fyrst og fremst að skoða viðhorf nemenda við Háskóla Íslands til 

gagnasafnsins Gegnis, leitarhegðun þeirra og afmarkaða þætti upplýsingalæsis með því að 

athuga hvernig þeir telja að sér gangi að nota gagnasafnið.   

 

Rannsóknarspurningarnar eru þrjár: 

1. Hvernig hafa nemendur við Háskóla Íslands lært að nota Gegni? 

- Hvaða aðilar hafa séð um að kynna Gegni fyrir nemendum? 

- Hvaða kennslu eða leiðsögn hafa þeir fengið? 

- Hvernig fannst þeim kennslan/leiðsögnin reynast? 
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2. Hversu vel telja nemendur sig þekkja gagnasafnið Gegni og hvernig gengur þeim að 

nýta það í námi sínu við Háskóla Íslands? 

3. Hver er afstaða nemenda til Gegnis og þjónustunnar sem boðið er upp á? 

- Hversu vel fullnægir Gegnir þörfum nemendanna? 

- Hvaða hindranir eru og hvað má bæta? 

- Hvernig bregðast þeir við nýjungum í Gegni? 

 

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla og telst inngangurinn fyrsti kafli. Í öðrum kafla er gerð 

grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar og útskýrð hugtök sem hafa þýðingu fyrir 

hana. Fjallað verður um hugtökin upplýsingahegðun og upplýsingalæsi og gerð grein fyrir 

mikilvægi upplýsingalæsis fyrir háskólanám. Jafnframt verður sagt frá stefnu Háskóla Íslands 

og Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns varðandi kennslu í upplýsingalæsi. Þá verður 

rætt um bókasafnskerfi og rannsóknir á notkun nemenda á þeim. Í þriðja kafla verður fjallað 

um aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Þar verður gerð grein fyrir 

rannsóknaraðferðinni og umfangi rannsóknarinnar. Sagt verður frá þátttakendum og vali á 

þeim og greint frá markmiðum og rannsóknarspurningum. Í fjórða kafla verður gerð grein 

fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Fimmti kaflinn er samantekt á niðurstöðum 

rannsóknarinnar og þær ræddar í ljósi fræðilegs bakgrunns hennar. Leitast verður við að svara 

rannsóknarspurningunum og reynt að draga lærdóma af því fyrir bókasafnið. Aftast er svo listi 

yfir heimildir. 
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2.  Fræðileg umfjöllun 

Í þessum hluta verður gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Tilgangurinn er 

að útskýra grundvallarhugtök sem notuð verða í rannsókninni og setja hana í fræðilegt 

samhengi. Fræðilega umfjöllunin skiptist í þrjá meginkafla. Í fyrsta kaflanum verður fjallað 

um hugtakið upplýsingahegðun og þá þætti þess sem voru leiðarljós í rannsókninni. Í öðrum 

kafla verður hugtakið upplýsingalæsi útskýrt og mikilvægi þess fyrir rannsóknina. Fjallað 

verður stuttlega um uppruna þess og inntak og nokkur líkön og viðmið um upplýsingalæsi 

nefnd til sögunnar. Rætt verður um þýðingu þess að kenna upplýsingalæsi í háskólum og 

stefnu Háskóla Íslands og Landsbókasafns Íslands − Háskólabókasafns á þessu sviði. Í þriðja 

kaflanum verður fjallað um bókasafnskerfi og rannsóknir á notkun þeirra. 

 

 

2.1 Upplýsingahegðun 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið upplýsingahegðun (e. information behaviour). 

Upplýsingahegðun er fræðilegt hugtak sem mikið hefur verið rannsakað innan bókasafns- og 

upplýsingafræða. Margir fræðimenn hafa skilgreint hugtakið og sett fram kenningar og líkön 

til að útskýra upplýsingahegðun. Almennt eru fræðimenn sammála um að upplýsingahegðun 

sé ferli og eigi sér alltaf stað í einhverju samhengi. Hugtakið upplýsingahegðun nær yfir vítt 

svið upplýsingatengdra fyrirbæra. Hér verður aðeins leitast við að útskýra þætti sem snerta 

upplýsingaleit almennt og hvernig rannsóknir á þessu varpa ljósi á upplýsinghegðun gagnvart 

upplýsingakerfum. Nauðsynlegt er að skýra hugtök sem þessu tengjast þar sem þau eru 

grunnur í rannsóknum á upplýsingaleit og koma fyrir í rannsókninni. 

 

 

2.1.1 Upplýsingahegðun sem regnhlífarhugtak 

Hugtakið upplýsingahegðun hefur verið notað í bókasafns- og upplýsingafræði síðan um 

miðjan sjöunda áratuginn en rekja má rannsóknir á þessu sviði miklu lengra aftur (Savolainen, 
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2007; Wilson, 2000). Á áttunda áratugnum fór hugtakið að mótast með áherslu á 

upplýsingaþarfir, upplýsingaleit og upplýsinganotkun. Fisher, Erdelez og McKechnie (2005) 

telja að það hafi myndast sameiginlegur skilningur á hugtakinu meðal fræðimanna um miðjan 

tíunda áratuginn í kjölfar mikilla rannsókna á þessu sviði. Savolainen (2007) tekur undir þetta 

og bendir á að á síðustu árum hafi hugtakið upplýsingahegðun orðið vinsælt sem 

regnhlífarhugtak (e. umbrella concept) í þessum fræðum og segir að upplýsingahegðun felist 

almennt í því hvernig fólk þarfnist, leiti að, skipuleggi, gefi og noti upplýsingar í mismunandi 

samhengi. Samkvæmt Savolainen (2007) hefur skilgreining Toms Wilson á upplýsingahegðun 

haft einna mest áhrif á notkun hugtaksins hingað til. Wilson fór að skoða í hvaða samhengi 

fólk er að leita að og nota upplýsingar og hvaða þættir það eru sem orsaka eða hindra 

upplýsingaleit. Hann setti fram nokkur líkön til að útskýra almenna upplýsingahegðun sem 

hann endurskoðaði og þróaði með tímanum. Wilson taldi að samhengið sem upplýsinganna er 

leitað í skipti máli og gerði ráð fyrir ýmsum breytum sem geta haft áhrif á 

upplýsingaleitarhegðunina og virkað bæði hvetjandi og letjandi fyrir hana. Þetta geta verið 

bæði innri og ytri þættir, umhverfislegir, félagslegir eða persónubundnir. Persónubundnir 

þættir eins og menntun og þekkingargrunnur fólks eða sálrænir þættir eins og trú á eigin getu 

og ytri þættir eins og tími eða einkenni upplýsingalindarinnar svo sem aðgengi og áreiðanleiki 

geta til dæmis virkað sem hindranir í upplýsingaleit (Wilson, 1997). 

 

Upphaflega notaði Wilson hugtakið upplýsingaleitarhegðun (e. information seeking 

behaviour) en síðar setti hann fram hugtakið upplýsingahegðun sem almennara hugtak 

(Wilson, 1997). Wilson (2000) greindi síðan á milli upplýsingahegðunar annars vegar og 

ýmissa þátta sem eru hluti af henni hins vegar eins og upplýsingaþörf, upplýsingaleit og 

upplýsinganotkun. Upplýsingahegðun skilgreindi hann sem „alla mannlega hegðun í tengslum 

við upplýsingalindir sem felur í sér bæði að leita upplýsinga með ásetningi og að rekast á þær 

fyrir tilviljun og notkun á þeim.“ (Wilson, 2000, bls. 49).
2
 Eftirfarandi þættir upplýsingaleitar 

sem Wilson (2000) greindi á milli og eru hluti upplýsingahegðunar mynda nokkurs konar 

bakgrunn fyrir þessa rannsókn sem snýst um að skoða upplýsingaleit í ákveðnum tilgangi: 

 

- Upplýsingaöflun (e. information seeking behavior): meðvitað ferli eða upplýsingaleit 

af ásetningi sem felur í sér að leita upplýsinga í ákveðnum tilgangi eða með ákveðið 

markmið í huga og er sprottið af því að hafa þörf fyrir upplýsingar. (bls. 49). 

                                                 
2
 „Information behavior is the totality of human behavior in relation to sources and channels of information, 

including both active and passive information seeking, and information use.“ (Wilson, 2000, bls. 49) 
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- Upplýsingaleit (e. information searching behavior): felur í sér öll samskiptin við 

upplýsingakerfin, t.d. gagnagrunna eða aðrar upplýsingalindir og leitaraðferðir, þ.e.a.s. 

hvernig er leitað og hvernig valið er úr upplýsingum sem finnast. (bls. 49). 

 

 

2.1.2 Upplýsingaþarfir og upplýsingaleit 

Wilson leit á upplýsingaþarfir sem helstu uppsprettu upplýsingaleitarhegðunar en samkvæmt 

honum verður upplýsingaþörf til vegna skorts á þekkingu. Þessu hafa aðrir fræðimenn einnig 

lýst sem gapi í þekkingunni eða bili sem þurfi að brúa (Chowdhury og Chowdhury, 2011). 

Það geta verið margar ástæður fyrir því að fólk fer að leita upplýsinga. Það getur til dæmis 

verið vegna þess að leysa þarf verkefni sem aðrir setja fyrir, til að mynda kennarar. 

Grundvöllur upplýsingaleitar er þannig að hafa upplýsingaþörf og nemendur hafa 

upplýsingþarfir sem tengjast náminu og til að leysa vandamál sem því tengjast. 

Upplýsingaleitarhegðun nemenda er þá oft fólgin í því að þeir eru að leita að upplýsingum 

með ákveðið markmið í huga, til þess að leysa vandamál og verkefni, undirbúa sig fyrir 

umræðutíma og framsögur eða skrifa lokaritgerðir. Flestir fara svipaðar leiðir í að leita 

upplýsinga, það er þeir nota blöndu af formlegum og óformlegum leiðum, fara til dæmis á 

bókasafn og nota upplýsingalindir þess, rafræn gagnasöfn eða prentaðar heimildir eða spyrja 

vini og kunningja (Case, 2007). Samkvæmt Palmquist og Kim (1998) felur 

upplýsingaleitarhegðunin í sér þær aðgerðir sem þarf að framkvæma til að fullnægja 

upplýsingaþörfunum. Í því felst meðal annars að velja það upplýsingakerfi sem 

einstaklingurinn telur að fylli upp í gapið í þekkingunni. 

 

 

2.1.3 Rannsóknir á upplýsingahegðun 

Á áttunda áratugnum var farið að ræða mikið hugmyndina um að upplýsingar minnki óvissu 

og auki skilning innan upplýsingaleitarfræðanna og kemur þetta fram í mörgum kenningum 

og líkönum sem fást við að skýra upplýsingahegðun. Óvissuþátturinn er grundvallarhugmynd 

hjá Carol Kuhlthau (1993b) sem skoðaði sálræna og tilfinningalega þætti í samhengi við 

upplýsingaleitarferlið. Rannsóknir Kuhlthau sýndu fram á að tilfinningarnar og óvissustigið 

breyttist eftir því á hvaða stigi fólk var í leitarferlinu og að skortur á sjónarhorni og 

vankunnátta í að nota upplýsingalindir og tækni getur ýtt undir kvíða og óvissu (Kuhlthau, 

1993a, 1993b). Kuhlthau og fleiri fræðimenn sem nefndir eru hér til sögunnar tengjast 
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ákveðinni stefnubreytingu sem varð í rannsóknum á þessu sviði seint á áttunda áratugnum. 

Kuhlthau (1993b) gagnrýndi það að rannsóknir á upplýsingaleit væru gerðar út frá 

bókfræðilega viðmiðinu (e. bibliographic paradigm) sem einkenndist af uppbyggingu og reglu 

á meðan vandamál notandans einkenndust af óreiðu og óvissu. Fram að þessum tíma höfðu 

notendur og þarfir þeirra verið skoðaðar meira út frá skipulagskerfinu sem fyrir hendi var, til 

dæmis bókasafninu og upplýsingalindum þess, fremur en út frá sjónarhorni einstaklingsins. 

Talað hefur verið um tvenns konar aðferðir eða hefðir í notendarannsóknum, annars vegar 

kerfismiðaðar (e. system centered) og hins vegar notendamiðaðar (e. user centered). 

Upphaflega beindust rannsóknir fyrst og fremst að því að skoða hvernig notendur nýttu sér 

upplýsingakerfi og hvernig mætti fá þá til að nýta sér kerfin til fulls. Litið var á þá sem óvirka 

móttakendur upplýsinga og litið var á upplýsingar sem eitthvað stöðugt og óumbreytanlegt. 

Rannsóknir af þessu tagi byggðu á megindlegum viðhorfum fremur en eigindlegum sem urðu 

meira áberandi í notendamiðuðu rannsóknunum. Á áttunda áratugnum var farið að leggja 

meiri áherslu á einstaklinginn og að hann væri að finna, skapa og nota upplýsingar. Farið var 

að skoða upplýsingakerfi út frá sjónarhorni notendanna og mismunandi þörfum þeirra, 

hvernig þeir voru að nýta það sem kerfin höfðu að bjóða og á hvern hátt kerfin voru oft ekki 

að þjóna fólki á fullnægjandi hátt (Palmquist og Kim, 1998; Sugar, 1995; Wilson, 2000). 

 

2.1.3.1 Upplýsingaleit í rafrænum upplýsingakerfum 

Með notendamiðuðu rannsóknunum var farið að líta svo á að notandinn ætti í samskiptum við 

upplýsingakerfið og skoða hvaða þættir hefðu áhrif á þessi samskipti. Margir fræðimenn 

gerðu tilraun til að skilja samskipti fólks við rafræn upplýsingakerfi með því að setja fram 

líkön sem lýstu þessum samskiptum og skilningsferlinu sem fer í gang þegar notendur leita 

upplýsinga (Chowdhury og Chowdhury, 2011). Farið var að leggja áherslu á mikilvægi þess 

að upplýsingakerfi eins og til dæmis bókasafnskerfi væru hönnuð í samræmi við raunverulega 

hegðun notenda. Bryce Allen (1996) hélt því fram að bókasafnskerfi væru flókin í eðli sínu 

vegna gagnanna sem byggja þau upp og vegna þess að þau eiga að þjóna margs konar 

notendum. Marcia Bates (1989) gagnrýndi ríkjandi aðferðir við þróun upplýsingakerfa og setti 

fram líkan að upplýsingaleit sem hún líkti við berjatínslu (e. berrypicking). Samkvæmt 

líkaninu felst upplýsingaleitin ekki í því að spyrja einnar spurningar og fá svar við henni 

heldur þróast fyrirspurnin á meðan á leitarferlinu stendur og sérhverjar nýjar upplýsingar gefa 

fólki nýjar hugmyndir til að fylgja eftir. 
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Samkvæmt Sugar (1995) eru notendamiðaðar rannsóknir gerðar út frá hugfræðilegu 

sjónarhorni eða sjónarhorni skilnings (e. cognitive approach) annars vegar en hins vegar er 

leitast við að nálgast viðfangsefnið á heildrænan hátt (e. holistic approach). Síðarnefnda 

aðferðin skoðar bæði innri og ytri þætti og tekur sálræna, líkamlega og félagslega þætti inn í 

myndina. Diane Nahl (2005) hefur bent á að sálrænt álag getur  (e. affective load) til dæmis 

truflað skilningsferlið í upplýsingaleit. Sálrænt álag er mikið þegar fólk leitar í 

upplýsingakerfum sem það hefur takmarkaðan skilning eða þekkingu á. Óljós skilningur, 

óvissa eða ofgnótt upplýsinga, getur valdið neikvæðu sálrænu atferli og getur hindrað 

notandann í að ná markmiði sínu með leitinni. Rannsókn sem Nahl og Tenopir (1996) gerðu á 

byrjendum í að nota rafræna gagnagrunna sýndi að þeir upplifðu ýmsar tilfinningar á meðan 

þeir voru að leita, eins og til dæmis þörf fyrir hjálp, staðfestingu á að þeir væru á réttri leið og 

örvun eða hvatningu til að halda leit áfram (Nahl og Tenopir, 1996; Sugar, 1995). 

 

Palmquist og Kim (1998) benda á að notendur standi frammi fyrir tvenns konar vanda þegar 

þeir leita í rafrænum upplýsingakerfum: annars vegar þurfa þeir að læra á kerfin og skilja 

hvernig þau virka og hins vegar þurfa þeir að vita nákvæmlega að hverju þeir ætla að leita. Að 

nota upplýsingakerfi byggist þannig á þremur þáttum sem grundvallast á skilningi, það er 

upplýsingaleit, þekkingaröflun og vandamálalausn (e. problem solving). Við vandamálalausn 

mótar einstaklingurinn leitaraðferð sem hann telur að hjálpi til að fá sem bestar upplýsingar úr 

kerfinu. Til þess þarf hann að finna út hvernig kerfið virkar, hvernig eigi að fá niðurstöðuna 

sem leitað er eftir úr kerfinu og hvernig eigi að velja bestu niðurstöðuna úr þeim upplýsingum 

sem finnast. 

 

2.1.3.2 Lögmálið um minnstu fyrirhöfnina 

Innan upplýsingaleitarfræðanna hefur verið leitast við að skýra upplýsingaleitarhegðun út frá 

ýmsum þáttum sem taka bæði til innri og ytri aðstæðna fólks. Lögmálið um minnstu 

fyrirhöfnina (e. Principle of least effort) sem málvísindamaðurinn George Zipf setti fram árið 

1965 hefur oft verið notað til að útskýra upplýsingahegðun út frá ytri aðstæðum og 

sérstaklega í tengslum við það hvernig fólk velur upplýsingalindir (Case, 2007). Það er 

gagnlegt í þessu samhengi að skoða þetta lögmál í ljósi þeirra ytri þátta sem Wilson (1997) 

talar um að geti hindrað upplýsingaleit. Samkvæmt lögmáli Zipf reynir fólk að komast af með 

lágmarks fyrirhöfn til að ná settu marki. Þetta þýðir ekki endilega að fólk reyni að fara stystu 

leiðina að settu marki, heldur þá leið sem skilar mestum árangri miðað við þá fyrirhöfn sem 
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það leggur í verkið. Valið byggist á því sem valdi lágmarksfyrirhöfn í heildina en þar er tekið 

tillit til þriggja þátta, tímans sem við metum að fari í að vinna verkið, vinnuframlagið og 

erfiðleikana sem það veldur að vinna verkið. Í samræmi við þetta hafi fólk tilhneigingu til að 

velja aðgengilegar upplýsingalindir og leitast ekki endilega við að fá mestu gæðin í 

upplýsingunum. Fólk velur þannig gjarnan þekktar leiðir og aðferðir og prófar þá ekki nýjar 

leitaraðferðir eða gagnagrunna, jafnvel þótt það gæti fengið betri og áreiðanlegri upplýsingar 

(Bates, 2003; Case, 2005). Margir sem hafa rannsakað hvernig nemendur velja 

upplýsingalindir vísa í þetta lögmál og sumir halda því fram að Internetið sé líklegt til að ýta 

undir þessa tilhneigingu (Kim og Sin, 2011; Novotny, 2004). 

 

2.1.3.3 Tengsl upplýsingaleitarhegðunar við fræðigrein 

Margar rannsóknir á upplýsingahegðun hafa sýnt að upplýsingaleitarhegðun tengist fræðigrein 

eða mótast af því fagi sem nemendur leggja stund á. Robert Taylor lagði grunn að 

rannsóknum á upplýsingaleitarhegðun ákveðinna hópa en hann komst að því að umhverfi 

notandans eða aðstæður höfðu grundvallaráhrif á upplýsingaþarfirnar og eðli þeirra og einnig 

hvernig ákeðnir hópar bæru sig að við að leita upplýsinga (Palmquist, 2005). Ethelene 

Whitmire (2002) rannsakaði upplýsingaleitarhegðun nemenda í grunnnámi í nokkrum 

háskólum í Bandaríkjunum. Whitmire benti á að búast mætti við að upplýsingaleitarhegðun 

nemenda líktist gjarnan upplýsingaleitarhegðun kennara sinna og mótaðist af hefðum innan 

hinna mismunandi fræðigreina. Hún komst að því að upplýsingaleit nemendanna var 

mismunandi mikil eftir því í hvaða fagi þeir stunduðu nám. Almennt átti miklu meiri 

upplýsingaleit sér stað hjá nemendum í lífvísindum, hugvísindum, félagsvísindum og 

viðskiptagreinum en hjá raunvísinda- og verkfræðinemum, þar með talið var notkun þeirra á 

bókasafnskerfinu. Raunvísindanemar notuðu bókasafnskerfið lítið og verkfræðinemarnir 

leituðu minnst upplýsinga. Hugvísindanemar notuðu bókasafnið mest og voru líklegri en aðrir 

til að leita aðstoðar starfsfólks bókasafnsins og notfæra sér þjónustu þess. David Mill (2008) 

sem rannsakaði heimildanotkun nemenda sem komnir voru nokkuð áleiðis í grunnnámi í 

Ursinus College í Fíladelfíu í Bandaríkjunum komst að því að bækur og tímarit voru mest 

notaða efnið og að háskólabókasafnið átti meirihluta bókanna sem þeir vísuðu til í 

heimildaskránum. Hlutfallið var misjafnt eftir fræðigreinum en hugvísindanemar notuðu 

bækur mest allra en raunvísindanemar minnst. Þeir notuðu hins vegar tímaritsgreinar mest, 

þar á eftir fylgdu félagsvísindanemar en hugvísindanemar notuðu tímaritsgreinar minnst. 

Ýmsar rannsóknir á upplýsingaleitarhegðun nemenda, kennara og fræðimanna hafa sýnt 

niðurstöður á líkum nótum (Baro, Onyenania og Osaheni, 2010; Whitmire, 2002). 
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2.2 Upplýsingalæsi 

Í þessum kafla verður fjallað um upplýsingalæsi (e. information literacy). Leitast verður við 

að varpa ljósi á inntak upplýsingalæsis og þýðingu þess fyrir nám á háskólastigi. Jafnframt 

verður sagt frá uppruna og þróun hugtaksins og nokkrum líkönum og viðmiðum um 

upplýsingalæsi. Þá verður fjallað um kennslu í upplýsingalæsi í háskólum og stefnu 

Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns og Háskóla Íslands í upplýsingalæsi. 

 

 

2.2.1 Uppruni og þróun hugtaksins 

Þótt hugtakið upplýsingalæsi hafi þróast mest innan háskólabókasafna er uppruni þess ekki í 

bókasafnsheiminum. Almennt er talið að Paul Zurkowski þáverandi formaður Samtaka 

upplýsingaiðnaðarins í Bandaríkjunum hafi sett það fram árið 1974 í skýrslu sem hann tók 

saman fyrir Þjóðarnefnd um bókasöfn og upplýsingafræði. Á þeim tíma var tölvuvæðingin að 

halda innreið sína og taldi Zurkowski ástæðu til að hvetja til þjóðarátaks í upplýsingalæsi í 

ljósi þess upplýsingasamfélags sem framundan væri. Hann benti á að fólk sem væri þjálfað til 

að nýta upplýsingalindir við vinnu sína mætti kalla læst á upplýsingar því það hefði náð 

tökum á tækni og öðlast færni til að nota ýmis hjálpartæki jafnt sem frumheimildir til að finna 

upplýsingatengdar lausnir á vandamálum (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2008). Sú mikla þróun í 

tölvutækni sem varð á næstu tveimur áratugum og hið gífurlega framboð á upplýsingum sem 

fylgdi í kjölfarið ýtti enn frekar undir þróun hugtaksins og innan bókasafnsheimsins var reynt 

að ná almennu samkomulagi um merkingu þess. Eftirfarandi skilgreining sem bandarísku 

bókavarðasamtökin ALA settu fram árið 1989 hefur hlotið almenna viðurkenningu innan 

bókasafnsheimsins og er grundvöllur þeirra skilgreininga sem fylgt hafa í kjölfarið 

(Eisenberg, Lowe og Spitzer, 2004; Ingibjörg Sverrisdóttir, 2001; Þórdís T. Þórarinsdóttir, 

2008): 

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, 

bls. 105). 
3
 

 

                                                 
3
 „To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have the ability 

to locate, evaluate, and use effectively the needed information.“ (American Library Association [ALA], 1989, 

bls. 1). 
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Samkvæmt skýrslu ALA hefur hinn upplýsingalæsi einstaklingur lært hvernig á að læra og 

veit hvernig á að afla sér upplýsinga og þekkingar. Hann veit hvernig þekkingin er skipulögð 

og hvar hann finnur réttar upplýsingar og getur alltaf fundið viðeigandi upplýsingar fyrir það 

verkefni sem hann tekst á við hverju sinni (ALA, 1989; Astrid Margrét Magnúsdóttir, 2002). 

Árið 1992 náði rannsóknarhópur Christina S. Doyle samkomulagi um eiginleika hins 

upplýsingalæsa einstaklings. Hann á meðal annars að geta þróað árangursríkar leitaraðferðir 

og notfært sér upplýsingalindir sem byggja á tölvutækni sem og annarri tækni. Þá á hann að 

geta metið upplýsingar, skipulagt þær til hagnýtra nota og notað þær við lausn vandamála 

(Bruce, 2004; Eisenberg o.fl., 2004). Í skilgreiningu Colorado Educational Media Association 

á því hvað sé upplýsingalæs nemandi er meðal annars lögð áhersla á að hann sé sjálfstæður í 

námi, þekki upplýsingaþarfir sínar, viti hvað séu viðeigandi upplýsingar, geti leyst vandamál, 

sé fær í tölvutækni og geti aðlagast breytingum (Eisenberg o.fl., 2004). 

  

 

2.2.2 Upplýsingalæsi innan háskóla 

Ýmsar alþjóðastofnanir hafa stutt við framþróun upplýsingalæsis og alþjóðlegar yfirlýsingar 

eins og Pragyfirlýsingin og Alexandríuyfirlýsingin hafa stuðlað að eflingu þess (Þórdís 

Þórarinsdóttir, 2008). Í Bolognayfirlýsingunni (1999) um evrópskt samstarf á sviði 

háskólamenntunar og yfirlýsingum á því sviði sem fylgt hafa í kjölfarið er hugtakið 

upplýsingalæsi ekki notað beint en í markmiðunum felst áhersla á grundvallarþætti þess eins 

og símenntun og upplýsingafærni í þekkingarþjóðfélaginu sem margir háskólar hafa litið til 

við stefnumótun varðandi kennslu og upplýsingalæsi (Šauperl, Novijan og Grčr, 2007; 

Virkus, 2003). Upplýsingalæsi hefur verið tekið markvisst upp í námskrár í skólum í ýmsum 

löndum. Stefna um upplýsingalæsi er í námskrám fyrir grunn- og framhaldsskóla á Íslandi frá 

1999 og 2007 en Þórdís Þórarinsdóttir (2008, 2010) telur að það vanti heildstæða stefnu um 

upplýsingalæsi á Íslandi og að þörf sé á skarpari skilgreiningu og markvissri innleiðingu í 

námskrár á öllum skólastigum. 

 

Háskólabókasöfn hafa kennt ákveðna þætti upplýsingalæsis um langt skeið með því að bjóða 

upp á notendafræðslu í ýmsu formi þar sem nemendum er kennt að þekkja og leita í 

upplýsingalindum bókasafnsins. Upphaflega fólst safnfræðsla (e. library instruction) í því að 

kenna notendum upplýsingaleit á bókasafninu en á síðustu áratugum hefur bókasafnskennsla 

eða bókfræðikennsla (e. bibliographic instruction) þróast yfir í að leggja meiri áherslu á að 
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kenna nemendum hugtök og aðferðir sem þeir geti nýtt sér í hvaða upplýsingaaðstæðum sem 

er. Áherslan hefur smám saman beinst meira að upplýsingalæsi en í því felst að kenna 

notendum einnig að nálgast, meta og nota upplýsingar í margs konar formi bæði innan og utan 

bókasafnsins. Þannig hefur verið talað um að átt hafi sér stað umskipti frá bókasafnskennslu 

til upplýsingalæsis og símenntunar. Þessi þróun hefur haldist í hendur við þær breyttu áherslur 

sem orðið hafa í kennsluaðferðum, það er að leggja meiri áherslu á lærdómsferlið en 

kennsluferlið. Hugtakið upplýsingalæsi hefur því mikið til komið í stað bókfræðikennslu og 

notendafræðslu og er orðið eins konar yfirhugtak yfir allt það sem tengist kennslu í 

safnnotkun (Astrid Margrét Magnúsdóttir, 2002; Eisenberg o.fl., 2004; Hinchliffe og 

Woodard, 2001). 

 

2.2.2.1 Líkön og viðmið um upplýsingalæsi 

Upplýsingalæsi hefur verið mikið í umræðunni innan háskólanna síðan um miðjan áttunda 

áratuginn og áhugi á þessum þætti í háskólamenntun hefur aukist verulega á síðustu árum 

(Mittermeyer og Quirion, 2003). Bókasafnasamtök í Bandaríkjunum, Bretlandi og Ástralíu 

hafa lagt mest fram til umræðunnar um það, ekki síst með útgáfu staðla og viðmiða um 

upplýsingalæsi (Webber og Johnston, 2000). Til að mynda gáfu Samtök háskóla og 

rannsóknarbókasafna í Bandaríkjunum, ACRL, út staðalinn Information Literacy Competency 

Standards for Higher Education árið 2000, þar sem námsmarkmið og viðmið til grundvallar 

mati á upplýsingalæsi á efri menntastigum eru skilgreind og fjallað verður nánar um hér á 

eftir. Breska upplýsingafærnislíkanið Seven Pillars Model of Information Literacy hefur verið 

tekið upp í mörgum háskólum á Bretlandseyjum (Lau, 2007). Líkanið sýnir þróun og 

framfarir nemanda frá því hann byrjar í grunnnámi í háskóla þar til hann er kominn á lokaár 

eða í framhaldsnám. Framförunum er lýst í sjö stigum sem nemandinn gengur í gegnum frá 

því að hann gerir sér grein fyrir upplýsingaþörfinni og til þess að taka saman og vinna úr 

upplýsingunum. Litið er á færni í upplýsingaleit og upplýsingatækni sem grundvallarþætti í 

því að verða upplýsingalæs einstaklingur (Astrid Margrét Magnúsdóttir, 2002; Virkus, 2003; 

Webber og Johnston, 2000). 

 

Líkön sem lýsa upplýsingaleit eiga það sameiginlegt að lýsa henni eins og ferli sem eigi sér 

stað í nokkrum stigum eða þrepum en er þó ekki endilega línulegt, heldur síendurtekið og 

sveigjanlegt. Ákveðin líkindi eru með öllum þessum líkönum og þau eru einskonar vegvísar 

fyrir þá sem eru að innleiða upplýsingalæsi í kennsluáætlanir. Grunnurinn að flestum líkönum 
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af upplýsingaleitarferlinu eru rannsóknir Carol Kuhlthau á upplýsingaleitarhegðun nemenda. 

Hún hélt því fram að upplýsingalæsi snerist ekki bara um einangraða færniþætti heldur væri 

það frekar aðferð til að læra. Hún taldi að bókasöfn væru mikilvæg uppspretta 

upplýsingafærni en áherslan ætti að vera á lærdóm nemenda. ISP (Information Search 

Process) líkanið setti Kuhlthau fram sem hugtakaramma (e. conceptual framework) utan um 

upplýsingaleitarferlið (Eisenberg, o.fl., 2004; Sugar, 1995). Samkvæmt Kuhlthau eru stigin í 

leitarferlinu þessi (1993a, 1993b): 

 

1. Undirbúningur (e. task initiation) 

2. Val á viðfangsefni (e. topic selection) 

3. Öflun bakgrunnsupplýsinga (e. prefocus exploration) 

4. Skilgreining á viðfangsefninu (e. focus formulation) 

5. Öflun upplýsinga (e. information collection) 

6. Leit hætt (e. search closure/presentation)      

 

Þvert á stigin í leitarferlinu ganga svið óvissulögmálsins sem lýsa tilfinningum, hugsunum og 

aðgerðum sem eiga sér stað meðan á leitarferlinu stendur. 

 

2.2.2.2 ACRL staðlarnir 

ACRL hæfnistaðlarnir eru framhald af AASL (American Association of School Libraries) 

hæfnistöðlunum fyrir grunn- og framhaldsskóla og eiga að tryggja að samfella sé í væntingum 

sem gerðar eru til nemenda í gegnum öll skólastigin (Eisenberg o.fl., 2004). Mittermeyer og 

Quirion (2003) telja að útgáfa ACRL staðlanna hafi verið mikill fengur fyrir kennara sem 

viðmið og rammi um kennslu í upplýsingalæsi og árangur hennar og feli í sér viðurkenningu á 

hlutverki háskólanna í símenntun og að gera fólk sjálfstætt í notkun og öflun upplýsinga. 

ACRL viðmiðunarreglurnar samanstanda af fimm stöðlum og 22 frammistöðuvísum (e. 

performance indicators). Hverjum frammistöðuvísi fylgja niðurstöður eða útkomuviðmið (e. 

outcomes) sem hægt er að nota til þess að meta framfarir nemendanna, alls 86 viðmið (Astrid 

Margrét Magnúsdóttir, 2002; Eisenberg o.fl., 2004). Í stöðlunum felst skilgreining á því hvað 

sé upplýsingalæs nemandi: 

 

1. Upplýsingalæs nemandi ákvarðar eðli og umfang upplýsinganna sem hann þarfnast. 

2. Upplýsingalæs nemandi nálgast upplýsingarnar sem hann þarfnast á árangursríkan og 

skilvirkan hátt. 

3. Upplýsingalæs nemandi metur upplýsingar og uppruna þeirra á gagnrýninn hátt og 

fellir valdar upplýsingar að þekkingargrunni sínum og gildismati. 
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4. Upplýsingalæs nemandi, sem einstaklingur eða sem hluti af hópi, notar upplýsingar á 

árangursríkan hátt til að fullnægja ákveðnu markmiði. 

5. Upplýsingalæs nemandi skilur marga hinna efnahagslegu, lagalegu og félagslegu þátta 

sem varða notkun upplýsinga og nálgast og notar upplýsingar á siðrænan og löglegan 

hátt.  

(Association of College and Research Libraries [ACRL], 2000) 

 

Greint er á milli tvenns konar grundvallarviðmiða sem hafa þurfi í huga til að meta 

upplýsingalæsisfærni á viðeigandi hátt. Annars vegar þurfi að skoða grunnfærniþætti eða 

„lower order skills“ og hins vegar þætti sem byggja á þeim eða „higher order thinking skills“ 

(ACRL, 2000, bls. 4). Þeir síðarnefndu snúast um þann hugsunarhátt sem nemendur þurfa að 

temja sér við að taka saman og meta upplýsingar og uppruna þeirra og nota á gagnrýninn hátt. 

Grunnfærniþættirnir eru grundvöllur fyrir þessu, þeir snúast um sjálfa upplýsingaleitina og 

hvaða færni þurfi að hafa til að geta fundið, aflað og nálgast upplýsingar (Maughan, 2001; 

Salisbury og Karasmanis, 2011). Það eru fyrst og fremst þessir undirstöðuþættir 

upplýsingalæsis, stundum kallað kjarnafærni (e. core skills/competencies), sem felast í staðli 

eitt og tvö en útkomuviðmiðin sem þeim fylgja lýsa mjög ítarlega hvaða þáttum 

upplýsingaleitar upplýsingalæsi nemandinn kann skil á. Fyrstu þrír staðlarnir ásamt 

frammistöðu- og útkomuviðmiðum þeirra voru hafðir í huga þegar rannsóknin sem hér fer á 

eftir var gerð (sjá kafla 3, 4 og 5). Hér á eftir eru talin upp nokkur þessara viðmiða sem höfð 

voru til hliðsjónar með vísun í númer staðals og viðeigandi viðmiðunarreglu: 

 

Viðmiðunarregla 1.1: Upplýsingalæs nemandi skilgreinir og formar upplýsingaþarfir sínar. 

Hann getur valið rannsóknarefni og mótað rannsóknarspurningu í samræmi við 

upplýsingaþarfir sínar og farið í gegnum almennar heimildir og upplýsingalindir til þess að 

átta sig á og móta viðfangsefnið (ACRL, 2000, bls. 5). 

 

Viðmiðunarregla 1.2: Upplýsingalæs nemandi veit að upplýsingar og upplýsingalindir eru í 

mismunandi formi. Hann veit hvernig upplýsingar eru skipulagðar og hvernig þeim er dreift 

og að þekking getur verið skipulögð á mismunandi hátt eftir fræðigreinum sem hefur áhrif á 

hvernig hægt er að nálgast upplýsingarnar. Hann greinir og metur gildi upplýsinga og 

upplýsingalinda í mismunandi formi og þekkir mun á almennum og fræðilegum heimildum 

(ACRL, 2000, bls. 5-6). 

 

Viðmiðunarregla 2.1: Upplýsingalæs nemandi velur viðeigandi aðferð og upplýsingakerfi til 

að nálgast upplýsingarnar sem þörf er á. Hann getur valið viðeigandi leitaraðferðir og áttar sig 

á innihaldi, umfangi og uppbyggingu upplýsingakerfanna eða upplýsingalindanna sem 

hann velur (ACRL, 2000, bls. 6). 
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Viðmiðunarregla 2.2: Upplýsingalæs nemandi byggir upp og notar skilvirkar og vel 

skipulagðar leitaraðferðir. Hann getur þróað viðeigandi leitartækni og þekkir og notar 

lykilorð, samheiti, skyld heiti og kerfisbundinn orðaforða, hvort sem er á efnissviðinu eða í 

upplýsingalindinni, til að lýsa upplýsingunum (ACRL, 2000, bls. 6-7). 

 

Viðmiðunarregla 2.3: Upplýsingalæs nemandi finnur upplýsingar með því að nota margar 

mismunandi aðferðir. Hann getur notað mismunandi upplýsingakerfi til að finna mismunandi 

tegundir upplýsinga og kann að nota ýmsa þjónustu til að útvega þær, t.d. millisafnalán 

(ACRL, 2000, bls. 7).  

 

Viðmiðunarregla 2.4: Upplýsingalæs nemandi endurskoðar leitaraðferðina eftir þörfum. Hann 

getur metið magn, gæði og mikilvægi leitarniðurstaðna og ákveðið hvort eigi að nota aðrar 

aðferðir eða upplýsingakerfi (ACRL, 2000, bls. 7). 

 

Viðmiðunarregla 2.5: Upplýsingalæs nemandi vinnur með, skráir og skipuleggur 

upplýsingarnar sem hann finnur. Hann þekkir ýmsar aðferðir, tæki og tól til að skipuleggja og 

halda utan um heimildirnar, s.s. heimildaskráningarforrit (ACRL, 2000, bls. 7). 

 

Viðmiðunarregla 3.2: Upplýsingalæs nemandi skilgreinir og notar viðmið við að meta bæði 

upplýsingarnar og upplýsingalindirnar sem hann notar. Hann skoðar og ber saman 

upplýsingar úr mismunandi upplýsingalindum í því skyni að meta gæði, áreiðanleika, 

nákvæmni, trúverðugleika og gildi heimildanna og upplýsingalindanna (ACRL, 2000, bls. 8). 

 

Mittermeyer og Quirion (2003) gerðu rannsókn á stöðu upplýsingalæsis meðal nýnema við 

Quebec háskóla í Kanada á grundvelli viðmiðunarreglna ACRL. Rannsóknin sýndi meðal 

annars að nýnemarnir höfðu takmarkaða þekkingu á bókasafnskerfinu, innihaldi þess og 

uppbyggingu og gáfu niðurstöður hennar til kynna að marktækur hópur nemenda hefði 

takmarkaða eða enga þekkingu á grundvallaratriðum í upplýsingaleitarferlinu. 

 

2.2.2.3 Hvernig á að kenna upplýsingalæsi? 

Lengi hefur verið deilt um hverjir eigi að kenna upplýsingalæsi í háskólum og hvert hlutverk 

háskólabókasafnanna eigi að vera í innleiðingu og eflingu þess (Owusu-Ansa, 2004). Einnig 

hafa verið skiptar skoðanir um hvernig eigi að kenna upplýsingalæsi og hvaða leið sé 

vænlegust til árangurs. Margir hafa lagt áherslu á mikilvægi þess að háskólar móti stefnu í 

kennslu upplýsingalæsis og að sett séu fram skýr markmið og leiðir (Astrid Margrét 

Magnúsdóttir, 2001; Mittermeyer og Quirion, 2003). Það er almennt viðurkennt að samvinna 

háskólabókasafna og háskólakennara sé grundvöllurinn fyrir árangursríkri kennslu í 

upplýsingalæsi. Telja margir að námskeiðin þurfi að vera skylda og að skynsamlegast sé að 

flétta kennslu í upplýsingalæsi saman við nám í hinum ýmsu námsgreinum þannig að það sé 
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kennt í samhengi við að leysa raunveruleg verkefni og hæfi upplýsingaþörfum nemenda 

(Astrid Margrét Magnúsdóttir, 2002; Arnesen o.fl., 2004; DaCosta, 2010; Owusu-Ansa, 

2004). Eisenberg o.fl. (2004) telja að það sé gagnlegt að meta færni nemenda við upphaf og 

lok háskólanáms. Flestir eru sammála um að það að hafa niðurstöður eða gögn um árangur 

kennslunnar í höndunum sé frábær leið fyrir háskólabókasöfn til að fá stuðning stjórnenda og 

háskólakennara og sýna fram á gildi upplýsingalæsis (Eisenberg o.fl., 2004;  Maughan, 2001; 

Mittermeyer og Quirion, 2003). 

 

2.2.2.4 Stefna Háskóla Íslands og Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns í 

upplýsingalæsi  

Háskóli Íslands og Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn hafa markað stefnu um kennslu 

í upplýsingalæsi sem fram kemur í stefnu stofnananna og sérstökum samstarfssamningi sem 

samvinna þeirra byggir á. Í stefnu Háskóla Íslands 2006-2011 var stefnt að eflingu 

upplýsingatækni og að upplýsingalæsi verði tryggt með því að efla kennslu í heimildaleit, 

meðal annars í samvinnu við Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn (Háskóli Íslands, 

2006). Í stefnu Háskóla Íslands 2011-2016 var enn frekar skerpt á þessum markmiðum og að 

upplýsingalæsi nemenda verði aukið með þjálfun í heimildaleit, notkun gagnasafna og skýrri 

framsetningu upplýsinga og þekkingar. Undirstrikað er mikilvægi þess að nemendur séu færir 

um sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, gagnrýna hugsun og siðferðilega dómgreind (Háskóli 

Íslands, 2010). Í stefnu Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns 2009-2012 er lögð 

áhersla á notendafræðslu og upplýsingalæsi. Stefnt er að því að auka og efla samstarf við 

Háskóla Íslands og aðgerðir til að efla skilning á mikilvægi upplýsingalæsis (Landsbókasafn 

Íslands – Háskólabókasafn, 2009). Eitt af mörgum markmiðum samstarfssamnings 

stofnananna er að tryggja öfluga notendafræðslu sem miði að auknu upplýsingalæsi innan 

háskólasamfélagsins og nái til allra fræðasviða og deilda Háskóla Íslands. Stefnt er að því að 

þetta verði meðal annars gert með með því að efla samvinnu um þjálfun nemenda, kennara og 

annarra starfsmanna Háskóla Íslands í notkun bókasafna, heimilda- og upplýsingaleit (Háskóli 

Íslands og Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, 2009). 

 

2.2.2.5 Kennsla í upplýsingalæsi í Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni 

Nemendum við Háskóla Íslands stendur til boða kennsla í upplýsingalæsi í ýmsu formi. Um 

er að ræða ýmiss konar safnkynningar þar sem annars vegar er boðið upp á frumkynningar 

sem einkum eru ætlaðar nýnemum og þeim sem vilja læra að nota bókasafnið og helstu skrár 

þess. Jafnframt er sýnikennsla á bókasafnskerfið og nemendum leiðbeint um vef safnsins sem 
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nýtist sem upphafsstöð við heimildaleit. Þar má finna leiðbeiningar um heimildaleit og 

leitartækni í gagnasöfnum auk þess sem í safninu er aðgangur að fjölmörgum prentuðum 

leiðbeiningabæklinum, meðal annars um Gegni. Hins vegar er boðið upp á framhaldsfræðslu 

sem stendur öllum til boða hvenær sem er á námstímanum og er yfirleitt skipulögð í samvinnu 

við kennara. Talið er æskilegt að framhaldsfræðslan sé í tengslum við ritgerðir eða aðra 

heimildavinnu nemenda. Þá er miðað við að útbúin séu verkefni sem nemendur geti unnið 

sjálfstætt og/eða verklegar æfingar. Safnið stendur einnig fyrir opnum námskeiðum um 

gagnasöfn, heimildavinnu og heimildaskráningarforritið EndNote (Landsbókasafn Íslands - 

Háskólabókasafn, e.d.; Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn, 2012). Reyndin hefur samt 

verið sú að sífellt færri nemendur sækja safnkynningar og oftar en ekki kemur fyrir að fella 

þarf niður opnar kynningar vegna ófullnægjandi þátttöku. Þá panta kennarar sjaldnar en áður 

kynningar fyrir nemendur sína og til þess að námskeið falli ekki niður þarf bókasafnið að 

vinna stöðugt að því að viðhalda sambandi við Háskóla Íslands og tengiliði á fræðasviðunum 

(Ingibjörg Bergmundsdóttir, munnleg heimild 14. febrúar 2012). Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir 

safnsins í gegnum árin til að koma á tengiliðum við deildir H.Í. hefur ekki tekist að koma á 

skilvirku samstarfi bókasafnsins og allra háskóladeilda (Áslaug Agnarsdóttir, 2006). 

 

 

2.3 Bókasafnskerfi og rannsóknir á notkun þeirra 

Í þessum kafla verður fjallað um bókasafnskerfi og rannsóknir á notkun þeirra. Til þess að 

staðsetja Gegni í þeirri umræðu verður fyrst gerð grein fyrir hlutverki bókasafnskerfa og gefið 

stutt yfirlit yfir hvernig þessi upplýsingakerfi hafa þróast. Í framhaldi af því verður fjallað um 

helstu áherslur í notendarannsóknum þar sem sjónum er einkum beint að háskólanemendum. Í 

lokin verður örstutt umfjöllun um Gegni og minnst á nokkrar rannsóknir sem koma inn á 

notkun nemenda á honum. Í umfjölluninni mun ég nota hugtakið bókasafnskerfi yfir það sem 

á ensku er kallað OPAC (Online Public Access Catalogue) en það hugtak er notað til að lýsa 

aðgangi almennings að skrá bókasafnsins í gegnum Internetið (Kumar og Vohra, 2011). 

Hugtakið gagnasafn nota ég einkum til að vísa til innihalds og umfangs bókasafnskerfisins. 

Nauðsynlegt er að gera greinarmun á þessu þar sem einnig verður rætt um önnur rafræn 

gagnasöfn. 
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2.3.1 Hlutverk og söguleg þróun 

Bókasafnskerfi er bókfræðilegt upplýsingakerfi eða gagnasafn sem gegnir margvíslegu 

hlutverki í bókasafninu en fyrir hinn almenna notanda er það fyrst og fremst leitarbær skrá 

yfir safnkost safns eða safna (Sigrún Hauksdóttir, 2003). Samkvæmt Calhoun (2006) hafa 

bókasafnskerfi löngum verið mikilvægustu tæki bókasafna til að gera safnkostinn sýnilegan 

og spara tíma notandans. Auk þess að auðvelda notandanum að finna og staðsetja efni í eigu 

bókasafns gerir það honum kleift að skoða útlánastöðu sína, taka frá eintök, endurnýja lán og 

panta millisafnalán. Með aukinni nettækni hafa nútíma bókasafnskerfi orðið miklu 

umfangsmeiri en svo að innihalda bara skrá yfir efniskost bókasafnsins. Hægt er orðið að 

tengjast öðrum skrám og gagnagrunnum í gegnum þau, nálgast heildartexta rafræns efnis og 

leita í þeim óháð staðsetningu í gegnum Internetið. Hlutverk bókasafnskerfis getur einnig 

verið að vera samskrá (e. union catalogue) fárra eða margra safna sem auðveldar notandanum 

að sjá eign þeirra á einum stað. Til eru margar tegundir af samskrám en í þrengsta skilningi er 

samskrá skrá sem inniheldur upplýsingar um efni í eigu fleiri en einnar stofnunar (Hartely og 

Booth, 2006). 

 

Á sínum tíma ollu rafræn bókasafnskerfi byltingu í aðgangi að safnkosti bókasafna og breyttu 

hefðbundnum hugmyndum um hvernig nálgast mætti efni. Möguleikarnir til að leita 

upplýsinga urðu margfalt fleiri og fjölbreyttari en verið hafði miðað við spjaldskrárnar. Það 

sem gerir bókasafnskerfi einstök er bókfræðileg stjórn en skráning gagna byggir á 

alþjóðlegum stöðlum og reglum um skráningu, flokkun og efnisorðagjöf (Adedibu, 2008; 

Ansari og Amita, 2008; Kumar og Vohra, 2011). Uppbygging skráningarfærslna er byggð á 

fyrirmynd spjaldskránna en leitaraðgerðirnar og notendaviðmótið byggir á þróun rafrænna 

upplýsingakerfa (Borgman, 1996). Yfirleitt er boðið upp á tvenns konar leitarmöguleika, 

einfalda leit (e. simple search) og flókna leit eða ítarleit (e. advanced search) þar sem hægt er 

að tengja saman leitarorð úr ólíkum leitarsviðum með Boolean rökaðgerðum. Hægt er að leita 

á sambærilegan hátt í flestum rafrænum gagnasöfnum þótt leitaraðferðirnar geti verið 

mismunandi frá einu gagnasafni til annars. 

 

Rafræn bókasafnskerfi komu fram á sjónarsviðið seint á áttunda áratugnum í Bandaríkjunum 

og útrýmdu spjaldskránum smám saman að mestu leyti. Seint á níunda áratugnum þróuðust 

kerfin hratt og náðu mikilli útbreiðslu. Níunda áratugnum hefur verið lýst sem gullöld 

bókasafnskerfanna (Calhoun 2006; Waller, 2010). Þá var notkun á þeim mikil og engin 
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samkeppni frá öðrum rafrænum upplýsingakerfum. Með þróun tölvuneta eins og Telnet gátu 

notendur farið að tengjast þeim með fjartengingu og síðan með nettækninni komu grafísk 

vefviðmót sem hægt var að tengjast í gegnum Internetið. Á tíunda áratugnum varð því mikil 

framför í hönnun bókasafnskerfa vegna áhrifa frá þróun vefsins og þau urðu talsvert 

auðveldari í notkun. Á sama tíma varð viss stöðnun í þróun þeirra þar sem hin undirliggjandi 

uppbygging breyttist lítið (Borgman, 1996; Islam og Ahmed, 2011; Waller, 2010). Nú eru 

hins vegar að koma fram á sjónarsviðið endurbætt notendaviðmót sem byggja á fyrirmynd 

almennra leitarvéla eins og Google og Amazon. Með þeim er verið að bregðast við gagnrýni á 

hefðbundin bókasafnskerfi og minnkandi notkun á þeim (Tam og Cox, 2009; Wisniewski, 

2009). 

 

 

2.3.2 Notendarannsóknir 

Flestar rannsóknir á notkun bókasafnskerfa hafa verið gerðar í háskólabókasöfnum og beinast 

að notkun grunnnema á þeim (Hsieh-Yeah, 1996; Waller, 2010). Fyrstu rannsóknirnar voru 

gerðar á níunda áratugnum í Bandaríkjunum og fjölmargar rannsóknir á níunda og tíunda 

áratugnum snerust um að skoða reynslu notenda af mismunandi kerfum. Fyrstu rannsóknirnar 

snerust um að skoða viðtökur þeirra hjá notendum og bera saman við notkun á spjaldskránum. 

Þrátt fyrir að rannsóknirnar sýndu fram á að þau væru vinsæl meðal notenda kom í ljós að þau 

höfðu ýmsar takmarkanir og að notendur vildu umbætur á þeim (Bates, 2003; Islam og 

Ahmed, 2011). Eftir að vefviðmótin fóru að verða almenn var farið að beina sjónum meira að 

hegðun notandans og hvernig hægt væri að hanna viðmót sem tækju mið af raunverulegri 

upplýsingaleitarhegðun. Á síðustu árum hefur rannsóknum á bókasafnskerfum fækkað og 

áhugi á þeim virðist hafa minnkað eftir að aðrar rafrænar upplýsingalindir komu fram á 

sjónarsviðið (Waller, 2010). 

 

2.3.2.1 Val nemenda á upplýsingalindum og notkun á bókasafnskerfinu  

Margar rannsóknir á undanförnum árum benda til að háskólanemar noti bókasafnskerfið sífellt 

minna og virðist jafnvel alls ekki nota það. Talað er um að „Internetkynslóðinni“ svokölluðu 

finnist fyrirhafnarminna að finna upplýsingar á Netinu og að ungt fólk í háskóla velji fremur 

að leita í Google en að eyða tíma í að læra að leita í bókasafnskerfinu og öðrum gagnasöfnum 

bókasafnsins (Lippincott, 2005). Margir telja að bókasafnskerfið hafi ekki lengur aðdráttarafl 

fyrir nemendur og hafa lýst yfir áhyggjum af því að það standist ekki samkeppni við önnur 

upplýsingakerfi (Bates, 2003; Calhoun, 2006). Skýrsla sem OCLC (Online Computer Library 
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Center) gaf út um upplýsingahegðun háskólanema í Bandaríkjunum árið 2002 sýndi að 56% 

nemenda notuðu bókasafnskerfið (Baro o.fl, 2010). Sambærilegar rannsóknir í Bretlandi 

sýndu að 45% nemenda byrjuðu leit í Google en aðeins 10% byrjuðu í bókasafnskerfinu 

(Griffiths og Brophy, 2005). Bresk rannsókn á upplýsingalæsi og upplýsingahegðun „Google 

kynslóðarinnar“ sýndi fram á að þessi kynslóð var langt frá því að geta talist upplýsingalæs 

þrátt fyrir að hafa alist upp við tölvunotkun. Skortur á færni í að leita upplýsinga og kunnáttu í 

leitartækni virtist þó ekki vera bundinn við ungt fólk. Upplýsingaleitarhegðun sem 

einkenndist af óþolinmæði og væntingum um skjótar niðurstöður virtist einkenna háskólafólk 

á öllum aldri, jafnt nemendur sem kennara og fræðimenn (Rowlands o.fl., 2008). 

 

Rannsókn sem Ingrid Hsieh-Yee (1996) gerði á notkun grunnnema við tvo háskóla í 

Bandaríkjunum á samskrá háskólabókasafnanna sýndi að nemendur voru mjög jákvæðir 

gagnvart bókasafnskerfinu. Áttatíu og átta prósent nemenda sögðust nota það í náminu og 

nota það mest allra upplýsingalinda. Ástæðuna sögðu nemendur vera að bókasafnskerfið væri 

hentugt og aðgengilegt, gæði gagnanna væru mikil og að þar fyndu þeir yfirleitt góðar 

upplýsingar. Fast og Campell (2004) rannsökuðu hvernig háskólanemar við University of 

Western Ontario skynjuðu muninn á bókasafnskerfinu og almennum leitarvélum og komust 

að því að nemendurnir virtust almennt hafa miklu jákvæðari afstöðu til leitarvéla. 

Skýringarnar virtust liggja í sálrænum þáttum sem tengdust því hve auðvelt virðist vera að 

nota leitarvélar. Tæpur áratugur er á milli þessara tveggja rannsókna sem hugsanlega útskýrir 

þann mun sem er á niðurstöðunum enda hefur framboð á upplýsingum breyst mjög mikið. 

Rannsóknir sem gerðar voru í Bretlandi á árunum 2001-2004 sýndu að margir nemendanna 

virtust ekki gera greinarmun á mismunandi upplýsingalindum og sumir lýstu 

bókasafnskerfinu sem leitarvél bókasafnsins til að finna bækur. Þessar rannsóknir bentu þó til 

að grunnnemar væu háðari leitarvélanotkun en nemendur í framhaldsnámi sem notuðu 

upplýsingalindir bókasafnsins meira og að val nemenda á upplýsingalindum tengdist faginu 

sem þeir stunduðu nám í (Griffiths og Brophy, 2005). 

 

Kim og Sin (2011) rannsökuðu viðhorf grunnnemenda í opinberum háskóla í Bandaríkjunum 

til upplýsingalinda bókasafnsins. Nemendurnir lýstu bókasafnskerfinu sem áreiðanlegri, vel 

skipulagðri, góðri og sterkri upplýsingalind en þrátt fyrir það litu þeir hvorki á það sem 

kunnuglega, aðgengilega né áhugaverða upplýsingalind. Þeir virtust hafa tilhneigingu til að 

fórna gæðum fyrir hentugleika eða velja leiðir sem kröfðust minnstrar fyrirhafnar þrátt fyrir 

að þeir vissu betur, samanber lögmálið um minnstu fyrirhöfnina (Case, 2005). Kim og Sin 
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(2011) töldu ráðlegast að reyna að breyta viðhorfi nemenda til upplýsingalinda bókasafnsins 

með kennslu sem miðaðist að því að gera reynslu þeirra og viðhorf jákvæðara.  

 

Í rannsókn sem Head og Eisenberg (2009) gerðu á upplýsingaleitarhegðun grunnnema í sex 

háskólum í Bandaríkjunum kom í ljós að val nemendanna á upplýsingalindum réðist mikið af 

tímanum sem þeir höfðu til umráða til að leysa verkefni og skrifa ritgerðir. Leitartækni 

nemendanna virtist markast af því að geta fundið viðeigandi upplýsingar á sem stystum tíma. 

Head og Eisenberg töldu að leitaraðferðir nemanna væru fyrirsjáanlegar og vanabundnar og 

að þeir litu ekki á upplýsingaleitarferlið sem tækifæri til að þjálfa sig í leitartækni. 

Rannsóknin sýndi að nemendurnir voru samt alls ekki fáfróðir um upplýsingalindir 

bókasafnsins og að greina mátti sameiginlegt munstur í því hvernig þeir öfluðu upplýsinga. Í 

byrjun verkefnavinnu snerist upplýsingaleitin aðallega um að að afla bakgrunnsupplýsinga til 

að afmarka efnið og átta sig á hugtakanotkun á sviðinu. Yfirleitt var algengt að hefja leitina í 

Google en það kom þó alls ekki í staðinn fyrir að nota gagnasöfn bókasafnsins. Flestir virtust 

nota bókasafnskerfið og rafrænu gagnasöfnin mjög mikið á öllum stigum í leitarferlinu. Níutíu 

prósent nemenda notaði bókasafnskerfið til að afla bakgrunnsupplýsinga, 92% notuðu það til 

að átta sig á hugtakanotkun og 93% til að afla heimildanna. Nær allir sögðust nota 

upplýsingalindir sem þeir þekktu og treystu að væru áreiðanlegar. 

 

2.3.2.2 Að leita í bókasafnskerfinu 

Christine Borgman (1996) telur að vandamálin sem notendur standa frammi fyrir þegar þeir 

leita í bókasafnskerfinu felist í því að þeir noti það sjaldan og læri þannig aldrei almennilega á 

það. Aðrir hafa tekið undir þetta og bent á að nemendur læri aðeins nóg til að geta framkvæmt 

einfaldar leitir og að þeir telji frekari fræðslu og kennslu ónauðsynlega (Ansari og Amita, 

2006). Fjölmargar rannsóknir hafa staðfest að nemendur nota yfirleitt einfaldar leitaraðferðir. 

Charles Hildreth (1997) rannsakaði hvernig nemendur við Oklahoma háskóla í 

Bandaríkjunum notuðu orðaleit (e. keyword search), efnisorðaleit (e. subject search) og 

rökaðgerðaleit (e. Boolean operators) þegar þeir voru að leita í bókasafnskerfinu. Hann komst 

að því að orðaleitin var algengasa leitaraðferðin en að skortur nemendanna á skilningi á því 

hvernig kerfið leitaði eftir leitarorðunum leiddi til þess að leitirnar skiluðu oft engum 

niðurstöðum. Samkvæmt rannsókn Hsieh-Yee (1996) virtist algengasta leitaraðferðin vera 

orðaleit og efnisorðaleit og síðan að leita eftir höfundi og titli. Rannsókn hennar benti til að 

nemendurnir væru ekki að gera greinarmun á því hvort þeir væru að leita eftir almennu 

leitarorði eða kerfisbundnu efnisorði og að þeir virtust ekki skilja muninn á því. Leit eftir 
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öðrum valmöguleikum var sjaldgæfari, til dæmis leituðu mjög fáir að flokkstölu (e. call 

number). Margar rannsóknir hafa sýnt svipaðar niðurstöður, til dæmis rannsókn Morupisi og 

Mooko (2006) á þriðja og fjórða árs nemendum við félagsvísindadeild háskólans í Botswana 

sem sýndi að nemendur velja að nota einfaldar aðferðir. Vinsælast var að leita eftir titli (98%) 

og höfundi (93.4%), með orðaleit (80%), eftir efni (56.6%) og aðeins 8.7% leituðu að 

flokkstölum eða ISBN númeri (2.6%). Stór hluti (70.4%) sagðist ekki nota ítarlega leit eða 

rökaðgerðaleitir og margir virtust eiga í vandræðum með efnisorðaleitir. 

 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að nemendur skilji ekki eðli efnisorðaleitar og eigi því 

erfitt með að finna viðeigandi leitarorð eða samheiti sem á sér samvörun í lykli 

bókasafnskerfisins (Bates, 2003; Borgman, 1996; Hsieh-Yeah, 1996). Almennt sýna 

rannsóknir að notendur hafi tilhneigingu til að nota einfaldar leitaraðferðir, eigi í vandræðum 

með að velja viðeigandi leitaraðferðir, afmarka eða víkka út leitarniðurstöður og kunni ekki 

flóknar leitaraðferðir. Flestir virðast velja tilviljunarkenndar leitaraðferðir eins og að vafra eða 

skima frekar en að leita á hnitmiðaðan hátt (Ansari og Amita, 2008; Kumar og Vohra, 2011; 

Waller, 2010). Skimun hefur stundum verið tengd við vankunnáttu í að leita markvisst en það 

hefur þó verið sýnt fram á gildi hennar sem markvissrar leitaraðferðar. Skimun getur verið 

margs konar, hún getur verið tilviljunarkennd og án skýrs markmiðs en hún getur líka verið 

markviss og falist í því að leita vítt innan ákveðins efnissviðs eða í ákveðnum tilgangi (Foster 

og Ford, 2003). 

 

Rannsókn Ansari og Amita (2008) sýndi að þrátt fyrir að flestir nemendur rækju sig á 

einhverjar hindranir við notkun á bókasafnskerfinu ríkti mikil ánægja með það. Fleiri 

rannsóknir hafa sýnt að hindranirnar sem nemendur rekast á valda ekki endilega neikvæðu 

viðhorfi og að háskólanemendur eru almennt mjög ánægðir með bókasafnskerfið. Vandamál 

nemendanna tengjast oft ytri þáttum eins og að efnið sem verið er að leita að er ekki til eða 

finnst ekki í hillum bókasafnsins eða að notendaviðmótið er óaðgengilegt. Vandamál sem 

tengjast innri þáttum snúa þá helst að því að nemendur eru að nota of víð eða almenn leitarorð 

og fá ekki afmarkaðar niðurstöður (Islam og Ahmed, 2011; Morupisi og Mooko, 2006). Í 

rannsókn Morupisi og Mooko (2006) virtist fólk nota bókasafnskerfið mjög mikið og í 

ýmsum tilgangi. Langflestir (94.4%) sögðu að þeim fyndist auðvelt að nota það og að þeir 

notuðu það til að leita í safnkostinum (94.9%) og til þess að skoða hvaða rit væru frátekin í 

námsbókasafninu (78.6%). Fimmtíu og sex prósent nemenda sagðist nota bókasafnskerfið til 

að komast í heildartexta tímarita og margir sögðust tengjast öðrum gagnagrunnum (31.6%) 
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eða skrám annarra bókasafna (9.2%) í gegnum það. Tæplega helmingur nemendanna (47.4%) 

sagðist nota bókasafnskerfið til að skoða lánastöðu sína og til þess að endurnýja lánin sín 

(44.5%). 

 

2.3.2.3 Fræðsla og kennsla á bókasafnskerfið 

Rannsóknir hafa sýnt að nemendur sem fengið hafa kennslu og þjálfun í að nota bókfræðileg 

upplýsingakerfi eru líklegri til að nota þau en aðrir og skilja einnig betur tilganginn með þeim. 

(Griffiths og Brophy, 2010). Yfirleitt eru menn samt sammála um að almennt 

safnfræðslunámskeið í upphafi náms dugi ekki til að gera nemendur færa í að nota 

bókasafnskerfið (Adedibu, 2008; Ansari og Amita, 2008; Kim og Sin, 2011). Niðurstöður 

rannsóknar Morupisi og Mooko (2006) bentu til að þörf væri á meiri kennslu til að þjálfa 

færni nemenda enda þótt þeir hefðu lokið skyldunámskeiði í upplýsingalæsi í upphafi 

námsins. Þeir töldu að grundvallarariði væri að þjálfa nemendur þannig að þeir lærðu að nota 

viðeigandi leitaraðferðir. Eric Novotny (2004) benti á að efla þyrfti skilning nemenda á því 

hvernig bókasafnskerfið virkaði. Novotny rannsakaði hvernig grunn- og framhaldsnemum 

gengi að nota samskrá háskólabókasafnanna í Pennsylvaniufylki í Bandaríkjunum og notaði 

niðurstöðurnar til að efla kennslu í upplýsingalæsi. Hann komst að því að flestir höfðu fremur 

óljósa hugmynd um innihald gagnasafnsins en að það var töluverður  munur á byrjendum og 

lengra komnum nemendum. Byrjendurnir eyddu litlum tíma í að skipuleggja leitaraðferðirnar 

en miklum tíma í að prófa sig áfram. Þeir virtust almennt ekki skoða umhverfið vel eða velta 

fyrir sér valmöguleikunum heldur völdu í flýti einhvern líklegan leitarmöguleika. Einn 

nemandinn lýsti þessu þannig: „I don‘t think I click“ (Novotny, 2004, bls. 530). Þeir lengra 

komnu eyddu að jafnaði minni tíma í hverja leit, leitaraðferðir þeirra voru hnitmiðaðri og 

niðurstöðurnar afmarkaðri. Novotny lagði áherslu á mikilægi þjálfunar og reynslu og lagði til 

að nemendur fengju verkefni í hendur til að undirbúa sig áður en þeir mættu í fyrsta sinn á 

safnfræðslunámskeið til að skapa umræðugrundvöll um bókasafnskerfið. Þá taldi hann 

mikilvægt að benda nemendunum á að stundum þyrfti að staldra við og velta fyrir sér fyrir 

hvað hinir ýmsu leitarmöguleikar stæðu. 

 

Rannsóknir sýna að það virðist algengt að nemendur læri á bókasafnskerfið án þess að fá 

neina fræðslu og að margir læri á það upp á eigin spýtur eða með því að leita aðstoðar 

samnemenda, vina og kennara sinna fremur en starfsfólks bókasafnsins. Samkvæmt rannsókn 

Hsieh-Yee (1996) virtust flestir læra að leita í samskránni með því að lesa leiðbeiningar og 

með því að prófa sig áfram. Þrjátíu og átta prósent nemendanna sögðust læra á kerfið án þess 
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að leita aðstoðar og 18% sögðust læra af vinum. Rannsókn Kumar og Vohra (2011) á notkun 

á bókasafnskerfi háskólabókasafnsins við Panjab háskóla á Indlandi sýndi að 35.8% 

nemendanna fannst erfitt að nota bókasafnskerfið. Meiri hluti nemendanna (63.6%) vissi ekki 

að það væri hægt að fá fræðslu, 25% þeirra höfðu sótt námskeið en 13.2% höfðu ekki gert það 

þrátt fyrir að þeir vissu af því að það væri hægt. Samkvæmt rannsókn Head og Eisenberg 

(2009) lærðu flestir nemendur um bókasafnskerfið og önnur gagnasöfn bókasafnsins í 

safnkynningum í bókasafninu á fyrsta ári námsins. Mjög fáir (12%) sóttu að öðru leyti 

námskeið eða fræðslu í bókasafninu eða leituðu aðstoðar starfsfólks bókasafnsins við að læra 

á gagnasöfnin en leituðu frekar aðstoðar hjá kennurum sínum. Almennt reyndu nemendurnir 

að bjarga sér sem mest sjálfir í bókasafninu. Þá hafa margar rannsóknir sýnt að nemendur 

virðast yfirleitt ekki lesa leiðbeiningar eða notfæra sér hjálpartexta eða hjálparsíður í 

bókasafnskerfum (Hartley og Booth, 2006; Hildreth, 1997). Shiv Kumar (2011) komst til 

dæmis að því að meiri hluti notenda bókasafnskerfa í þremur háskólum á Indlandi vissi ekki 

af hjálpartextunum og að aðeins lítið hlutfall nemenda notfærði sér hjálparsíður reglulega. 

 

Það viðist vera mikilvægur þáttur í því hvort nemendur nota bókasafnskerfið og önnur rafræn 

upplýsingakerfi að þeim finnist þessar upplýsingalindir hentugar og að þeir viti um tilvist 

þeirra. Miklu virðist skipta að þeir fái fræðslu um þetta hjá kennurum sínum ekki síður en á 

háskólabókasafninu. Carol Tenopir (2003) benti til dæmis á að nemendur væru mjög 

móttækilegir fyrir því ef kennarar mæltu með einhverjum sérstökum upplýsingalindum. 

Samkvæmt rannsókn Head og Eisenberg (2009) virtust nemendurnir nota þau gagnasöfn mest 

sem kennarar þeirra mæltu með og flestir töldu sig hafa mikið gagn af því ef kennararnir 

stóðu fyrir umræðum um gagnasöfn og leitaraðferðir í tímum. Kim og Sin (2011) komust að 

því í sinni rannsókn að þótt meirihluti kennaranna viðurkenndi mikilvægi þess að nemendur 

hefðu færni til að geta notað bókasafnskerfið, fléttuðu 40% þeirra ekki neinni slíkri kennslu 

eða þjálfun inn í námið. Rannsókn Jacqui DaCosta (2010) sýndi að kennarar við tvo háskóla í 

Bretlandi og Bandaríkjunum töldu æskilegt að nemendur byggju yfir ákveðinni 

upplýsingafærni en að þeir fléttuðu sjaldan slíkri fræðslu inn í námið. DaCosta benti á að 

margir kennarar virtust telja að upplýsingafærni væri eitthvað sem nemendur öðluðust smám 

saman og tileinkuðu sér á einhvern hátt óafvitandi í gegnum verkefni og ritgerðir í náminu, 

frekar en að þetta væri eitthvað sem þeir þyrftu að læra. 
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2.4 Gegnir 

Gegnir er samskrá íslenskra bókasafna og hefur töluverða sérstöðu sem slíkur. Eins og Sigrún 

Hauksdóttir (2003) bendir á hefur Gegnir sérstöðu sem samskrá nær allra bókasafna heillar 

þjóðar en það mun vera einsdæmi í heiminum að öll bókasöfn eins lands sameinist þannig um 

eina skrá. Hlutverk samskrárinnar er að veita upplýsingar um og aðgang að safnkosti þeirra 

safna sem aðild eiga að honum en það eru um það bil 300 bókasöfn af öllum safnategundum. 

Innleiðing á  sameiginlegri skrá allra bókasafna landsins var í samræmi við þá stefnu 

ríkisstjórnarinnar sem fram kemur í Framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands um 

upplýsingasamfélagið (1996) að jafna aðgengi landsmanna að upplýsingum og 

upplýsingatækni og að: „Áhersla verði lögð á að bóka- og tímaritaskrár bókasafna landsins 

verði öllum aðgengilegar í rafrænu formi.“ Þótt hlutverk Gegnis sé fyrst og fremst að vera 

samskrá íslenskra bókasafna þá er hann jafnframt bókasafnskerfi Landsbókasafns Íslands – 

Háskólabókasafns og þjóðbókaskrá Íslendinga. 

 

Gegnir.is tók við af Gamla Gegni árið 2003 og byggir á gögnum úr honum og fleiri 

bókasafnskerfum. Grunnuppbygging kerfisins byggist á einni sameiginlegri skrá með 

bókfræðilegum upplýsingum sem notendur leita í gegnum vefviðmótið Gegnir.is. Í Gegni er 

boðið upp á einfalda og flókna leitarmöguleika og notendur geta afmarkað leitir við ákveðin 

bókasöfn. Einnig er hægt að skrá sig inn í bókasafnskerfið með notendanafni og lykilorði til 

þess að skoða lánastöðu, endurnýja lán, panta millisafnalán og taka frá rit. Gegnir veitir 

aðgang að fjölbreyttum safnkosti í ýmsu formi, svo sem bókum, tímaritum, íslenskum 

tímaritsgreinum, hljóðritum, tónlistarefni, myndböndum, handritum, námsritgerðum og 

heildartexta rafræns efnis, auk þess að veita tengingu inn í aðra gagnagrunna og gagnasöfn 

(Sigrún Hauksdóttir, 2003). Árið 2011 var tekinn í notkun leitarvefurinn, Leitir.is, sem 

aðgengilegur er notendum samhliða Gegni.is og mun í framtíðinni leysa hann af hólmi. 

Leitir.is er samþætt leitargátt. Hægt er að leita samtímis í Gegni og fjölmörgum öðrum 

gagnasöfnum auk þess sem boðið er upp á ýmsar nýjungar eins og framsímaforrit og hægt er 

að flytja bókfræðilegar upplýsingar í heimildaskráningarkerfi (Sveinbjörg Sveinsdóttir, 2012). 

 

 

2.4.1 Rannsóknir á notkun Gegnis 

Engar rannsóknir liggja fyrir á notkun nemenda á Gegni en benda má á að í nokkrum 

meistaraprófsritgerðum MLIS-nemenda í bókasafns- og upplýsingafræði er getið um notkun á 
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Gegni. Til dæmis kynnti Stefanía Ólöf Hafsteinsdóttir (2009) sér heimildanotkun 

framhaldsskólanema og komst að því að nemendur höfðu ekki tileinkað sér leit í Gegni eða 

rafrænum gagnasöfnum, en rannsóknin takmarkaðist við nemendur í einum framhaldsskóla. 

Vega Rós Guðmundsdóttir (2011) rannsakaði upplýsingahegðun listnema og komst að því að 

nemendur Listaháskólans notuðu Gegni til að finna efni í bókasafninu og að flestir leituðu 

markvisst að ákveðnum titli bókar. Sumir leituðu þó eftir efni þegar þeir voru að vinna 

verkefni. Anna María Sverrisdóttir (2011) skoðaði hvernig meistaranemum við H.Í. gengi að 

nota rafræn gagnasöfn og rannsóknin benti til að nemendum þætti yfirleitt auðvelt að nota 

Gegni. Erlendur Már Antonsson (2011) skoðaði rafræna upplýsinganotkun háskólanema. 

Rannsókn hans benti til að háskólanemar noti Gegni helst þegar þeir þurfa að leita að bókum. 

Nemendurnir höfðu misjafna reynslu af Gegni. Sumum fannst viðmótið ekki gott en öðrum 

fannst Gegnir aðgengilegur og töldu mikilvægt að kunna á hann. 

 

Í MLIS-ritgerð Áslaugar Agnarsdóttur (2006) kemur fram að Landsbókasafn Íslands – 

Háskólabókasafn lét gera viðamikla notendakönnun árið 2005 til að kanna viðhorf notenda til 

ýmissa þátta í þjónustu safnsins. Sambærileg könnun hafði verið gerð árið 2003 en þá var 

Gamli Gegnir ennþá í notkun. Flestir þátttakendur voru nemendur í Háskóla Íslands og 

meirihluti þeirra var úr félagsvísinda- og hugvísindadeild. Í ljós kom meðal annars að flestir 

höfðu notað Gegni til að finna bók eða tímarit en að þeir sem framkvæmt höfðu aðrar aðgerðir 

í Gegni voru mun færri. Mun fleiri höfðu skoðað lánastöðu sína í bókasafnskerfinu árið 2005 

heldur en árið 2003 en fáir notuðu þá möguleika að endurnýja lán eða taka frá rit í Gegni. 

Mikill meirihluti þeirra nema við Háskóla Íslands sem höfðu áhuga á að sækja safnkynningu 

vildu kynningu á rafrænum gögnum en um það bil einn þriðji hafði áhuga á kynningu á 

bókasafnskerfinu Gegni eða almennri bókasafnskynningu. Eigindleg rannsókn Áslaugar á 

viðhorfum kennara við Háskóla Íslands til þjónustu safnsins sýndi að ekki höfðu allir kennarar 

beðið um safnkynningar fyrir nemendur sína og að einhverjir þeirra töldu notendafræðslu hafa 

takmarkað gildi fyrir nemendur. 
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3.  Framkvæmd rannsóknarinnar og aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar. Gerð verður grein fyrir þeirri 

aðferðafræði sem rannsóknin byggir á og aðferðum við framkvæmd hennar lýst. Sagt verður 

frá viðfangsefni rannsóknarinnar, markmiðum og rannsóknarspurningum. Fjallað verður um 

aðferðir við öflun og greiningu rannsóknargagna og þátttakendur og val á þeim. Loks verður 

fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar og mikilvægi hennar. 

 

 

3.1 Aðferðafræði og fræðilegt sjónarhorn 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði (e. qualitative research method). Eigindlegar 

rannsóknir er samheiti yfir fjölbreytta rannsóknarhefð en til grundvallar eigindlegum 

rannsóknaraðferðum liggur fyrirbærafræðin (e. phenomenology) (Taylor og Bogdan, 1998). 

Fræðilegt sjónarhorn (e. theoretical perspective) er grundvöllurinn fyrir vali rannsakandans á 

aðferðafræði og mótar hvernig hann nálgast viðfangsefnið. Fræðilegt sjónarhorn þarf að vera í 

samræmi við aðferðirnar og aðferðafræðina sem rannsakandinn velur og hefur áhrif á það 

hvernig hann túlkar gögnin (Crotty, 2003). Sjónarhorn rannsóknar minnar er 

fyrirbærafræðilegt sjónarhorn. Að baki hins fræðilega sjónarhorns liggur ákveðin 

þekkingarfræði (e. epistemology) eða það heimspekilega viðhorf sem mótar sýn 

rannsakandans. Rannsóknin byggir á þeirri þekkingarfræði sem kölluð er mótunarhyggja (e. 

constructivism) og felst í því viðhorfi að það sé enginn einn sannleikur til og að sú merking 

sem við leggjum í raunveruleikann verði til í samskiptum okkar við umheiminn (Crotty, 

2003). Eigindlegar rannsóknir eru gerðar út frá sjónarhorni fyrstu persónu. Þær eru lýsandi og 

túlkandi og sjónarmið allra eru jafn mikilvæg (Taylor og Bogdan, 1998). Innan þeirrar hefðar 

eru notuð opin viðtöl sem aðferð til gagnasöfnunar og byggir rannsóknin á viðtölum við 

einstaklinga þar sem spurt er opinna spurninga. 
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Ólíkt megindlegri aðferðafræði (e. quantitative research method) sem byggir á því sem hægt 

er að mæla og telja byggist eigindleg aðferðafræði á samskiptum við fólk þar sem áhersla er 

lögð á merkinguna sem fólk leggur í hluti og reynt er að öðlast skilning á viðhorfum þess. 

Leitast er við að öðlast skilning á viðfangsefninu út frá sjónarhóli þátttakenda sjálfra með því 

að leiða í ljós og túlka upplifun þeirra og reynslu. Í eigindlegum rannsóknum er 

rannsakandinn sjálfur í raun rannsóknartækið en hann leitast við að túlka upplifun og 

aðstæður fólks, jafnframt því sem hann þarf að setja eigin reynslu og viðhorf til hliðar (Taylor 

og Bogdan, 1998). Eigindlegar rannsóknir byggjast yfirleitt á litlum úrtökum og takmarkast 

því af því að ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður. Það sem meirihlutinn segir gefur aðeins 

ákveðnar vísbendingar. Ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður af einum hópi yfir á annan vegna 

þess að aðstæður eru alltaf mismunandi og þær hafa því aldrei alhæfingargildi (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). 

 

Styrkur eigindlegra rannsókna felst í því að gögnin fá að tala sínu máli og þau eru fengin 

milliliðalaust með beinum samskiptum við þátttakendur (Taylor og Bogdan, 1998). Með 

þessari rannsóknaraðferð er leitast við að lýsa viðfangsefninu sem best út frá sjónarhóli hvers 

og eins. Litið er svo á að allir hafi eitthvað fram að færa sem við getum lært af. Eigindleg 

aðferðafræði fæst við að skoða hvernig einstaklingar upplifa það sem verið er að athuga. Ég 

taldi þessa aðferðafræði því henta rannsókn minni einkar vel og að með henni mundi ég öðlast 

dýpri skilning á upplýsingahegðun þátttakenda, reynslu þeirra og viðhorfum til 

viðfangsefnisins heldur en með tölfræðilegri úttekt. 

 

 

3.2 Grunduð kenning og opin viðtöl 

Aðferðafræðileg nálgun rannsóknarinnar er grunduð kenning (e. grounded theory) en sú hefð 

mótar rannsókn mína og rannsóknarsniðið. Nálgun grundaðrar kenningar er ein af fimm 

rannsóknarhefðum innan eigindlegrar rannsóknarhefðar (Creswell, 2007). Upphafsmenn 

þessarar aðferðar voru félagsfræðingarnir Barney Glaser og Anselm Strauss sem settu hana 

fram í bókinni The Discovery of grounded theory árið 1967 (Taylor og Bogdan, 1998). 

Aðferðin var þróuð áfram á tíunda áratugnum af Strauss og Corbin og yngri fræðimönnum 

eins og Kathy Charmaz sem lagt hefur áherslu á meiri sveigjanleika (Creswell, 2007). Aðferð 

sem byggir á nálgun grundaðrar kenningar byggist á aðleiðslu (e. induction) en ekki afleiðslu 

(e. deduction) eins og gert er í megindlegum rannsóknum. Þegar aðleiðslu er beitt þá er ekki 
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sett fram fyrirfram mótuð kenning og rannsóknargögnum síðan safnað til að sanna eða 

afsanna hana heldur byggir kenningin á gögnunum sem rannsakandinn aflar í rannsókninni, 

það er hún er grunduð í gögnunum. Niðurstöðurnar eða kenningin sem út úr rannsókninni 

kemur er því nátengd því samhengi þar sem hið rannsakaða fyrirbæri á sér stað. Gagnasöfnun 

er oftast með viðtölum þar til mettun á sér stað (Creswell, 2007; Taylor og Bogdan, 1998). 

 

Opin eða hálf-stöðluð viðtöl eru algengasta rannsóknaraðferð eigindlegra rannsókna. Kostur 

opinna viðtala er að það er hægt að afla mikilla gagna á stuttum tíma og öðlast dýpri skilning 

á viðfangsefninu. Opin viðtöl hafa ákveðna uppbyggingu og eru skipulögð en þó sveigjanleg. 

Spurningaröðinni má breyta og orðalagið er ekki fastmótað. Rannsakandinn svarar 

spurningum og hvetur viðmælandann. Markmiðið er að fá viðmælandann til að tjá sig blátt 

áfram og reynt er að öðlast skilning á sjónarhorni hans og hvernig hann upplifir og skynjar 

hlutina. Opin viðtöl spilast þannig svolítið af fingrum fram miðað við aðstæður (Berg, 2009; 

Legard, Keegan og Ward, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). 

 

 

3.2.1 Úrvinnsla gagna með aðferðum grundaðrar kenningar 

Aðferðirnar sem Glazer og Strauss lögðu til eru kerfisbundnar og skipulegar, en samt 

sveigjanlegar. Samkvæmt aðferðum grundaðrar kenningar er gagnagreining kerfisbundin og 

fer fram samhliða gagnaöflun með stöðugum samanburði (e. constant comparative method) 

(Taylor og Bogdan, 1998). Í því felst að kóða gögnin samhliða greiningu og bera stöðugt 

saman það sem fram kemur í því skyni að þróa hugtök og skoða innbyrðis tengsl þeirra. 

Hugmyndir eru byggðar á gögnunum beint og þær síðan prófaðar með því að safna meiri 

gögnum. Nýrra gagna er aflað í framhaldi af þeim þemum og spurningum sem greinast strax í 

upphafi og þannig er hægt að fylgja eftir þeim þráðum sem rannsakandinn skilgreinir í 

gögnunum (Charmaz, 2004; Taylor og Bogdan, 1998). 

 

Charmaz (2004) segir að þessi aðferð henti meðal annars vel þegar verið sé að skoða 

samskipti, upplifun og reynslu fólks og því hentar hún rannsókn minni mjög vel. Aðferðirnar 

sem notaðar eru hjálpa til við að skipuleggja gagnasöfnun og greiningu og setja ramma utan 

um gagnasöfnunina. Rannsóknargögnin eru greind samkvæmt aðferðum opinnar kóðunar. 

Greiningin er byggð frá grunni út frá gögnunum með því að kóða þau línu fyrir línu og draga 

fram helstu þemu og munstur sem í þeim felast með hliðsjón af rannsóknarspurningunum. 
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Kóðunin er aðferð til að skoða gögnin með gagnrýnu hugarfari og spyrja spurninga um ferlin 

sem maður sér myndast. Þegar búið er að kóða gögnin línu fyrir línu er beitt markvissri kóðun 

sem þýðir að teknir eru kóðar sem stöðugt endurtaka sig í gegnum gögnin og þeir notaðir til 

að greina enn nákvæmar. Markviss kóðun auðveldar rannsakandanum að sjá tengsl milli 

efnisflokka og greina munstur í gögnunum (Charmaz, 2004). 

 

 

3.3 Markmið og rannsóknarspurningar 

Í rannsóknum sem byggja á eigindlegri aðferðafræði er rannsóknarsniðið opið og sveigjanlegt 

og því eru markmið og rannsóknarspurningar ekki fyrirfram niðurnjörvaðar heldur má búast 

við því að þau þróist og mótist eftir því sem rannsakandi áttar sig betur á viðfangsefninu 

(Taylor og Bogdan, 1998). Í þessari rannsókn reyndist þarft að endurskoða 

rannsóknarspurningarnar á síðari stigum rannsóknarinnar í ljósi þeirra niðurstaðna sem gögnin 

leiddu í ljós. Hér á eftir verður greint frá endanlegum markmiðum og rannsóknarspurningum. 

 

Rannsóknin snýr að nemendum við Háskóla Íslands og reynslu þeirra af að nota 

bókasafnskerfið Gegni. Markmið hennar er að skoða viðhorf nemenda við Háskóla Íslands til 

gagnasafnsins Gegnis, leitarhegðun þeirra og afmarkaða þætti upplýsingalæsis með því að 

athuga hvernig þeir telja að sér gangi að nota gagnasafnið.   

 

Rannsóknarspurningarnar eru þrjár: 

1. Hvernig hafa nemendur við Háskóla Íslands lært að nota Gegni? 

- Hvaða aðilar hafa séð um að kynna Gegni fyrir nemendum? 

- Hvaða kennslu eða leiðsögn hafa þeir fengið? 

- Hvernig fannst þeim kennslan/leiðsögnin reynast? 

2. Hversu vel telja nemendur sig þekkja gagnasafnið Gegni og hvernig gengur þeim að 

          nýta það í námi sínu við Háskóla Íslands? 

3. Hver er afstaða nemenda til Gegnis og þjónustunnar sem boðið er upp á? 

- Hversu vel fullnægir Gegnir þörfum nemendanna? 

- Hvaða hindranir eru og hvað má bæta? 

- Hvernig bregðast þeir við nýjungum í Gegni? 
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3.4 Undirbúningur, framkvæmd og vettvangur rannsóknarinnar 

Viðtöl voru tekin við átta nemendur. Þau fóru öll fram á háskólasvæðinu, nánar tiltekið í 

Þjóðarbókhlöðu, en sá vettvangur hentaði báðum aðilum best. Vel gekk að finna tíma til 

viðtalatökunnar því flestir áttu nemendurnir oft leið um Þjóðarbókhlöðuna. Viðtölin fóru fram við 

bestu aðstæður, ýmist í hópvinnu- eða lesherbergi fyrir nemendur þar sem algjör friður ríkti. 

Viðtalatakan gekk snurðulaust fyrir sig. Viðtölin voru tekin upp með samþykki viðmælenda og 

áður en þau hófust undirrituðu þeir samþykkisyfirlýsingu. Viðmælendum var gerð grein fyrir 

framkvæmd og tilgangi rannsóknarinnar og þeim heitinn fullur trúnaður. Viðtölin voru undirbúin 

með því að útbúa spurningalista sem hafður var til hliðsjónar í viðtölunum. Viðtalsramminn var 

sveigjanlegur og spiluðust viðtölin oftast af fingrum fram innan hans. Við undirbúning 

viðtalsrammans hafði ég hliðsjón af rannsóknarspurningunum auk þess sem ég fékk hugmyndir 

að spurningum með því að ræða viðfangsefnið við samstarfsmenn. Öll hófust viðtölin á því að 

spyrja um almennar upplýsingar og bakgrunn viðmælandans. Viðtölin voru nokkuð misjöfn að 

lengd en flest tóku þó 30-40 mínútur. Stysta viðtalið var 15 mínútur og það lengsta 50 mínútur. 

 

 

3.4.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru átta. Úrtakið er markvisst (e. purposive sampling) að því leyti að 

þátttakendur eru nemendur í Háskóla Íslands. Þeir voru fundnir þannig að ég leitaði til 

samstarfsmanna, vina og kunningja og bað þá um að benda mér á viljuga þátttakendur. Í einu 

tilviki auglýsti ég eftir þátttakendum í Þjóðarbókhlöðunni og svaraði einn nemandi auglýsingunni. 

Til þess að fá sem flest sjónarmið leitaðist ég við að hafa jafnvægi í vali þátttakenda hvað varðar 

kyn og námsstig. Þetta tókst þó ekki fullkomlega og réð tilviljun vali þátttakenda að nokkru. Þrír 

nemendanna voru í grunnnámi en fimm þeirra voru í framhaldsnámi. Aldursbilið var nokkuð 

breitt, frá 23-46 ára, en tilviljun réð því einnig. Þrír þátttakenda voru karlkyns og fimm voru 

kvenkyns. Flestir nemendurnir voru á Félagsvísindasviði, tveir voru á Hugvísindasviði og einn 

nemandi var á Heilbrigðisvísindasviði. 

 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir þátttakendum og bakgrunni þeirra en þeim var gefið 

gervinafn og öðrum persónugreinanlegum atriðum breytt. Nemendurnir voru á mismunandi 

aldri og áttu mismunandi langan námsferil að baki. Þrír þeirra voru að skrifa lokaritgerðir á 

framhaldsstigi, þrír voru í grunnnámi og þar af einn á lokaári. Flestir unnu hlutastarf með 

náminu. Þátttakendur eru taldir upp í stafrófsröð: 
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1. Ester Valsdóttir er 27 ára. Hún hefur lokið B.A.- prófi frá Hugvísindasviði og stundar 

framhaldsnám á Félagsvísindasviði. 

2. Gunnar Axelsson er 28 ára. Hann hefur lokið B.A.- prófi frá Félagsvísindasviði og er 

að ljúka framhaldsnámi á sama sviði. 

3. Hildur Stefánsdóttir er 29 ára. Hún stundar grunnnám á Hugvísindasviði og er á 

lokaári í náminu. 

4. Ingibjörg Þorsteinsdóttir er 43 ára. Hún stundar framhaldsnám á 

Heilbrigðisvísindasviði og er á lokaári. 

5. Jóhanna Guðmundsdóttir er 39 ára. Hún hefur lokið grunnnámi frá Félagsvísindasviði 

og stundar framhaldsnám við sama svið. 

6. Pétur Þorfinnsson er 23 ára. Hann stundar grunnnám á Félagsvísindasviði og er á öðru 

ári í náminu. 

7. Sigurður Finnsson er 23 ára. Hann stundar grunnnám á Hugvísinda- og 

Félagsvísindasviði og er á öðru ári í náminu.  

8. Þórdís Ársælsdóttir er 46 ára. Hún stundar framhaldsnám á Félagsvísindasviði og er  

að ljúka námi.  

 

 

3.4.2 Gagnasöfnun, skráning gagna og úrvinnsla 

Öflun rannsóknargagna hófst í september 2011 og lauk í október 2012. Efni og tilgangur 

rannsóknarinnar var tilkynnt til Persónuverndar en þar sem ekki var um að ræða vinnslu með 

persónuupplýsingar þurfti ekki að fá leyfi til að framkvæma hana. 

 

Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki og hófst afritun þeirra jafnan strax að viðtali 

loknu. Viðtölin voru afrituð orðrétt jafnframt því sem skrifaðar voru athugasemdir og 

hugleiðingar rannsakanda um þau. Magn skráðra rannsóknargagna var 226 blaðsíður. 

Greining viðtala fór fram samhliða gagnaöflun en það var nauðsynlegt til þess að hægt væri 

að fylgja eftir þeim hugmyndum og sjónarmiðum sem fram komu í hverju viðtali. Kóðun og 

þemagreining viðtala samkvæmt aðferð opinnar kóðunar hófst að loknum sex viðtölum og fór 

svo fram samhliða þeim viðtölum sem eftir voru. Markmið opinnar kóðunar er að átta sig á 

þeim grunnþemum sem gögnin búa yfir og draga þau fram eins og áður kom fram. Greining 

hófst á því að fyrst voru öll viðtölin lesin vandlega yfir í þeim tilgangi að átta sig á helstu 

þemunum sem endurtóku sig í þeim. Því næst voru viðtölin kóðuð línu fyrir línu og þannig 

dregin fram meginþemu og munstur. Þá var beitt markvissri kóðun en hún byggir á fyrstu 

kóðun og felst í því að lesa gögnin markvisst með ákveðin þemu í huga. Þá voru þeir kóðar 

sem tengdust settir saman í efnisflokka sem mynduðu meginþemun. Einnig voru kóðuð 

ákveðin hugtök og lýsingarorð líkt og gert er í innihaldsgreiningu (e. content analysis) til þess 
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að finna helstu áherslur í viðtölunum (Berg, 2009). Í lokin var beitt afmarkaðri kóðun (e. 

selective coding) en hún fólst í því að finna út hvort ný gögn féllu að þeim efnisflokkum sem 

fram voru komnir. 

 

Við greiningu gagnanna komu fyrst í ljós átta meginþemu ásamt undirþemum sem höfðu 

þýðingu fyrir þau. Öll reyndust þemun fléttast mikið saman og skarast. Við nánari skoðun 

urðu meginþemun þrjú sem hvert um sig greindust í nokkur undirþemu. Nánar verður gerð 

grein fyrir þessu í kafla 4. 

 

 

3.5 Vandamál og tarkmarkanir rannsóknarinnar 

Engin sérstök vandamál komu upp við framkvæmd rannsóknarinnar. Þau sneru þá helst að því 

að finna viljuga þátttakendur sem gæfu nógu góða mynd af viðfangsefninu. Viðfangsefnið var 

ekki þess eðlis að viðkvæm málefni eða siðferðileg álitamál kæmu til umræðu og því var ekki 

vandkvæðum bundið að fá þátttakendur til að treysta mér fyrir upplifun sinni. Rannsóknin 

gæti takmarkast af því að hún snýr eingöngu að nemendum í Háskóla Íslands og notendum 

Þjóðarbókhlöðu. Þá gæti reynsla mín af að vinna við Gegni haft áhrif á túlkanir mínar sem 

rannsakandi þótt vissulega hafi ég leitast við að setja hana til hliðar og gæta hlutleysis í 

viðtölum og við greiningu gagnanna. Rannsóknin er smá í sniðum en umfang hennar helgast 

af stærð verkefnisins sem er 30 einingar. Úrtakið er lítið þar sem einungis var talað við átta 

þátttakendur. Rannsóknin er eigindleg og því verður ekki hægt að alhæfa um niðurstöður. 

 

 

3.6 Mikilvægi rannsóknarinnar 

Ekki hefur áður verið rannsakað hvaða reynslu nemendur hafa af að nota gagnasafnið Gegni 

og því er rannsóknin mikilvægt innlegg í fræðasvið bókasafns- og upplýsingafræði. Mikilvægt 

er að reyna að skilja upplýsingahegðun og þarfir nemenda til þess að geta komið til móts við 

þær. Með því að varpa ljósi á upplýsingahegðun og upplýsingalæsi nemenda má öðlast betri 

skilning á því hvernig nemendur nota og læra á gagnasöfn og gæti það verið gagnlegt innlegg 

í umræðu sem nýst gæti bæði Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni og 

bókasafnssamfélaginu í heild. Sem slík gæti rannsóknin orðið uppspretta að nýjum aðferðum í 

kennslu í upplýsingalæsi og hvatt til frekari rannsókna á þessu sviði. 
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4.  Niðurstöður rannsóknarinnar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Við greiningu 

rannsóknargagnanna komu í ljós þrjú meginþemu sem greindust nánar í nokkur undirþemu og 

mynda þau kaflaskiptingu þessa niðurstöðukafla. Þemunum voru gefin heiti með hliðsjón af 

rannsóknarspurningunum og í ljósi þeirra niðurstaðna sem gögnin leiddu í ljós. Meginþemun 

eru þessi: Að fóta sig í fræðaumhverfinu, Notkun á Gegni og Reynslan af Gegni. Fyrsti kaflinn 

fjallar um bakgrunn nemendanna í upplýsingalæsi, kennsluna sem þeir fengu í að leita 

upplýsinga í Háskóla Íslands og hvernig þeir lærðu á Gegni. Annar kaflinn fjallar um 

þekkingu nemendanna á hlutverki og innihaldi gagnasafnsins og hvernig þeir notuðu það í 

tengslum við námið. Þriðji kaflinn fjallar um reynslu nemendanna af að nota Gegni og afstöðu 

þeirra til gagnasafnsins. Undirþemun fléttast öll saman við meginþemun og lýsa þau best hvað 

í þeim felst. 

 

Í umfjölluninni er leitast við að láta sjónarhorn sem flestra njóta sín og því er oft vitnað orðrétt 

í ummæli viðmælenda með beinum tilvitnunum. Lögð er áhersla á að draga fram það sem er 

sameiginlegt í skoðunum þeirra en einnig er dregið fram það sem hver og einn hefur fram að 

færa til viðbótar eða ef um ólík sjónarmið er að ræða. Lengri tilvitnanir eru inndregnar án 

gæsalappa en styttri tilvitnanir eru felldar inn í textann innan gæsalappa. Í beinum tilvitnunum 

tákna þrír punktar innan hornklofa að eitthvað hefur verið fellt úr setningunni sem ekki skýrir 

hana nánar, til dæmis endurtekning eða útúrdúr, en þrír punktar sem ekki eru innan hornklofa 

tákna hik í samtalinu sem greindist við orðrétta afritun þess. Sé orð innan hornklofa táknar 

það að hlutlaust orð hefur verið sett í stað orðs sem vísað gæti til persónugreinanlegs atriðis 

eða að beygingu orðs hefur verið breytt til þess að setningin komi málfræðilega rétt út. 
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4.1 Að fóta sig í fræðaumhverfinu 

 

Mér finnst þetta frekar aðgengilegt kerfi hérna í Háskólanum þannig að þótt 

maður hafi ekki beint stundað einhverja heimildaleit eins og maður gerir í dag 

þá er mjög auðvelt að fóta sig í því. (Pétur) 

 

Þetta meginþema snýst um það hvernig nemendunum gekk að setja sig inn í rafræna 

fræðaumhverfið í Háskóla Íslands og læra á Gegni og önnur gagnasöfn. Viðmælendur mínir 

voru spurðir hvernig þeir lærðu á Gegni og hvort þeir hefðu fengið einhverja kennslu. Þeir 

voru spurðir út í afstöðu sína til fræðslunnar og hvað þeim hefði þótt nýtast best við að læra á 

Gegni. Undir þessu meginþema greindust sex undirþemu sem fléttast öll mikið saman. Lýsir 

umfjöllun um þau því meginþemanu best. 

 

 

4.1.1 Bakgrunnur nemendanna í upplýsingalæsi 

Nemendurnir höfðu mismunandi sögu að segja um bakgrunn sinn. Þegar þeir litu til baka yfir 

skólaferilinn mundu þeir misvel eftir því hvort eða hvers konar kennslu í upplýsingalæsi þeir 

hefðu fengið í grunn- og framhaldsskóla. Þeir áttu það þó sammerkt að tengja safnfræðslu 

fremur við grunnskólann en menntaskólann og fáir gátu lýst kennslu í upplýsingalæsi í 

framhaldsskóla. Sigurður mundi til dæmis ekki eftir neinni fræðslu úr menntaskólanum sem 

hann tengdi bókasöfnum eða upplýsingaleit og kvaðst hafa notað bókasafnið mjög takmarkað, 

eða eins og hann lýsti því: „Það var nú aðallega bara svona rétt fyrir próf til þess að ná sér í 

bókina sem maður átti að vera búinn að lesa allan veturinn“. Hann taldi sig samt hafa öðlast 

nokkra þekkingu á bókasöfnum þegar hann var í grunnskóla og mundi vel eftir að hafa fengið 

fræðslu í að nota bókasafnið þá: „Maður hefur alltaf svona grunnþekkingu á hvernig þetta er 

flokkað [...] og þá lærðum við á þetta ISBN kerfi og bara eitthvað basic fyrir 

grunnskólakrakka“, sagði hann. Pétur mundi einnig vel eftir bókasafnstímum í 

grunnskólanum en taldi að það hefði ekki svo mikið verið kennt hvernig átti að nota 

bókasafnið heldur hafi meira verið gert af því að sýna þeim ákveðnar bækur sem dæmi um 

hvað væri hægt að finna í bókasafninu. Hann tengdi enga svona fræðslu við menntaskólann og 

taldi ólíklegt að einhver áhersla hefði verið lögð á að kenna nemendum að leita upplýsinga. 

Hann virtist reyndar tengja upplýsingaleit meira við rafrænt umhverfi því hann sagði: „Enda 

kannski var ekki jafnmikið af fræðilegum upplýsingum eins og á Netinu og tölvunni í þá 
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daga, það var bara meira í bókunum og þá einhvern veginn spurði maður bara 

bókasafnsvörðinn ef maður var að leita að einhverju ákveðnu.“ 

 

Pétur sagði að ekki hefðu verið gerðar miklar kröfur um heimildanotkun í menntaskólanum en 

að einhver áhersla hefði samt verið lögð á að kenna nemendum grunnatriði 

heimildaskráningar: „en ekkert sem ég held að mundi samræmast einhverjum APA stöðlum 

og þannig, en samt svona gaf manni alveg hugmynd um mikilvægi þess að taka fram hvaðan 

heimildirnar voru komnar“, sagði hann. Hann virtist samt ekki upplifa það sem neina sérstaka 

hindrun að hafa ekki fengið mikla þjálfun í heimildaöflun áður en hann byrjaði í Háskólanum 

og taldi frekar aðgengilegt að setja sig inn í rafræna leitarumhverfið í Háskólanum. Hann 

sagði gagnasöfnin frekar aðgengileg og einfalt að setja sig inn í að læra á þau. 

 

Þórdís taldi aftur á móti að það gæti verið hindrun fyrir fólk sem er að byrja að fóta sig í 

fræðasamfélaginu hvað mikið er af upplýsingum og kerfum að velja úr. Þórdís er af allt 

annarri kynslóð en Pétur og Sigurður sem voru nær því að geta talist til 

„Internetkynslóðarinnar“ svokölluðu og höfðu vanist því að nota tölvur og Internetið frá unga 

aldri. Hún taldi sig ekki hafa haft mikla kunnáttu í að leita að fræðilegu efni þegar hún byrjaði 

í Háskólanum, eða eins og hún sagði: 

 

Í rauninni hef ég enga þekkingu eða neinn bakgrunn í að leita að fræðilegu 

efni, það var mér ekki tamt sko, þó svo ég hafi kannski grúskað í fræðilegum 

bókum og öðru, en þá... svona markviss leit á Netinu og svona það var eitthvað 

sem ég kunni lítið í sko í rauninni. 

 

Þórdís hafði áður stundað nám erlendis sem hún kvað hafa verið hagnýtt og ekki mjög 

fræðatengt og fannst henni því að hún hafi þurft að hafa töluvert fyrir að setja sig inn í þetta 

rafræna umhverfi sem mætti henni í háskólanáminu og bætti við: „þegar ég kem reyndar 

svona inn í háskólaumhverfið aftur þá þurfti maður svolítið að átta sig á skipulaginu og svona 

átta sig á tölvunni og hvernig þetta tengdist allt saman.“ Þórdís álítur að það hafi verið allt of 

lítil fræðsla um svona hluti þegar hún var í skóla og að það hefði mátt gera miklu betur. Hún 

sagðist telja að nú sé safnfræðsla stærri hluti af skólagöngunni en hafi ekki verið fléttuð inn í 

námið þegar hún var að alast upp. Að minnsta kosti taldi hún sig ekki muna eftir neinni 

þannig fræðslu þegar hún var í menntaskóla eða að nemendur hafi verið hvattir til að skoða 

heimildir með gagnrýnu hugarfari: „Allavegana var okkur kannski ekkert lóðsað neitt beint 

inn á bókasafnið eða hvött til einhverra svona... að skoða þetta svona með opnum huga, það 



  

44 

var meira svona... meira að lesefnið var matreitt ofan í mann, þannig man ég þetta.“ Þórdís 

kvaðst samt hafa farið mjög mikið á bókasöfn sem barn og unglingur og hún mundi meira að 

segja eftir gömlu spjaldskránum á almenningsbókasafninu fyrir tíma tölvuvæðingarinnar. 

 

Ingibjörg sagðist líka hafa þurft að setja sig svolítið inn í rafræna leitarumhverfið þegar hún 

byrjaði í náminu í Háskóla Íslands. Hún hafði lokið doktorsprófi erlendis í öðru fagi áður en 

hún hóf nám við Háskóla Íslands og vandist þá aðallega á að nota rafræn gagnasöfn í faginu. 

Hún sagðist því hafa þurft „svolítið að átta mig aftur á þessu þegar ég byrjaði í [Háskólanum] 

hvar maður átti að leita“. Hvorki Ingibjörg né Jóhanna tengdu fræðslu um bókasöfn eða 

heimildaleit við grunn- eða menntaskóla en ásamt Þórdísi voru þessir þrír nemendur töluvert 

eldri en hinir og áherslurnar eflaust aðrar þegar þær voru í skóla heldur en þær eru nú. 

Jóhanna kvaðst samt alltaf hafa notað bókasöfn mikið bæði vegna náms og áhugamála en 

Ingibjörg mundi óljósar eftir því. Ester mundi hins vegar vel eftir bókasafnstímum og 

safnfræðslu í grunnskóla en hún mundi þó ekki eftir að hafa fengið kennslu í að leita 

upplýsinga í menntaskólanum: „Það var nú voða lítil æfing í að leita upp heimildir og þannig, 

það var ekki fyrr en maður fór í háskóla“, sagði hún. Hildur aftur á móti mundi mjög vel eftir 

leiðsögn og fræðslu í að nota bókasafnið þegar hún var í menntaskóla. Hún segir að fræðsla í 

að leita heimilda hafi tengst íslenskukennslunni í menntaskólanum: „Einhvers konar einn 

dagur eða eitthvað þú veist í íslenskutíma eða eitthvað... [...] maður kom ekki inn á bókasafnið 

og var bara alveg út úr kú sko... maður var búinn að fara inn með einhverjum svona 

leiðbeinanda“, sagði hún. 

 

Gunnar taldi hins vegar ekki að nein sérstök kennsla á þessu sviði hefði farið fram í 

framhaldsskólunum sem hann var í, að minnsta kosti ekki sem skylda: „það hefur þá frekar 

verið eitthvert valfag eða svona valnámskeið sem maður hefur þá kannski ekki endilega... eða 

haldið að maður bara hafi kunnað þetta og ekki endilega sótt í það“, sagði hann. Hann taldi þó 

að þjálfun í upplýsingaleit og fyrstu kynni af heimildaskráningu hafi hafist þar en töluverð 

heimildaleit fylgdi ritgerðavinnunni í menntaskólanum. Gunnar sagðist hafa kynnst 

bókasöfnum mjög vel sem barn og unglingur og mundi vel eftir fræðslu um bókasafnið í 

grunnskólanum þar sem kennt var á flokkunarkerfið: „ég man allavegana að maður lærði á 

sko bókakerfið, tölurnar og hvernig maður átti að leita og maður áttaði sig á hvað tölurnar 

þýddu“, sagði hann. Hann taldi sig hafa haft mjög góðan grunn að þessu leyti þegar hann var í 

framhaldsskóla og tamdi sér að nota bókasöfn mikið í tengslum við menntaskólanámið. 
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4.1.2 Bókasafnið sem vinnustaður 

Nemendurnir notuðu allir Þjóðarbókhlöðuna talsvert og voru almennt sammála um að þeim 

hefði gengið vel að læra á bókasafnið og átta sig á hvernig ætti að nota það. Enginn þeirra 

hafði þó sótt almenna safnkynningu. Það var misjafnt hvort nemendurnir notuðu safnið til að 

læra eða hvort þeir komu þangað aðeins til að leita að heimildum. Flestir virtust þó líta á 

bókasafnið sem vinnustað og nota það mikið í tengslum við námið. Hildur hafði til dæmis 

tamið sér að nota Þjóðarbókhlöðuna strax á menntaskólaárunum og sagðist alltaf hafa litið á 

bókasafnið fyrst og fremst sem vinnustað: „[Það var] gott að koma og læra hérna og... mér 

fannst rosagott þú veist... þegar maður er að læra heima þá nær maður ekki að aðgreina bara 

vinnu og heimili. Þetta var svolítið bara... bókasafnið var fyrir mér svona vinnustaður.“ 

 

Hildur sagði að sér hefði strax fundist auðvelt að átta sig á skipulagi bókasafnsins og að hún 

hefði lært út frá Gegni hvernig hlutirnir voru flokkaðir og hvar þeir voru staðsettir í safninu. 

Hún sagðist oft hafa komið og skimað í hillurnar og verið fljót að átta sig á hvar bækurnar 

sem hún þurfti á að halda voru staðsettar. Jóhanna tók undir þetta. Hún sagðist hafa langa 

reynslu af að nota Þjóðarbókhlöðuna og hafi í upphafi byrjað að nota safnið í tengslum við 

áhugamál sín. Hún sagðist meira að segja muna eftir Gamla Gegni á fyrstu árum safnsins. 

Flestir nemendurnir sögðust oft leita í safninu með því að skima í hillurnar til að vita hvar 

ákveðnir efnisflokkar væru staðsettir. Rúmur helmingur þeirra virtist nota bókasafnið mikið til 

að lesa. Ingibjörg sagði til dæmis að sér fyndist gott að læra í safninu og að hún notaði það 

meira til að lesa en til að leita að efni vegna námsins. Ester aftur á móti sagðist koma oft í 

safnið til að leita að efni fyrir námið en notaði það ekki mikið til þess að lesa. Hún sagði að 

það væri ákveðinn galli að hún fengi ekki allar bækur sem hún þyrfti að nota í Bókhlöðunni 

og þyrfti oft að fara í önnur bókasöfn til að sækja þær. Sigurður sagðist ekki heldur lesa mikið 

í Þjóðarbókhlöðunni enn sem komið væri. Hann kæmi hins vegar oft í safnið til að vinna 

verkefni. Hann sagði auðvelt að finna efni í bókasafninu: „mér finnst þetta mjög skýrt sko. 

Þessar tölur eru... tölurnar sem maður finnur í Gegni eru mjög basic og maður ratar beint á 

hilluna“, sagði hann. 

 

Gunnar, Þórdís, Pétur og Hildur sögðust öll nota bókasafnið mikið til að lesa. Gunnar sagði að 

það væri meiri friður og notalegra umhverfi í Þjóðarbókhlöðunni en í lesstofunum úti í 

Háskóla og hann sagðist telja að fólk bæri meiri virðingu fyrir bókasafninu, eða eins og hann 

orðaði þetta: 
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Ég hef reynt að vera í þessum nýju lestrarherbergjum eða lestrarsölum niðri í 

Háskóla en þetta er einhvern veginn svona þægilegra og hlýrra umhverfi finnst 

mér og ekki jafn mikill skarkali. Svo held ég nú að fólk beri meiri virðingu 

finnst mér líka fyrir bókasafninu. 

 

Pétur tók undir þetta og sagðist telja að fólk virti meira að hafa þögn í safninu. Eins og 

Gunnar sagðist hann nota Þjóðarbókhlöðuna mikið og kysi helst að læra þar. Hann sagði að 

þar væri „bæði meira næði og miklu auðveldara ef að til dæmis eins og ef maður er að vinna í 

ritgerð og einhverju að ganga að einhverjum sko heimildum, upplýsingum, bókum, greinum, 

þetta er allt til staðar“, sagði hann. Þessir nemendur virtust flétta notkun á bókasafninu inn í 

það hvernig þeir skipulögðu og nýttu skóladaginn en báðir sögðust þeir koma  mikið til að 

vinna í safninu þegar þeir voru ekki í tímum. Sama virtist gilda um Hildi og Þórdís tók einnig 

undir að hún veldi frekar að lesa í Bókhlöðunni en nota lestraraðstöðuna í Háskólanum og 

sagðist mikið nota safnið bæði til að lesa og leita heimilda. 

 

 

4.1.3 Fyrstu kynni af Gegni 

Nemendurnir áttu það sammerkt að fæstir vissu mikið um Gegni eða höfðu tamið sér að nota 

hann áður en þeir hófu nám í Háskólanum. Gunnar og Hildur höfðu þó tamið sér að nota hann 

á menntaskólaárunum og Jóhanna byrjaði að nota hann þegar hún var að læra myndlist fyrst 

eftir stúdentspróf en þá virðist sem Gamli Gegnir hafi ennþá verið í notkun. Aðspurð um þetta 

svaraði hún: „Ég kom oft hérna í safnið og var að leita að einhverju ákveðnu þannig að það 

hefur verið bara innanhúss áður en ég byrjaði að nota hann á Netinu.“ Hildur var ekki viss 

hvort hún hefði fyrst heyrt um Gegni í menntaskólanum, en þá sagðist hún hafa verið byrjuð 

að nota hann, eða hvort hún hefði bara lært á hann í Þjóðarbókhlöðunni þar sem hún kom oft 

til að stunda heimanámið á þessum árum. Gunnar sagði að fyrstu kynni sín af Gegni hefðu 

verið á menntaskólaárunum: „Ég kannaðist við Gegni í framhaldsskóla, byrjaði strax að nota 

hann þar örlítið við heimildaöflun“, sagði hann. Hann virtist tengja notkun á Gegni mikið við 

menntaskólanámið því hann sagði: 

 

En það var bæði hérna í þessum tveimur framhaldsskólum sem ég var í [...] þá 

voru bókasöfn sko bara innbyggð í þeim húsum þannig að það var aðgengilegt 

allt saman að nálgast upplýsingar. Um leið og maður fletti upp og sá að tiltekin 

bók var til [á öðru hvoru bókasafninu] þá var auðvelt að nálgast hana, maður 

var fljótur að afla sér upplýsinga, maður þurfti ekki að fara eitthvert út í bæ 
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endilega til að gá eða gera sér ferð eftir einhverri bók, þannig að það hentaði 

vel. 

 

Ingibjörg mundi hins vegar ekki hvenær hún heyrði fyrst um Gegni en Ester sagðist fyrst hafa 

heyrt talað um Gegni í tíma þegar hún byrjaði í Háskólanum. Pétur tók undir þetta og taldi 

einnig að hann hefði fyrst heyrt um Gegni í tíma. Hann sagði: 

 

Ég held í fyrsta skipti sem ég heyrði um Gegni var líklega þegar ég var að 

skrifa ritgerð á annarri önninni minni í Háskólanum og... [...] þar nefndi 

kennarinn þetta bara sko Gegni og fleiri síður og fór í rauninni ekkert mikið út í 

það hérna hvernig maður átti að skrifa ritgerð. 

 

Sigurður sagðist reyndar hafa vitað um Gegni áður en hann byrjaði í Háskólanum en hafði 

aldrei notað hann. Hann sagðist fyrst hafa lært um gagnasafnið á aðferðafræðinámskeiði á 

fyrsta ári sínu í Háskólanum en þar fengu nemendur kennslu á „Gegni og leitarkerfið“, eins og 

hann orðaði það. Þórdís sagðist líka hafa heyrt um Gegni áður en hún byrjaði í Háskólanum 

en taldi sig aldrei hafa notað hann, en kannski eitthvað „kíkt á hann“ eins og hún orðaði það. 

Hún sagðist strax hafa áttað sig á því að þetta var „svona einhver upplýsingaveita“. Þórdís 

taldi sig reyndar hafa orðið vara við þegar Gegnir.is kom fyrst til sögunnar því, eins og hún 

sagði: 

Ég man ekki hvort það voru einhverjar auglýsingar eða hvort ég var á 

bókasafni eða eitthvað og þá áttaði ég mig á því að það var komið eitthvað 

kerfi á Netinu sem að væri þá leit að bókum og tímaritum á milli allra 

safnanna, þannig að ég vissi af því held ég frá upphafi.  

 

Það er því ljóst að meirihluti nemendanna hafði ekki reynslu af að nota Gegni þegar þeir 

byrjuðu í háskólanum en að nokkrir þeirra höfðu þá þegar góða vitneskju um hann. 

 

 

4.1.4 Hvaða kennslu fá nemendurnir í upplýsingaleit í Háskólanum? 

Það var afar misjafnt hvort nemendurnir höfðu fengið fræðslu eða kennslu í upplýsingaleit og 

hvort sú kennsla sem þeir fengu var fléttuð inn í námið eða kom til á annan hátt. Sumir 

sögðust ekki hafa fengið neina kennslu og virtust að mestu hafa þurft að bjarga sér sjálfir. 

Ester sagði að það hefði ekki verið neitt kennt á Gegni eða að leita upplýsinga í náminu í 

Háskólanum: „þá er ætlast bara til þess að maður kunni þetta“, sagði hún. Hún sagði hins 

vegar: „þá var okkur kennt meira og sagt um erlend leitarsöfn, ProQuest og Google Scholar 
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og þannig, maður notar þau mjög mikið líka.“ Jóhanna hafði svipaða sögu að segja úr sínu 

námi. Hún sagðist álíta að engin hvatning hefði komið frá deildinni til safnnotkunar hvað þá 

að fólki hefði verið leiðbeint með heimildaleit. Jóhanna sagði: 

 

Mér finnst almennt upplýsingar í náminu um aðgengi að gagnagrunnum eins 

og JSTOR og því, Gegni og síðan aftur semsagt hérna [...] námsgagnasafninu 

[...] mér finnst mjög lítið talað um þetta allt saman, bara ekki neitt. [...] ef að 

fólk er að gera einhver verkefni þá er aldrei sérstaklega talað um hvar... engar 

svoleiðis fínessur sko [...] og til dæmis ekki talað um þessi gagnasöfn sem eru 

rosa fín sko. 

 

Ingibjörg kannaðist ekki heldur við neina fræðslu úr sínu námi og mundi ekki eftir að nokkurn 

tíma hefði verið minnst á Gegni í kennslustund. Hún sagðist hafa þurft að setja sig töluvert inn 

í það sjálf hvar hún átti að leita að heimildum í faginu. Ester sagði á hinn bóginn að þegar hún 

var í B.A.- náminu þá hefði heimildaleit og heimildaskráning verið þjálfuð með ritgerðasmíð. 

Hún sagði að „sumar ritgerðir [væru] gerðar til þess að þjálfa upplýsingaleit“ og þá gert ráð 

fyrir að nemendur lærðu sjálfir að leita heimilda í gegnum verkefni í náminu. Nemendum var 

sagt frá Gegni í tíma án þess þó að þeir hefðu fengið einhverja frekari kennslu á hann eða 

fræðslu um gagnasöfnin. Hún kvað heldur enga fræðslu hafa farið fram í námi sem hún 

stundaði í eitt ár áður en hún skipti yfir í það nám sem hún er í núna. Hún sagði reyndar að þá 

hafi lítið verið um ritgerðaskrif og ekki mikil þörf að leita upplýsinga því ákveðið námsefni lá 

fyrir. 

 

Aðspurðir sögðust þessir nemendur ekki hafa sótt neina kynningu í Þjóðarbókhlöðunni. 

Jóhanna sagðist stundum hafa íhugað það en aldrei látið verða af því. Hún kvað enga 

hvatningu hafa komið frá deildinni að sækja námskeið og sagðist yfirleitt hvergi verða vör við 

neina umræðu um Gegni. Ester sagðist ekki hafa áttað sig á að hægt væri að sækja svona 

kynningar í Bókhlöðunni og Ingibjörg sagðist ekki hafa orðið vör við neinar kynningar á 

Gegni. Hún taldi þó að það væri auðvelt að nálgast upplýsingar um Gegni ef maður leitaði 

eftir þeim. 

 

Í flestum deildum Félagsvísindasviðs virðist kennsla á Gegni og gagnasöfnin vera fléttuð inn í 

vinnulags- eða aðferðafræðinámskeið í hinum ýmsu námsgreinum. Sigurður sagðist til dæmis 

hafa lært um Gegni þar sem nemendur þyrftu að taka aðferðafræðinámskeið þar sem þeir fá 

kynningu á Gegni og gagnasöfnunum. Hann minntist þess reyndar ekki að það hefði verið 
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sérstök kennsla bara á Gegni en taldi samt að einhver úr bókasafninu hefði komið og kynnt 

Gegni í tíma. Í þessum inngangskúrsi fá nemendur markvissa þjálfun í að skrifa ritgerðir og 

vinna með heimildir, sagði hann. Gunnar hafði sömu sögu að segja og kvaðst hafa fengið 

kennslu í að nota Gegni og önnur gagnasöfn strax í upphafi háskólanámsins þegar boðið var 

upp á það í inngangskúrsi. Hann sagði að kennslan hefði farið fram í bókasafninu í formi 

fyrirlesturs. Gunnari fannst almennt að fræðsla um Gegni hafi fyrst og fremst tengst 

háskólanáminu og sagði: 

 

Fyrir mig hefur það tengst mjög mikið háskólanáminu, það er lögð mikil 

áhersla á það í svona grunnkúrsum og svona eins og ég kom inn á áðan í 

inngangskúrsi í [grunnnáminu] þá var strax farið... var kynnt fyrir manni 

Gegnir, og já, og... það er náttúrlega... hvað á ég að segja... mér finnst strax 

svona áberandi þegar maður er í þessu umhverfi inná bókasöfnum og svoleiðis 

og sérstaklega í svona háskólanámi. Ég man nú ekki alveg hvað var lögð mikil 

áhersla á það í framhaldsskólanum, það var kannski bara af því að ég þekkti 

inn á það sjálfur. 

 

Gunnar sagði ennfremur að sér fyndist að þessi fræðsla kæmi fyrst og fremst frá deildinni og 

hann sagði kennarana benda nemendum á að nota Gegni og gagnasöfnin og að þeir fengju 

framhaldsfræðslu þegar þeir kæmu á meistarastigið. Gunnar sagði fræðsluna talsverða: 

 

Sérstaklega í grunnáminu, og reyndar líka núna í mastersnáminu þá er ég í 

svona ákveðnum rannsóknaráfanga um hvernig eigi að afla heimilda og fleira 

og þá er talað mjög mikið um Gegni og erlend gagnasöfn önnur og þar er til 

dæmis hægt að hlusta rafrænt á fyrirlestur frá starfsmanni Landsbókasafnsins 

um Gegni þannig að þetta liggur mjög aðgengilegt fyrir. 

 

Pétur tók undir að fræðslan kæmi mikið frá kennurunum og kvað verulegan mun vera að 

þessu leyti í þeim tveimur fögum sem hann hefði stundað nám í. Í faginu sem hann hóf nám í 

hafi engin kennsla verið á Gegni eða gagnasöfnin og þar fengu nemendur heldur engar 

leiðbeiningar um hvernig ætti að skrifa ritgerðir öfugt við í því námi sem hann stundaði núna. 

Hann sagði að það hefði beinlínis háð sér að hann hefði ekki fengið neina svona fræðslu strax 

á fyrsta ári sínu í Háskólanum. Hann lagði áherslu á að það væri mikilvægt að vita af 

hlutunum því, eins og hann sagði: 

 

Ég held að ég mundi skrifa mun betri ritgerð í dag og ekki bara út af því að 

maður er í meiri æfingu heldur út af því að það hefur verið lagt meiri áhersla á 

smáatriði í [þessu námi] [...] ég held líka að það séu margir sem að einhvern 

veginn eru ekkert alveg inni í... eru kannski ekkert mikið á svæðinu nema bara 
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þegar þeir eru í tímum og átta sig ekkert þá á því hvað er í boði fyrir þá nema 

það sé sérstaklega tekið fram, held ég. 

 

Pétur sagðist álíta að nemendur vissu oft ekki hvar þeir ættu að leita heimilda og að 

kennararnir fengju oft spurningar um það. Mikilvægast af öllu fannst honum að nemendum 

væri kennd meðferð heimilda og grundvallaratriði að læra almennilega að nota APA 

heimildaskráningarkerfið. Hann sagði að það væri þjálfað markvisst með verkefnum í 

vinnulagsnámskeiði sem nemendur þyrftu að taka á fyrstu önninni í náminu. Þórdís sagði 

einnig frá þessu námskeiði í vinnulagi sem er skyldunámskeið á B.A.- stigi í þessu fagi. Hún 

sagði að þar væri farið ítarlega í allt sem varðar upplýsingaleit og meðferð heimilda og að 

nemendur fengju kennslu á Gegni og gagnasöfnin sem fram færi í bókasafninu. Þar fyrir utan 

fannst henni hún ekki verða vör við mikla upplýsingagjöf um Gegni og álítur að helst sé að 

finna upplýsingar um Gegni inni á Gegni sjálfum. 

 

Það virðist vera misjafnt eftir deildum á Hugvísindasviði hversu mikil áhersla er lögð á beina 

kennslu. Eins og fram kom hjá Ester virtust nemendur í B.A.-náminu sem hún var í ekki hafa 

þurft að fara á námskeið í Bókhlöðunni til að læra á Gegni. Aftur á móti virðist mikil áhersla 

lögð á að þjálfa nemendur í safnnotkun, heimildaleit og heimildanotkun í faginu sem Sigurður 

og Hildur stunda nám í. Þar þurfa nemendur að taka námskeið í aðferðafræði á fyrsta ári 

námsins. Sigurður sagði að nemendum væri kennt að nota Gegni með því að láta þá leysa 

verkefni í náminu sem stuðluðu markvisst að því að þeir lærðu á Gegni og gætu fundið 

heimildir í bókasafninu. Sigurður sagðist reyndar hafa misst af almennu safnkynningunni en var 

annars búinn að fá þannig kynningu í greininni sem hann hóf nám í ásamt kynningu á Gegni ári 

fyrr. Hann sagðist ekki hafa orðið var við kynningu á Gegni beinlínis af hálfu bókasafnsins og 

fannst eins og þessi fræðsla kæmi fyrst og fremst í gegnum þessar tvær deildir sem hann var í, 

fremur en að hún væri á vegum bókasafnsins. Að minnsta kosti virtist hann líta svo á að hann 

hefði lært um Gegni í náminu fremur en á bókasafninu. Hildur sagðist hins vegar álíta að 

fræðsla á þessu sviði væri á vegum deildarinnar í samvinnu við bókasafnið. Hún bar saman þá 

fræðslu sem hún hafði fengið áður en hún byrjaði í Háskólanum og þá fræðslu sem hún telur sig 

hafa fengið um Gegni eftir að hún byrjaði í náminu og lýsti henni svo: 

 

Já, ég fékk sko eins og ég segi ég fékk svona kynningu þarna í menntaskóla en 

þegar ég var í [öðrum háskóla] var ekkert þar minnir mig. En ég kunni á þetta 

fyrir, kannski var einhver kennsla, en hún hefur farið framhjá mér af því ég 

kunni það sem var verið að sýna. En það var bara eitthvað svona basic sko ef 

það hefur verið. En svo fór ég í [Háskólann] og þá fórum við í heilan tíma sem 
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að kom bókasafnsfræðingur eða eitthvað til okkar [...] og fór í gegnum allan 

Gegni [...] þetta var í svona... í [...] vinnubrögðum í aðferðafræðinni. Það var 

kúrs sem var mjög góður sko. 

 

Hildur bætti við að á þessu námskeiði hefði einnig verið kennt á heimasíðu safnsins og 

hvernig ætti að komast í gagnasöfnin í gegnum hana. Það er því ljóst að rúmlega helmingur 

nemendanna hafði fengið beina kennslu eða einhverja fræðslu um upplýsingaleit og að 

fræðslan var afar misjöfn eftir því í hvaða fagi nemendurnir stunduðu nám. 

 

 

4.1.5 Afstaða nemendanna til fræðslunnar 

Nokkrir nemanna höfðu ekki fengið neina beina kennslu á Gegni en flestir höfðu þó fengið 

einhverja fræðslu, að minnsta kosti þannig að þeim hafði verið sagt frá Gegni. Það er ljóst að 

sumum þótti miður hvað fræðslan var takmörkuð en aðrir töldu að ekki væri þörf á mikilli 

kennslu. Ester fannst til dæmis að ekki þyrfti mikla kennslu á Gegni: „Mér finnst Gegnir nú 

vera mjög skýr í rauninni og auðvelt að leita í honum“, sagði hún. Ingibjörg sagði að sér 

fyndist Gegnir auðveldur fyrir það sem hún notaði hann. Jóhanna taldi hins vegar, þrátt fyrir 

að hún hefði mikla reynslu af að nota Gegni, að þekking á öllum möguleikunum mundi stuðla 

að aukinni notkun hjá sér. Pétur tók undir þetta og sagði nauðsynlegt að vita af hlutunum til 

þess að geta notað þá. Hann sagði að sér fyndist mjög mikilvægt að þetta væri kennt og 

þjálfað og sagðist álíta að fólk lenti í vandræðum vegna þess að það fengi ekki fræðslu um 

Gegni og gagnasöfnin. Hann kvað námskeiðið sem nemendur fengu í sínu fagi hafa verið 

mjög gagnlegt og að það mætti segja að þetta hafi í sjálfu sér verið alveg nóg kennsla. Það 

hafi bara verið „farið stutt yfir þetta og ég held að það séu bara einn eða tveir tímar sem þetta 

fær, en það er þó alveg nóg í rauninni sko, eins og ég segi þetta er ekkert mjög erfitt að ná 

þessu en maður þarf bara að fá að vita af þessu til þess að ætla að nota það“, sagði hann. Pétur 

sagði á hinn bóginn að kennslan á Gegni hefði gjarnan mátt vera hagnýtari. Hann kvað þetta 

hafa verið sýnikennslu þar sem nemendum hafi verið sýnd nokkur dæmi um hvernig ætti að 

nota Gegni. Hann sagðist ekki vera viss um að námskeiðið hefði skilið mikið eftir sig eða eins 

og hann lýsti þessu: 

 

Ég verð nú reyndar að játa það að í þannig tíma að það er svolítið erfitt að 

halda einbeitingunni klukkan níu um morguninn að horfa á einhvern annan sko 

nota einhverja leitarvél, það er ekkert rosalega spennandi, það kannski hefði 

verið jafnvel betra að hafa eitthvað verkefni þar sem að krakkarnir þurftu að 



  

52 

finna eitthvað eða þurftu að nota þetta til þess að finna einhverja heimild eða 

eitthvað [...] Þannig að það hefði verið alveg fínt held ég að hafa eitt bara lítið 

þannig verkefni í byrjun, bara þú veist finndu þú veist grein eftir þennan 

höfund frá þessu ári eða eitthvað svona, bara eitthvað svona til að koma þeim 

aðeins í... já, og bara svona þannig að krakkarnir hefðu allavegana þurft að vera 

með annað augað opið og svona meðtaka þetta. 

 

Hann viðurkenndi að þótt þetta væri mikilvægt þá væri þetta „ekki mjög spennandi“, en 

kannski svona grunnatriði sem ætti að þjálfa með verkefnum líkt og nemendur eru látnir gera 

þegar verið er að þjálfa þá í að gera heimildaskrá: „bara til þess að negla niður þessi 

smáatriði“, eins og hann orðaði það. Þórdís tók undir að kennslan hefði mátt vera hagnýtari. 

Hún sagði að á námskeiðinu hefði Gegnir bara verið eitt af mörgum gagnasöfnum sem farið 

var í og hún mundi óljóst eftir hvað var kennt á hann á námskeiðinu. Hún sagði: 

 

Mig minnir að þegar mér var kennt á Gegni þá var þetta nú kannski svolítið 

svona ítarlegt námskeið eitthvað. Ég held það hafi verið farið í Gegni, kannski 

var það meira svona að leita að tímaritum og annað, ProQuest og eitthvað, ég 

er ekki viss [...] Ég man einhvern veginn meira eftir þessum leitum í ProQuest 

og annað en það hlýtur að hafa verið farið inn á Gegni þá, mér finnst það 

eiginlega alveg óhugsandi annað, ég man ekki mikið eftir því. 

 

Það virðist því hafa flækt svolítið fyrir að verið var að kenna á mörg gagnasöfn á sama 

námskeiðinu og Þórdísi finnst eins og Pétri að það ætti að tengja kennsluna meira við hagnýt 

verkefni, eða eins og hún sagði: 

 

Það er voðalega algengt að það er svolítið kennt svona... farið í gegnum alla 

möguleika og svo er maður búinn að gleyma þeim þegar maður fer út af 

námskeiðinu, heldur bara sett verkefni, nú ætlum við til dæmis að finna... þú 

þarft að finna þetta og hvernig gerum við það og síðan hérna... og tengja það 

svona já... svona markviss leit að einhverju. Eða þú ert að leita að einhverju 

ákveðnu efni sem þú hefur áhuga á en þú veist ekkert undir hvað nákvæmlega 

þú ætlar og hvað gerirðu þá og koll af kolli, kannski svona nokkrir hlutir sem 

ég held að svona stór hluti af fólki sem kemur, það er annað hvort bara að átta 

sig á einhverju svona ákveðnu þema, tengja við kenningar og annað eða er með 

einhverja markvissa leit um ákveðinn aðila eða efni, þú veist það eru 

ábyggilega ekkert mörg atriði sem eru svona grunnpunktar inni í Gegni. 

 

Þórdís sagðist þannig telja að flestir væru að glíma við sömu vandamálin og að með því að 

láta fólk leysa hagnýt verkefni væri einfalt að leggja áherslu á nokkur grunnatriði sem gætu 
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gagnast öllum. Hún sagði ennfremur að það hefði getað hjálpað til að fá frekar svona „maður 

á mann“ kennslu á Gegni eða eins og hún orðaði það „eitthvað svona eins og Ameríkaninn 

talar um „one on one“ í einhverju þá er svona uuuh... einhver svona praktísk kennsla.“ 

 

Það virtist þannig skína í gegn að nemendunum hefði fundist gott að fá hagnýtari kennslu á 

Gegni. Flestum fannst samt að það hefði verið gagn að því að fá þessa sýnikennslu og að í 

rauninni þyrfti ekki mikla kennslu á Gegni því það væri mjög auðvelt að læra á hann. Gunnar 

sagðist til dæmis hafa lært heilmikið á námskeiðinu og að það hefði nýst mjög vel  þrátt fyrir 

að hann kynni töluvert á Gegni fyrir. Hann sagði að það hefði verið sérstaklega gagnlegt að fá 

ábendingar um einfalda og praktíska hluti sem flýttu fyrir í leitunum, eða eins og hann sagði: 

 

Það náttúrlega skerpir alltaf á svona, maður lærir alltaf kannski einhverjar 

svona flýtileiðir og þegar maður er búinn að venja sig á eitthvað þá er alltaf fínt 

að fá svona, kannski sem maður heldur að sé svona mjög... hvað segir maður 

svona common sense en er gott að fá svona áminningu á það sko. Já, það er 

helsta svona einhverjar svona flýtileiðir og svona meiri þægindi sem... þegar 

maður lærir meira á semsagt gagnasafnið þá er maður svona fljótari að vinna 

með það. 

 

Það er þannig ljóst að fólki fannst námskeiðin gagnast við að læra hagnýt atriði sem komu 

þeim að notum við að leita í Gegni og að þau nýttust sumum til að bæta við þekkingu sína. 

Þeir sem kunnu eitthvað á Gegni fyrir virtust jafnvel hafa haft meira gagn af þeim en hinir. 

Hildi fannst til dæmis eins og Gunnari að námskeiðið hefði bætt verulega við kunnáttu sína þó 

svo að hún teldi sig hafa kunnað á Gegni í grundvallaratriðum þegar hún byrjaði í 

Háskólanum. Hún sagði að kennslan sem þau fengu hefði gagnast „rosalega vel“ og hún 

virtist hafa nýst henni til að bæta við fyrri þekkingu. Sigurður sagði aftur á móti að kennslan 

sem hann fékk í upphafi námsins hefði ekki nýst nógu vel vegna þess að hann fór ekki strax 

að nota Gegni neitt að ráði. Þegar hann hins vegar byrjaði aftur í námi ári síðar vissi hann vel 

af Gegni og möguleikum hans og var því fljótari að temja sér að nota hann. 

 

Pétur sagði á hinn bóginn að sér hefði fundist þessi kennsla sem hann fékk koma svolítið seint 

því þá var hann búinn að vera heilt ár í háskólanámi. Hann sagðist hafa haft mikið gagn af 

kynningunni en hefði viljað fá svona kynningu strax þegar hann hóf nám því, eins og hann 

útskýrði: 
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Kannski fyrir mitt leyti þá var þetta smá seint út af því að ég var búinn að taka 

eitt ár og var svona búinn að uppgötva það sjálfur, en ég held að ég hefði 

örugglega haft gott af því á fyrsta árinu og ég held að það hafi örugglega fleiri 

lent í einhverjum smá vandræðum út af því að þeir voru ekki meðvitaðir um... 

og ekki bara endilega um Gegni sko heldur bara um allt sem að stendur þeim til 

boða. 

 

Það liggur því í augum uppi að fólki fannst gagnlegt að fá fræðslu og að það skipti verulegu 

máli að fá hana snemma. Auk þess virtust flestir telja mjög mikilvægt að fá þessa kennslu og 

þeir sem ekki fengu hana hefðu gjarnan viljað fá einhverja leiðsögn. 

 

 

4.1.6 Að læra á Gegni 

Nemendurnir virtust flestir gera sér ljóst að þjálfun væri mikilvæg til að ná virkilega góðum 

tökum á Gegni og að það skipti máli að nota Gegni töluvert til að læra vel á hann. Sigurði 

fannst til dæmis að hann væri að læra mjög mikið á Gegni núna á fyrsta misserinu í þessu fagi 

með því að gera leitarverkefnin sem lögð eru fyrir nemendur á aðferðafræðinámskeiðinu. 

Hann sagðist þá þurfa að koma í safnið til að leita í handbókum, uppflettiritum og Gegni og 

finna heimildirnar til að geta leyst verkefnið: „Mér finnst ég vera búinn að læra helling með á 

því að vera að grúska í einhverju svona“, sagði hann. Hann sagðist lítið vera farinn að þurfa 

að leita að heimildum markvisst vegna ritgerðaskrifa en taldi að það næsta á döfinni á 

námskeiðinu væri að fara í „eitthvað svona massíft heimildaverkefni [...] ég mun örugglega 

þurfa að nota Gegni mikið þá“, sagði hann. Sigurður sagðist stöðugt vera að læra meira á 

Gegni og virtist prófa sig mikið áfram og læra þannig jafnóðum á þá leitarmöguleika sem 

hann þurfti að nota því, eins og hann sagði: „Maður ratar rosa vel í því sem maður þarf að rata 

en svo um leið og maður vill reyna eitthvað annað sko þú veist... þá einhvern veginn gerist 

það bara einhvern veginn, maður svona einhvern veginn fiktar sig áfram.“  

 

Ester virtist einnig hafa lært mest á Gegni þegar hún var í B.A-náminu með því að leita 

heimilda fyrir ritgerðir og Ingibjörg virtist hafa lært á hann að mestu sjálf vegna þess að hún 

þurfti að nota hann í náminu. Gunnar tók undir að maður lærði mest á Gegni með því að nota 

hann mikið: „Mér finnst það svolítið bara þegar maður er byrjaður að nota hann þá liggur 

þetta mjög beint fyrir. Þetta er allt saman mjög aðgengilegt og maður svona einhvern veginn 

rekur sig bara áfram“, sagði hann. Hann bætti við að því meira sem maður lærði á kerfið því 

fljótari væri maður að nota það. Gunnar sagði að framhaldskennslan sem hann fékk á 
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meistarastiginu hefði verið mjög gagnleg þar sem hún bauð nemendum upp á 

einstaklingsbundna þjálfun. Hann sagði þetta auðvelda nemendum að þjálfa ákveðin atriði, 

eða eins og hann lýsti þessu: 

 

Sko í mastersnáminu er annaðhvort bent sko á að það er hægt auðveldlega að 

nálgast fyrirlestur bara... svona live fyrirlestur en svo er líka bara bent á að það 

sé líka gott að hlusta bara á þetta á Netinu því kannski þekkir maður einn lið 

betur en annan og getur þá bara spólað yfir eða afturábak og hlustað aftur og 

svona. 

 

Þórdís tók undir að það gæti verið gott að hafa aðgang að einhverjum leiðbeiningum eða 

kennslu því í raun og veru þyrfti maður oftast á svona einföldum ábendingum að halda þegar 

maður væri að vinna með Gegni. Hún sagðist í byrjun ekki hafa haft þolinmæði til að lesa 

leiðbeiningar og bara viljað fara fljótlegustu leiðina sem var að prófa sig áfram, eða eins og 

hún lýsti því: 

 

Já, en alveg í byrjun þegar ég var að fara inn á Gegni þá eins og ég segi þá 

nennti ég ekki að fara og lesa þú getur sagt og... bætt og... eða þessu og þessu 

og þessu... endalausir möguleikar, ég gafst upp á því og fór bara og prófaði 

frekar, ég bara hugsaði hvað gerðist og lærði frekar þannig. Það var bara mín 

leið, ég nennti ekki hinu, mér fannst það vera fljótara að læra þetta svona og 

það er spurning hvort að það er hægt að bæta það fyrir svona óþolinmótt fólk. 

 

Þórdís virtist þannig eins og margir viðmælendanna hafa lært mikið á Gegni með einhvers 

konar „trial and error“ aðferð og reynt að finna sem mest út úr hlutunum á eigin spýtur. Hún 

sagði að það væri mikilvægt að átta sig fljótt á möguleikunum svo þeir nýttust og benti á að 

nokkur einföld ráð hefðu gagnast sér mest þegar hún var að læra á Gegni. Þórdís sagði: 

 

En það kom mér svona ýmislegt á óvart eins og til dæmis þegar einn kennari 

hérna sýndi mér nokkra punkta með að leita sem hafa gagnast mjög vel sem ég 

vissi ekkert um í tengslum við Gegni, aðallega með þetta Dewey-kerfi sko. [...] 

þá sagði hann mér, þú getur náttúrlega, þetta eru efnisflokkar og þannig að þú 

getur bara slegið inn og séð alla flokkana og séð allt sem er nákvæmlega undir 

þessum ákveðna flokki [...] það hjálpaði mér svolítið mikið, já. Þannig að það 

eru kannski svona einfaldir punktar sem geta gert mikið fyrir notandann svona 

[...] og ef ég hefði fengið til dæmis strax að átta mig betur á þessum Dewey-

flokkum til dæmis, það hefði verið alveg frábært, þá hefði ég nýtt þá fyrr því 

það er eitthvað sem ég nota mjög mikið núna. 
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Ráðleggingar kennarans í sambandi við efnisflokkun virtust þannig hafa reynst henni mjög 

vel við að læra á Gegni og orðið til þess að hún áttaði sig á því hvernig hún gæti fengið sem 

mest út úr upplýsingaleitinni. 

 

 

4.1.7 Samantekt 

Nemendurnir virtust almennt ekki hafa átt í neinum sérstökum erfiðleikum með að fóta sig í 

fræðaumhverfinu í Háskólanum. Þeir höfðu samt misjafnan bakgrunn í upplýsingaleit frá 

menntaskólaárunum og töldu sig hafa verið misvel undir það búna að takast á við rafræna 

leitarumhverfið. Flestir tengdu safnfræðslu við grunnskólann fremur en framhaldsskólann og 

sögðust ekki hafa fengið mikla þjálfun í að leita upplýsinga á skólagöngunni. Frásögn 

nemendanna bendir til að misjafnar áherslur séu í framhaldsskólunum og að kennsla í 

upplýsingalæsi sé frekar takmörkuð. Á hitt ber þó að líta að áherslur hafa breyst mikið frá því 

elstu nemendurnir voru í skóla auk þess sem þessir átta nemendur komu aðeins úr fimm 

framhaldsskólum. 

 

Allir notuðu nemendurnir Þjóðarbókhlöðuna mikið og virtust líta á bókasafnið sem góðan 

vinnustað. Fólk virtist kunna að meta næðið í safninu og að hafa gögnin við höndina. Flestir 

þurftu mikið að leita upplýsinga í bókasafninu vegna námsins og almennt fannst fólki auðvelt 

að læra á það og átta sig á skipulagi ritakostsins. Meirihluti nemendanna kynntist Gegni í 

fyrsta sinn í Háskólanum en nokkrir þekktu hann mjög vel áður og höfðu tamið sér að nota 

hann. Það virtist vera misjafnt eftir því í hvaða fagi þeir stunduðu nám hversu mikla fræðslu 

eða beina kennslu á Gegni þeir svo fengu í Háskólanum. Í sumum deildum virðist ætlast til að 

nemendur læri að leita heimilda í gegnum verkefni í náminu án þess að þeir fái beina kennslu 

í upplýsingaleit. Þrír nemendur virtust ekki hafa fengið neina kennslu en flestir virtust þó hafa 

fengið einhverja leiðsögn og margir fengu kennslu á vinnulagsnámskeiðum. Þetta átti 

sérstaklega við í hug- og félagsvísindagreinunum. Í sálfræði og viðskiptagreinum virtist hins 

vegar afar takmörkuð fræðsla fara fram. 

 

Enginn nemendanna hafði sótt námskeið af neinu tagi af sjálfsdáðum í bókasafninu en 

almennt virtust þeir samt telja það skipta verulegu máli að fá kennslu þó ekki væri nema til að 

fá að vita um valmöguleikana. Yfirleitt fannst fólki námskeiðin sem það fékk vera gagnleg en 

sumum fannst ókostur að mörg gagnasöfn væru kynnt á sama námskeiðinu. Nemendurnir 
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voru sammála um að kennslan hefði mátt vera hagnýtari og í formi verkefna fremur en 

sýnikennslu. Þeir sem kunnu eitthvað á Gegni fyrir virtust hafa fengið mest út úr kennslunni. 

Nemarnir virtust yfirleitt telja mikilvægt að læra vel á Gegni og voru sammála um að það væri 

auðvelt að læra á hann. Flestir töldu ráðlegt að nota bókasafnskerfið mikið til þess að læra vel 

á það og margir virtust hafa lært mest á það sjálfir með því að prófa sig áfram. 

 

 

4.2 Notkun á Gegni 

 

Um leið og maður er farinn að vinna eitthvað verkefni þar sem maður þarf að 

notast við heimildir og svoleiðis þá nota ég hann heilmikið, það er bara strax 

núna við þessa heimildaöflun við ritgerðina þá nota ég Gegni heilmikið og bara 

oft á dag slegið inn og leitað að vegna þess. (Gunnar) 

 

Þetta meginþema er nokkuð umfangsmikið og snýst um notkun nemendanna á Gegni. 

Viðmælendur mínir voru beðnir að segja frá því sem þeir vissu um hlutverk Gegnis og 

hvernig þeir notuðu hann í tengslum við námið. Þeir voru spurðir hvaða gagnasöfn þeir þyrftu 

að nota í náminu og hvernig þeim gengi að nota Gegni í samanburði við þau. Þá voru þeir 

spurðir hvernig þeim gengi að leita í Gegni og hvernig þeir notuðu hann helst. Undir þessu 

meginþema greindust níu undirþemu sem eru mjög samfléttuð og tengjast innbyrðis. 

Umfjöllun um þau útskýrir meginþemað best. 

 

 

4.2.1 Hvað er Gegnir? 

Þegar nemendurnir voru spurðir hvers konar gagnasafn Gegnir væri og hvaða hlutverki hann 

gegndi þá áttu þeir misjafnlega auðvelt með að gera grein fyrir því. Sumum virtist finnast það 

auðveldara með því að lýsa um leið hvernig þeir notuðu Gegni. Nemarnir notuðu ýmis hugtök 

til að lýsa honum en það var áberandi að enginn þeirra notaði beinlínis hugtökin 

bókasafnskerfi eða samskrá. Það virtust samt allir gera sér góða grein fyrir 

samskrárhlutverkinu. Sigurður lýsti til dæmis Gegni sem skrá yfir allar bækur í bókasöfnum á 

Íslandi, eða eins og hann orðaði það: 

 

Eins og Gegnir virkar fyrir mig er að þetta er bara skráarsafn eða skrásafn yfir 

hérna... allar bækurnar sem við finnum bara á bókasöfnum á Íslandi og þar er 
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búið að skrifa inn semsagt ISBN númerið og kjalarnúmerið á öllum bókunum 

og maður finnur það bara og rambar á hilluna. 

 

Sigurður sagðist ekki hafa áttað sig á því strax í upphafi að Gegnir væri kerfi fyrir fleiri 

bókasöfn en Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn en þó fljótlega gert sér grein fyrir því 

að þetta væri „miðlægur gagnagrunnur“ eða „sameiginlegt kerfi fyrir mörg bókasöfn“, eins og 

hann orðaði það. Hann sagði þetta annars blasa við um leið og maður færi að nota Gegni: „því 

um leið og maður leitar að einhverju þá koma þú veist... bókasöfn út um allt land“, sagði 

hann. Undir þetta tóku flestir nemendanna sem sögðu að maður kæmist fljótt að þessu þegar 

farið væri að skoða staðsetningarupplýsingar í kerfinu. Margir lýstu þeir Gegni sem 

„upplýsingaforriti“ eða „miðlægu kerfi“ eins og til dæmis Hildur sem sagði Gegni fyrst og 

fremst vera „upplýsingaforrit“ sem innihéldi upplýsingar um efni í eigu allra bókasafna á 

Íslandi hvar svo sem þau væru staðsett og hvort sem þau væru stór eða lítil. Gunnar sagði að 

fyrir sér væri Gegnir „bara svona upplýsingaveita þar sem maður getur á mjög aðgengilegan 

hátt nálgast... svona staðsetningu heimildanna“ og  Þórdís tók undir þetta og lýsti Gegni sem 

„upplýsingaveitu“ um efniskost safnsins og skipulag hans: „því efni sem er geymt hérna, 

bækur og annað, tímarit og aðrar upplýsingar og þetta er flokkað eftir ákveðnum svona 

þemum og efnum og öðru.“ 

 

Ingibjörg lýsti Gegni sem „leitarvél“ til að finna efni í bókasöfnum allra háskólanna en var þó 

ekki alveg viss hversu umfangsmikil samskráin væri og hvort Gegnir næði einnig til 

almenningsbókasafnanna. Hún sagði gagnasafnið allavega vera „eitthvað miðlægt fyrir 

háskóla alla og jafnvel einhver fleiri söfn“. Jóhanna taldi sig ekki vita mikið um Gegni en 

sagðist sjá að þetta væri „eitthvað samræmt... eða svona heildarkerfi, maður fær náttúrlega 

lista yfir bókasöfn á landinu.“ Hún sagði að sér fyndist „rosalega þægilegt“ að geta séð hvaða 

bókasöfn eiga efnið. Ester var sammála þessu og sagðist mundu lýsa Gegni „bara til þess að 

leita að bókum í rauninni“ og til þess að sjá í hvaða bókasafni þær væru staðsettar. Gunnar 

sagðist bara nýlega hafa áttað sig á hvað vefurinn væri orðinn víðtækur og að hann tengdist 

einnig bókasöfnum margra stofnana. Hann sagði: 

 

Ég var að uppgötva það í sumar þegar ég var að vinna í [ráðuneytinu] og þar er 

svona lítið innanhússafn sem er líka tengt við Gegni og þar var til dæmis, það 

kom mér á óvart að þegar ég var að leita heimildar fyrir verkefni sem ég var að 

vinna þá var bara aðgengilegt að labba upp eina hæð og ná í bókina þar en ég 

var búinn að ímynda mér að ég þyrfti að fara hingað [...] Þá áttaði maður sig 
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svolítið á hvað þetta var víðtækur vefur og nær til ótrúlega margra staða og 

svona. 

 

Hvað innihald gagnasafnsins varðar þá virtust nemendurnir hafa velt því mismikið fyrir sér 

hvers konar efni væri í Gegni. Allir voru þeir klárir á því að Gegnir innihéldi upplýsingar um 

bækur og staðsetningu þeirra í bókasöfnum. Sumir virtust reyndar aðallega hugsa um Gegni út 

frá bókum en vissu þó að þar væri meira efni að finna og nefndu flestir margs konar efni. 

Pétur sagði til dæmis að þegar maður leitaði í Gegni „þá koma upp sko nokkrar kannski 

mismunandi týpur af heimildum“ og Gunnar bætti við að þar væru margar tegundir efnis og 

margs konar efnisform, eða eins og hann lýsti því: 

 

Það er hægt að finna bæði hljóð og mynd, hljóðdiska og mynddiska, og bækur 

og tímarit og... þannig að þetta er ekki bara í textaformi heldur einnig eins og 

ég segi hljóð og mynd og það er tengt við öll bókasöfn þannig að þó maður 

finni þetta kannski ekki hérna á Landsbókasafni þá getur maður farið upp í 

Gerðuberg eða Kringlusafnið... 

 

Það var samt athyglisvert hvað fáir nefndu tímarit og tímaritsgreinar sérstaklega en nokkrir 

minntust á námsritgerðir og handrit eða eins og Hildur sagði: „maður fær upplýsingar líka um 

hvort þetta er óprentuð eða prentuð heimild.“ Jóhanna lýsti Gegni fyrst og fremst sem skrá 

yfir allt íslenskt efni á öllu formi „hvort sem það eru bæklingar eða bækur eða hljóðritað 

efni... [...] eða sýningarskrár og ýmislegt.“ 

 

Þótt nemendurnir nefndu flestir að það væri margvíslegt form efnis að finna í Gegni þá talaði 

enginn sérstaklega um aðgang að rafrænu efni. Aðspurðir svöruðu langflestir að þeir vissu 

ekki af því, hefðu ekki tekið eftir því eða ekki verið að leita að því. Jafnvel þeir sem notuðu 

Gegni mikið töldu sig ekki vita af rafræna efninu eins og til dæmis Hildur sem sagðist hafa 

nálgast rafrænt efni en ekki með því að nota Gegni. Ester sagðist ekki heldur hafa áttað sig á 

þessum rafræna aðgangi með hjálp Gegnis og ekki beinlínis hafa gert sér grein fyrir „að það 

væri hægt að skoða þetta á Netinu í Gegni.“ Þórdís sagðist aftur á móti hafa tekið eftir því að 

rafrænt efni væri stöðugt að aukast í Gegni og að það yrði sífellt algengara að efnið væri 

aðgengilegt á þann hátt. Hún sagðist stundum smella á tenglana og skoða efnið rafrænt, 

sérstaklega efni í Skemmunni. Pétur sagðist einnig hafa orðið var við þessa tengla en kvaðst 

aldrei hafa notað þetta. Gunnar sagðist hins vegar stundum nýta sér þetta og sagði: 
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Ég hef gert það og ég hef opnað svona heildartexta í gegnum Gegni en geri 

ekki mikið af því og kannski ekki farinn að nýta mér það eins mikið og maður 

gæti. Maður kannski upplifir þetta meira alltaf svona sem bara vísbendingu á 

bækur og svona en er kannski ekki alveg farinn að átta sig á jafn mikið að það 

er meira svona hægt að fá þetta rafrænt bara beint. 

 

Þessi orð hans lýsa í raun mjög vel viðhorfi nemendanna almennt, það er að segja að þeir litu 

á Gegni sem tæki til að finna prentað efni og hugsuðu fyrst og fremst um hann út frá 

prentuðum heimildum og staðsetningu þeirra í bókasafninu fremur en út frá rafrænum aðgangi 

eða einhverju öðru sjónarhorni. 

 

 

4.2.2 Gegnir og önnur gagnasöfn 

Almennt virtust nemendurnir ekki í vafa um til hvers þeir ættu að nota Gegni og aðgreindu 

hann skýrt frá öðrum gagnasöfnum. Þeir virtust samt hafa mismikla reynslu af að nota önnur 

gagnasöfn en Gegni og flestum virtist finnast einfaldara að nota Gegni en aðra gagnagrunna. 

Þegar rafrænt efni bar á góma nefndu flestir að þeir könnuðust við Tímarit.is, Bækur.is eða 

Skemmuna en höfðu þó notað þessa vefi mismikið. Jóhanna og Þórdís notuðu Skemmuna þó 

nokkuð og flestir höfðu einhverja reynslu af Tímarit.is. Gunnar sagðist ekki vera farinn að 

nýta sér vefinn mikið vegna námsins: „en það er kannski af því maður hefur ekki alltaf vitað 

af honum svona og ekki tamið sér að nota hann jafn mikið“, sagði hann. Ester kvaðst stundum 

hafa þurft að nota Tímarit.is í náminu en sagði annars að erlendir gagnagrunnar eins og 

ProQuest og Google Scholar væru langmest notaðir í hennar námi. Hún sagðist hins vegar 

oftast bara gúggla greinarnar því það væri einfaldari og fljótlegri leið að þeim en að fara inn í 

sjálft gagnasafnið og leita þar. Þórdís var sammála því að stundum væri leiðin að greininni 

sjálfri í gegnum gagnasöfnin svolítið löng, en hún sagði það hins vegar ekki alltaf hjálpa að 

gúggla. Sumir kváðust ekki nota erlenda gagnagrunna mikið í sambandi við námið og sögðust 

sagnfræðinemarnir til dæmis ekki hafa mikla reynslu af því. Hildur sagðist vita hvernig ætti 

að nálgast gagnasöfnin í gegnum heimasíðu safnsins en sér fyndist ekki eins skýrt að leita í 

þeim og Gegni. Pétur sagði hins vegar að það væri auðvelt að nota erlendu gagnasöfnin ef 

maður hefði vanist því að nota leitarvélar. Þrátt fyrir það fannst honum Gegnir vera 

aðgengilegri því hann sagði: „það getur verið svona smá kúnst að nota [gagnasöfnin] en 

Gegnir svona virðist vera frekar straight forward sko.“ Hann bætti við að erlendu gagnasöfnin 

væru sérhæfðari en Gegnir og sagðist leita í þeim ef hann væri að leita að einhverju 

sérhæfðara efni en hann teldi sig geta fundið í Gegni. 
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Gunnar sagði aftur á móti að sér fyndist svipað að leita í erlendu gagnasöfnunum og Gegni. 

Hann sagðist mikið nota þau til að skoða hvað væri til á efnissviðinu, eða eins og hann lýsti 

því: 

Ég hef notað þau heilmikið mikið núna síðastliðnar vikur og það hefur bara 

gengið mjög vel. En ég hef ekki endilega verið að leita að einhverju sérstöku 

heldur bara verið að leita að því hvað er til og ég hef leitað eins og oft í Gegni 

svona, bara slegið inn svona opið leitarorð og farið í gegnum bara tíu, fimmtán, 

tuttugu, þrjátíu greinar svona, og þetta er bara vinna sem maður þarf að fara í 

svona þegar maður er að kanna eitthvað sem maður kannski þekkir ekki nógu 

vel eða... 

 

Gunnar benti þó á að kosturinn við Gegni væri sá að hann væri aðgengilegur alls staðar á 

meðan erlend gagnasöfn væru oft bara bundin við Háskólanetið og því væri ekki hægt að leita 

í þeim hvar sem maður væri staddur. Ingibjörg var sammála því að það væri álíka að leita í 

gagnasöfnum og Gegni. Hún kvaðst hafa vanist því að nota rafræn gagnasöfn áður en hún fór 

að nota Gegni. Hún sagðist aðallega þurfa að nota Web of Science í náminu og eiginlega alltaf 

byrja upplýsingaleitina þar. Jóhanna sagðist einnig nota erlenda gagnagrunna mikið í sínu 

námi og að hún hefði mjög jákvæða reynslu af þeim. Hún sagði samt að sér fyndist 

auðveldara að fá afmarkaðar niðurstöður í Gegni þegar maður væri að leita eftir efni en í 

JSTOR til dæmis. Þá væri betra að þekkja höfund eða titil greinar, eða eins og hún lýsti þessu: 

 

Mér finnst það eiginlegra vera þægilegra í Gegni, svona almennt séð. Mér 

finnst ekki auðvelt að leita eftir almennum möguleikum í JSTOR, ekkert 

sérstaklega, þú veist að setja inn eitthvað efnisorð fannst mér ekki... mér fannst 

þægilegra að vita höfund eða nafnið á greininni. 

 

 

Þórdís tók undir að það væri auðveldara að leita í Gegni en erlendu gagnasöfnunum og sagðist 

álíta að allir þessir gagnagrunnar væru svolítill frumskógur fyrir nemendur. Hún kvaðst 

talsvert þurfa að nota þá og vera farin að nota þá á markvissari og hnitmiðaðri hátt eftir að hún 

fór að vinna að lokaritgerðinni. Það er því ljóst að meirihluta nemendanna virtist finnast 

einfaldara að leita í Gegni en öðrum gagnagrunnum og að þeir töldu hann aðgengilegri og 

auðveldari viðureignar. 
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4.2.3 Gegnir og Google 

Flestir nemendanna notuðu Google leitarvélina að einhverju marki en það var svolítið misjafnt á 

hvern hátt og í hvaða tilgangi fólk var að nota hana við heimildaöflun. Eðlilega voru flestir 

vanir að nota Google mikið við upplýsingaleit í daglegu lífi og sumir höfðu einnig kynnst 

leitarvélum áður en þeir kynntust Gegni. Flestir töluðu um að viðmót Gegnis væri einfalt líkt og 

Google og að því leyti væri ámóta að leita í þeim. Pétur sagði til dæmis að Gegnir væri 

einfaldur í notkun líkt og Google og aðrar leitarvélar, eða eins og hann orðaði það: 

 

Kannski það hentuga með eins og Gegni og líka með ProQuest og aðrar 

kannski svona sambærilegar síður sem ég hef notað, að þetta er frekar svona 

einfalt í notkun og minnir bara mjög á eins og Google og einhverjar aðrar 

leitarvélar sem maður notar mikið bara í daglegu lífi. 

 

Aðspurður um hvar hann byrjaði venjulega að leita svaraði hann að hann byrjaði oftast nær 

fyrst að leita í Gegni. Þó kæmi það fyrir að hann byrjaði að leita í Google „svona ef ég hef 

eiginlega enga hugmynd um að hverju ég er að leita, þá getur verið sniðugt að leita bara á 

Google og vafra um þangað til maður rekst á eitthvað“, sagði hann. Hann sagði að sér fyndist 

nokkuð svipað að leita í Gegni og Google en að maður þyrfti samt að hafa ákveðnari 

hugmynd um að hverju maður væri að leita til að fá niðurstöður í Gegni. Undir þetta 

sjónarmið tók Sigurður sem bætti við að auk þess þyrfti að skipuleggja leitaraðferðirnar betur 

í Gegni en í Google. Sigurður sagðist vanur að nota Google mikið en hafi þó fljótt áttað sig á 

því að ekki dygði að nota Google í sama tilgangi og Gegni. Hann kvaðst stundum leita í 

Google ef allt annað brygðist en vildi samt meina að það hjálpaði ekki alltaf að nota 

leitarvélina. Sigurður sagði: 

 

[Gegnir er] mjög aðgengilegur og svona þótt að maður sé svo vanur að fara 

bara beint á Google og finna bara nákvæmlega það sem maður þarf bara á 

Netinu, þá er stundum svolítið pirrandi að ætla að fara að gúggla eitthvað sko, 

það náttúrlega gengur ekki. Þannig að maður þarf að hugsa svona tvö skref 

fram í tímann miðað við það sem maður mundi gera ef maður væri á Google. 

 

Þórdís tók undir með Pétri og Sigurði og bætti við að það væri grundvallarmunur á 

tilganginum með að nota þessi upplýsingakerfi og að maður færi til dæmis ekki inn á Gegni til 

að sækja einhverjar almennar upplýsingar. 

 



  

63 

Það virtist almennt ekki vefjast fyrir nemendunum að það er annar tilgangur með Gegni en 

Google. Ester sagði að vísu að sér fyndist léttara að leita í Google en Gegni en bætti við að 

hún væri líka að leita þar í öðrum tilgangi en í Gegni. Hún sagði Google hafa reynst sér vel til 

þess að finna tímaritsgreinar: „þetta er svo einalt, þá bara gúgglarðu og þá ertu komin í 

einhverja ritrýnda grein, aðgang að henni“, sagði hún. Hún sagðist einnig gúggla ef hún fyndi 

ekki það sem hún væri að leita að í Gegni og reyna þá að finna eitthvað annað á Netinu. 

Gunnari fannst aftur á móti ekki flýta fyrir í heimildaleit að leita á Netinu. Hann sagði: 

 

Svona varðandi Gegni þá fær maður náttúrlega yfirleitt miklu áreiðanlegri 

heimildir sem maður er nokkuð viss um að geta vitnað í og notað en þegar 

maður er á Netinu þarf maður að leita mjög ítarlega til þess að fá góðar 

heimildir og það er náttúrlega erfitt með Google svona náttúrlega maður fær 

svo mikið af allavegana bloggum bara og einhverju. 

 

Að hans mati þarf því að eyða miklu meiri tíma í að leita á Netinu til þess að geta fundið 

áreiðanlegar upplýsingar sem óhætt er að treysta. Þórdís tók undir þetta sjónarmið og sagði 

ekki borga sig að leita ómarkvisst á Netinu. Hún sagðist „eiginlega hætt því að fara og henda 

önglum út og vita ekkert hvað ég er að fá sko, ég er eiginlega búin að gefast... ég nenni því 

ekki lengur“, sagði hún. Hún sagði að maður þyrfti að velja meira úr upplýsingunum í Google 

og leggja mat á þær og að forgangsröðun niðurstaðna í Google væri ekki alltaf  hlutlaus. Hins 

vegar sagði hún eins og margir hinna að hún byrjaði stundum leit í Google ef hún vissi mjög 

lítið um efnið til að fá skýrari hugmynd um það, eða eins og hún sagði: „Þá fer ég kannski 

bara inn á Google, byrja að fá svona einhverjar smá upplýsingar þar og um kannski svona 

helstu höfunda eða nöfn eða orð sem koma upp í tengslum við þetta og síðan fer ég kannski 

aftur inn á Gegni.“ 

 

Þetta virtist vera nokkuð dæmigerð upplýsingaleitarhegðun og greina mátti sameiginlegt 

munstur hjá nemendunum að þessu leyti. Fólkið virtist stundum byrja leit í Google á allra 

fyrstu stigum upplýsingaöflunarinnar þegar það var að þreifa sig áfram með eitthvert efni, átta 

sig á hugtökum og undirbúa heimildaleitina. Jóhanna sagðist til dæmis ekki byrja að leita í 

Gegni fyrr en hún hefði fengið skýrari mynd af efninu og væri farin að leita að einhverju 

aðeins „sérhæfðara“, eins og hún orðaði það. Hún sagðist stundum þurfa að velta fyrir sér 

hvar efnið væri að finna og að stundum væri einfaldast að gúggla til að komast á sporið. Hún 

kvaðst til dæmis oft vera að vinna með þannig efni í sínu námi sem hún efaðist um að fyndist í 

Gegni og því væri hún að gúggla það. 
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4.2.4 Upplýsingaþarfir vegna námsins 

Upplýsingaþarfirnar voru eins og vænta mátti ólíkar í hinum ýmsu fögum og nemendurnir 

virtust þurfa að leita upplýsinga í mismiklum mæli. Hjá sumum var kennsluefnið að mestu 

leyti ákveðnar námsbækur sem nemendurnir útveguðu sér og þeir leituðu ekki mikið að 

lesefni þar fyrir utan. Jóhanna kvaðst til dæmis ekki þurfa mikið að leita að lesefni í sínu 

námi, þar væru mest notaðar ákveðnar námsbækur og „ég hef ekkert verið að leita mikið fyrir 

utan það að öðrum bókum um svipað efni, maður lætur námsefnið nægja“, sagði hún. Hún 

sagðist hins vegar þurfa að leita mikið að erlendum vísindagreinum vegna verkefna og því 

notaði hún langmest erlenda gagnagrunna í náminu. Ester tók undir þetta og kvað námsefnið í 

sínu námi aðallega vera ákveðnar kennslubækur en þar fyrir utan væri mikil þörf fyrir nýlegar 

erlendar fræðigreinar. Ester kvaðst vera að skrifa meistararitgerð og hafa mesta þörf fyrir 

bækur vegna hennar, sérstaklega svona grundvallarrit í faginu. Hún bætti við að í fyrra námi 

hefði námsefnið einnig mikið verið bækur og að heimildaleit í tengslum við ritgerðaskrif hafi 

einnig að mestu snúist um að finna bækur. 

 

Sumir nemendanna sögðust mest þurfa að nota íslenskt efni í náminu en aðrir notuðu erlent 

efni meira eins og til dæmis Ingibjörg sem var á síðasta ári sínu námi. Hún sagðist aðallega 

þurfa að nota erlendar tímaritsgreinar og notaði þess vegna erlendu gagnagrunnana mikið. Þó 

nokkrir töldu sig þurfa að nota erlendu gagnasöfnin meira en Gegni. Flestir þurftu þó að nota 

Gegni talsvert ekki síst nemar á Hugvísindasviði sem virtust nota Gegni mikið vegna námsins. 

Eins og skilja mátti á þeim notuðu þeir mest íslenskar heimildir bæði bækur, tímaritsgreinar, 

handrit og aðrar frumheimildir. Þeir þurftu því að afla heimilda úr öllum deildum 

bókasafnsins, eða eins og Hildur lýsti þessu: 

 

Ah, ég leita... ég þarf að leita að greinum svolítið og ég þarf að leita að bara 

bókum [...], þá er ég búin að vera svolítið í því sko að lesa svona frumheimildir  

kannski frá 19. öldinni eða... og þess vegna er ég svolítið upp á Þjóðskjalasafni 

og stundum niðri á þjóðdeild. Þá er maður að biðja um einhverjar bækur sem 

eru bara þar sko. 

 

Sigurður sem var nýbyrjaður í náminu kvaðst stundum þurfa að koma í safnið til að leita 

heimilda vegna verkefna. Þau fælust til dæmis í að geta fundið ritdóma, sendibréf, handbækur 

ýmiss konar, uppflettirit og bækur. Hann sagði hins vegar að námsefnið í því námi sem hann 

var áður í væri fyrst og fremst bækur og Gunnar tók undir þetta og sagði að þeir notuðu „fyrst 

og fremst bara svona fræðibækur“ og síðan væri oft þörf á bókum vegna ítarlesturs eða í 
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tengslum við verkefna- og ritgerðaskrif. Gunnar sagðist þurfa að nota bæði rafrænu 

gagnasöfnin og Gegni mikið til að afla heimilda fyrir meistararitgerðina sem hann væri að 

vinna að. 

 

Þórdís hafði svipaða sögu að segja úr sínu námi og sagði námsefnið vera mikið til 

námsbækur. Hins vegar sagðist hún þurfa jafnt á bókum og tímaritsgreinum að halda vegna 

meistararitgerðarinnar sem hún væri að skrifa, eða eins og hún lýsti þessu: 

 

Það er svo sem bara allt, allar nýjar rannsóknir og annað er kannski ekki búið 

að gefa út, þannig að... en oft er náttúrlega allt klassískt efni og annað, 

klassískar og mikilvægar kenningar og svona eru í bókunum [...] en ég fer líka 

samt í... reyni að fara svolítið í íslensku ritin... skoða íslensku hérna... já skrif 

hjá íslenskum fræðimönnum eins og í Ritinu og einhverju öðru sko. 

 

Pétur sem aftur á móti var nýlega byrjaður í námi tók undir að þau þyrftu mikið að nota 

ákveðnar námsbækur en hann sagðist líka nota mikið tímaritsgreinar, sérstaklega þegar hann 

þyrfti að skrifa ritgerðir. Hann kvaðst aðallega þurfa að nota erlendar heimildir: „oftast 

erlendar greinar, bara af Netinu eða ProQuest“, sagði hann. Það er þannig ljóst að heimildaleit 

nemendanna var mismikil eftir því á hvaða stigi fólkið var í náminu. Þeir nemendur sem voru 

að skrifa meistararitgerðir virtust yfirleitt þurfa að afla mestra upplýsinga. 

 

 

4.2.5 Ritgerðir og verkefni 

Notkun nemendanna á Gegni tengdist nær eingöngu þörfum þeirra vegna námsins þótt nokkrir 

væru líka að nota hann vegna áhugamála sinna eða í tengslum við starf. Jóhanna kvaðst til að 

mynda alltaf hafa notað Gegni meira fyrir annað en námið þótt hún þyrfti af og til að fletta 

upp í honum vegna þess. Pétur sagði að það kæmi fyrir að hann fletti upp til að leita að bók 

sem ekki tengdist náminu en annars notaði hann Gegni mest þegar hann þyrfti að skrifa 

ritgerðir „örfáum sinnum á önn sko, kannski þrisvar fjórum sinnum svona, ef það er einhver 

stór ritgerð eða nokkurra blaðsíðna ritgerð sem ég þarf að skila“, sagði hann. Nemendunum 

bar almennt saman um að notkun þeirra á Gegni tengdist fyrst og fremst ritgerðaskrifum eða 

annarri verkefnavinnu þar sem heimilda væri þörf. Ester sagðist til dæmis alltaf hafa notað 

Gegni mikið þegar hún var í sínu fyrra  námi í tengslum við ritgerðavinnu og að þá hafi hún 

notaði hann sérstaklega mikið þegar hún var að byrja að afla sér upplýsinga, eða eins og hún 

útskýrði: 
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Í byrjun til dæmis ritgerðaskrifa þá notaði ég hann alltaf þá var ég að leita að 

bókum en ekki mikið núna [...] maður notaði hann meira í [B.A.-náminu] af því 

þá varstu meira að skoða bækur, bækur og svoleiðis, en nú ertu alltaf að leita 

að nýjustu greinum og svoleiðis og þá kannski hentar Gegnir ekkert í það. 

 

Hún sagði að það væri þörf fyrir annars konar efni í sínu núverandi námi en því sem hún var í 

áður og því notaði hún Gegni mun minna í tengslum við það nám. Þó þyrfti hún að nota hann 

talsvert núna til að finna bækur í tengslum við meistararitgerðina. 

 

Gunnar kvaðst alltaf nota Gegni mjög mikið í upphafi heimildaöflunar, eða eins og hann 

orðaði það: „Ég nota Gegni mjög mikið svona í fyrstu skrefum í heimildaöflun svona. Að fá 

bara stóra úrtakslista og svo síar maður úr.“ Hann kvaðst alltaf nota Gegni mikið við öll 

verkefni þar sem heimilda væri þörf og sérstaklega núna við heimildaöflun vegna 

meistararitgerðarinnar þá fletti hann upp í Gegni jafnvel oft á dag. Hann sagði 

Gegnisnotkunina mismikla eftir því hvað hann væri að gera hverju sinni en hann fyndi strax 

mikinn mun á því eftir að hann fór að vinna í lokaritgerðinni. Þórdís sem einnig var að vinna 

að lokaritgerð sagðist nota Gegni oft. Hún sagðist samt ekki telja að hún notaði Gegni meira í 

framhaldsnáminu en grunnnáminu heldur fyndist sér notkunin verða frekar markvissari en 

meiri eftir því sem liði á námið og að hún hefði „meiri skilning á því hvað... ekki bara hverju 

ég á að leita að heldur hvernig ég á að nota tækin og annað“, sagði hún.  

 

Þótt sumir nemendanna virtust eingöngu nota Gegni til að leita markvisst að ákveðnum 

bókum virtist meiri hluti þeirra samt ekki síður nota Gegni til að leita opið og almennt að 

einhverju efni í þeim tilgangi að afla bakgrunnsupplýsinga, átta sig á hugtökum og nöfnum 

sem tengdust viðfangsefninu og fá yfirlit yfir efnissviðið. Þórdís kvaðst til dæmis oft leita í 

Gegni bara til að fá hugmynd um eitthvað, ekki endilega til að finna eitthvað ákveðið: „það 

fer alveg eftir því hvað ég veit mikið um efnið en ef það er svona voðalega óljós hugmynd um 

eitthvað þá kannski hef ég svona byrjað á því kannski að slá orðið bara upp“, sagði hún. 

Gunnar sagðist einnig oft byrja að leita svona opið á efnissviðinu og Pétur tók undir þetta og 

sagðist yfirleitt alltaf byrja að leita upplýsinga í Gegni fyrst nema hann hefði enga hugmynd 

um efnið. Hann sagðist þá slá inn eitthvert stikkorð eða leitarorð til þess að átta sig á hvað 

væri til um efnið, eða eins og hann lýsti þessu: 

 

Sko, allavegana eins og ég hef notað hann að ég fer fyrst, oft fyrst inn á Gegni 

vegna þess að... þá koma upp sko nokkrar kannski mismunandi týpur af 

heimildum og svo kannski bara nota ég það til þess að skima yfir svona það ef 
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eitthvað grípur augað og svo nota ég önnur gagnasöfn sem eru kannski sérhæfð 

í til dæmis greinum eða bókum eða þú veist, eitthvað svona til þess að leita 

nánar að því sem greip fyrst auga mitt á Gegni. 

 

Pétur sagðist í byrjun heimildaöflunar ekki svo mikið vera að athuga hvort efnið væri til í 

safninu heldur „meira svona að fiska bara eftir einhverju sem gæti tengst efninu sem ég er að 

leita eftir“, sagði hann. Hann var þannig greinilega að nota Gegni mikið á fyrstu stigum 

upplýsingaöflunarinnar til að átta sig á efnissviðinu og til að undirbúa frekari heimildaöflun. 

Þessi upplýsingaleitarhegðun virtist vera nokkuð almenn hjá nemendunum. Hildur sagði til 

dæmis að sér fyndist gott að byrja að leita í Gegni og að það væri besta leiðin til að fá yfirsýn 

yfir hvað til væri um efnið og hvar það væri staðsett. Hún lýsti aðferðum sínum þannig: 

 

Ég byrja í Gegni. Já, ég byrja þar. Og þá sér maður svolítið svona... og það er 

líka svolítið þægilegt sko... maður fær kannski bara ritgerðarefni, fjallaðu um 

eitthvað... segjum bara eitthvað tímabil þú veist, eitthvað um Spán á 16. öld til 

dæmis og svo þarf maður kannski að velja og svona, eða um einhvern, bara 

hérna... þú átt að skrifa ritgerð um Napóleon segjum það, og þá geturðu bara 

sett inn Napóleon og slegið hann inn og þá sérðu svolítið hvaða heimildir eru 

til. Þess vegna er Gegnir svo frábær. Maður sér líka hvar þetta er staðsett 

svolítið og það finnst mér mjög gott. Þess vegna er gott að byrja þar. 

 

Ingibjörg og Ester sögðust hins vegar báðar fyrst og fremst nota Gegni til að finna ákveðnar 

bækur. Ingibjörg sagðist venjulega ekki byrja leit í Gegni. Hún kvaðst fara í Gegni til að leita 

markvisst að ákveðnum bókum sem vísað væri til í greinunum sem hún væri að lesa til þess 

að athuga hvort þær væru til í safninu, eða eins og hún orðaði það: „það er eitthvað kannski í 

greinunum sem að verið er að vísa í, bókarkafla eða eitthvað svoleiðis, og þá fer ég bara í 

Gegni til að sjá hvort þessi bók sé til, sko bókin.“ Hún sagði þetta yfirleitt ekki eiga sér stað 

fyrr en hún væri komin eitthvað áleiðis í heimildaöfluninni sem hæfist að jafnaði á því að hún 

byrjaði að fara í gagnasöfnin til að leita að tímaritsgreinum og ekki fara í Gegni fyrr en hún 

hefði nákvæmar upplýsingar um bókina. Ester tók undir þetta og kvaðst einnig vera að leita 

mjög markvisst að bókum í Gegni, til dæmis eins og hún sagði: „ef ég sé heimild í annarri 

ritgerð til dæmis þá fer ég strax á Gegni og athuga hvort bókin sé til [...]  þannig að það eru 

eiginlega bara bækur sem ég nota Gegni í.“ 
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4.2.6 Skráning heimilda 

Viðmælendum mínum varð tíðrætt um skráningu heimilda og mikilvægi þess að halda vel 

utan um þennan þátt við ritgerðaskrifin. Ekkert þeirra var enn sem komið er að notfæra sér 

forrit eins og EndNote heimildaskráningarforritið til að halda utan um upplýsingarnar en 

flestir höfðu þó heyrt um það frá kennurum eða samnemendum. Enginn hafði heldur farið á 

EndNote kynningu í Þjóðarbókhlöðunni en sumir vissu að það stæði til boða eins og Þórdís til 

dæmis sem sagðist vera að fylgjast með hvort það kæmu auglýsingar um kynningar. Gunnar 

taldi að það gæti verið mjög gagnlegt að fara á svona kynningu og sagði: 

 

Maður hefur oft verið að bölva því... sko þegar maður var að skrifa ritgerð þá 

var þetta alltaf það síðasta sem maður geymdi að fínpússa heimildaskrána, það 

var alltaf jafn leiðinlegt svona. Það er náttúrlega gott þegar maður er að skrifa 

svona stórt rit að venja sig á að nota kerfi sem getur auðveldað þetta mikið fyrir 

manni. Ég er allavega búinn að sækja kerfið og er svona að byrja að reyna að 

nota það. 

 

Margir höfðu íhugað að sækja forritið eða höfðu í hyggju að notfæra sér það síðar og fólk 

virtist sérstaklega fara að huga að þessu í sambandi við stærri ritgerðir. Pétur sagði kennara 

hafa verið að hvetja nemendur til að nota forritið en sér fyndist ekki taka því fyrir svona litlar 

ritgerðir eins og hann væri að skrifa enn sem komið væri. Ester sagðist hafa heyrt um 

EndNote heimildaskráningarforritið í gegnum vinkonu sína en aldrei notað það. Hún taldi 

samt best að treysta á sjálfan sig í sambandi við skráningu heimildanna og sagðist hafa heyrt 

að það væri ekki „pottþétt“ að nota svona forrit því það gætu slæðst inn villur: „Maður fer 

alltaf yfir þetta samt og gerir þetta í rauninni“, sagði hún. 

 

Flestir sögðu að þeir hefðu Gegni gjarnan til hliðsjónar í þessum tilgangi og flettu þá upp í 

gagnasafninu til að staðfesta upplýsingarnar. Ester sagðist gera þetta til dæmis til „að athuga 

hvort ég sé ekki örugglega að gera rétt, það er svona útgáfuár og svoleiðis [...] ef ég er í vafa 

og svoleiðis, ef þetta er bók.“ Gunnar sagðist einnig hafa Gegni til hliðsjónar við 

heimildaskráninguna alveg til jafns við að fletta upp í ritinu sjálfu og sagði upplýsingarnar í 

Gegni yfirleitt nýtast sér við skráningu heimildarinnar. Hann sagðist gera þetta heilmikið, eða 

eins og hann lýsti þessu: 

 

Uh, þar náttúrlega eru öll ártölin og útgáfan og allt svoleiðis og hérna og já ég 

vinn alltaf með það þegar ég er með þær bækur og svo náttúrlega flettir maður 
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líka upp í bókinni sjálfri ef maður er með hana fyrir framan sig eða svoleiðis, 

en ég mundi segja alveg jafns. 

 

Þórdís og Hildur tóku undir þetta og sögðust stundum tékka í Gegni ef þær hefðu ekki 

fullkomnar upplýsingar um heimildina í höndunum. Hildur bætti við að sér fyndist Gegnir 

samt ekki alltaf nýtast nógu vel í þessu skyni. Hún sagði að Gegnir hefði yfirleitt að geyma 

ítarlegar upplýsingar um bækurnar en stundum hefði hún þó rekið sig á að það vantaði 

upplýsingar, til dæmis um útgáfustað. Auk þess gætu upplýsingarnar stundum virkað ruglandi 

vegna þess að skráningin í Gegni byggði á öðrum reglum en nemendur þyrftu að styðjast við 

við skráningu heimilda. 

 

 

4.2.7 Bókasafnið og samskráin 

Það var misjafnt hvaðan og hvernig nemendurnir tengdust Gegni. Einhverjir virtust nota hann 

eingöngu þegar þeir voru í bókasafninu en aðrir notuðu hann jöfnum höndum að heiman og í 

safninu. Algengasta leiðin virtist vera að fara beint inn á Gegnir.is hvar svo sem fólkið var 

statt fremur en í gegnum heimasíðu safnsins. Einnig virtust margir fletta beint upp í Gegni í 

gegnum Gegnistölvurnar í bókasafninu. Jóhanna sagðist til dæmis yfirleitt tengjast Gegni bara 

þegar hún væri í safninu, oftast með því að slá inn Gegnir.is eða setjast við notendatölvu því 

oftast væri hún að nota Gegni til að staðsetja efni í safninu. Pétur tók undir þetta og kvaðst 

nota Gegni eingöngu „bara að öllu leyti þegar ég er hér í bókasafninu“, sagði hann. Hann 

sagðist mjög oft athuga hvort efnið væri yfirleitt til í safninu „og þú veist númer hvað er þetta 

þannig að ég get bara farið og fundið það bara eftir kannski hálfrar mínútu leit.“ Ester hins 

vegar sagðist oftast tengjast Gegni í gegnum Netið til þess að athuga í hvaða bókasafni ritin 

væru staðsett. Gunnar kvaðst leita í Gegni hvar sem væri í rauninni „bara heima, bara til jafns 

við það þegar ég er heima og hérna í safninu“, sagði hann. Þórdís sagðist nota Gegni mikið 

þegar hún væri í safninu en hún tengdist honum oft líka að heiman til að tékka á einhverju, 

staðfesta eitthvað eða bara til að fá hugmynd, eða eins og hún lýsti því: 

 

Já, yfirleitt bara þegar ég er hérna á safninu eða líka þegar ég er eitthvað að 

leita að hérna... einhverju, það getur alveg eins verið heiman frá sko, ef ég er 

eitthvað að lesa eða velta einhverju fyrir mér og þá fer ég oft inn bara til þess 

að fá bíddu... var það þessi sem skrifaði þetta eða... þá get ég bara dottið þar 

inn bara til þess að fá einhverja hugmynd ekki beinlínis að... ég geri það alveg 

líka, og svona tengja eitthvað saman. 
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Allir höfðu nemendurnir nýtt sér á einn eða annan hátt að sækja efni í önnur bókasöfn þegar 

svo bar undir. Flestir töluðu um að þeim þætti það mikill kostur að geta fengið þessar 

upplýsingar í Gegni. Jóhanna sagði til dæmis: 

 

Það er alveg frábært og þú veist ég meina maður fær öll þessi söfn uppgefin, ég 

hef oft þú veist verið að leita að einhverri bók og þá bara endað með að fara 

upp í Breiðholt eða eitthvað annað [...] mér finnst þetta kostur og ég hef farið 

líka upp í einhver svona sérhæfð bókasöfn, Kennaraháskólabókasafnið til 

dæmis og þá hef ég fengið alla vegana að skoða eða eitthvað, ef ég hef fundið 

eitthvað efni þar. Mér finnst það alveg bara frábært að vita nákvæmlega að það 

eru kannski bara til sjö svona bækur á landinu og hvar þær er að finna. 

 

Þórdís var á sama máli og sagðist oft hafa nýtt sér þetta, til dæmis hefði hún „bara ansi oft 

farið upp á bókasafnið í Stakkahlíð og náð í bækur sem eru ekki í boði hér svona sem eru 

áhugaverðar og fengið þær“, sagði hún. Ester sagðist eiginlega helst nota Gegni á þennan hátt, 

það er að segja: „að finna nákvæmlega hvar bókin er, að þessi bók sé til í Grafarvogi, hún er 

þarna, hún er inni, það er svona helst sem ég nota hann.“ Hún kvaðst ekki síst nýta sér þetta 

mikið vegna þess að grundvallarritin sem hún þyrfti á að halda vegna meistararitgerðarinnar 

væru oft ekki til í Þjóðarbókhlöðunni. Samskráin nýttist þannig greinilega nemendunum vel 

og auðveldaði þeim að nálgast þær heimildir sem þeir þurftu á að halda. 

 

 

4.2.8 Að leita í Gegni 

Nemendurnir töluðu gjarnan um leitaraðferðir sínar og hvernig þeim gengi að leita í Gegni. 

Það var áberandi að þeir áttu flestir auðvelt með að lýsa því hvernig þeir leituðu og notuðu 

jafnan viðeigandi hugtök yfir leitarmöguleikana. Flestir töluðu um að þeim þætti auðvelt að 

leita í Gegni og átta sig á leitarmöguleikunum. Sigurður sagði til dæmis að sér fyndist 

upphafssíðan mjög aðgengileg og auðvelt að átta sig á valmöguleikunum en hann bætti við: 

„en ég nota náttúrlega alltaf flýtileiðina, eða bara fyrstu leitina.“ Hann sagðist mest nota 

þennan almenna leitarmöguleika út frá upphafssíðunni og slá þá bara oft inn einhver 

„stikkorð“. Hann sagði að sér fyndist „rosalega þægilegt“ að nota þessa leitaraðferð og að hún 

skilaði alltaf niðurstöðum. Hann sagðist að vísu hafa svolítið verið að prófa sig áfram með 

aðra leitarmöguleika: „En einhvern veginn kemst ég alltaf upp með þessa flýtileit sko,” sagði 

hann. Pétur og Jóhanna lýstu leitaraðferðum sínum á svipaðan hátt. Pétur sagðist mest nota 

einfalda eða almenna leit og „fletti upp þessum bara stikkorðum sem ég er að leita að“, sagði 
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hann. Hann sagðist sjaldan hafa þörf fyrir að nota ítarleitina vegna þess að yfirleitt væri hann 

ekki að leita að einhverju ákveðnu heldur væri hann oftast fremur bara að kanna efnissviðið. 

Jóhanna kvaðst einnig oftast nota almennu leitina og taldi að það skilaði yfirleitt góðum 

niðurstöðum. Hún nefndi sem dæmi að ef hún væri að leita að efni um einhvern ákveðinn 

höfund þá setti hún bara nafnið í einfalda leitargluggann og fengi þá upp allt efni sem tengdist 

viðkomandi. Jóhanna sagðist ekki oft nota ítarlega leit eða „sérhæfða leit“ eins og hún orðaði 

það, nema kannski þegar hún væri að leita að ákveðnum höfundi og að hún væri sjaldan að 

reyna að afmarka leitina eftir ákveðnum möguleikum eins og forlagi eða ári. 

 

Nemendurnir virtust þannig mikið nota Gegni til að skima eftir efni og langflestir virtust nota 

almenna leitarmöguleikann mikið og þá sérstaklega orðaleitina. Hildur sagði til að mynda að 

almenna leitin væri frábær leið til að fá yfirsýn yfir hvaða heimildir væru til um eitthvert 

ákveðið efni. Hún taldi að það skipti miklu máli að velja leitarmöguleika í samræmi við það 

sem maður væri að leita að, eða eins og hún orðaði það: „Það skiptir náttúrlega miklu máli að 

þú veljir rétt þannig að þú fáir það sem þú vilt finna.“ Hún benti á að það væri hægt að nota 

ýmsar aðferðir, „maður gæti til dæmis slegið inn hugtök og þú getur valið til dæmis sko hvort 

þú flettir upp eftir stafrófsröð, út frá titlum, út frá höfundi, út frá alls konar.“ Hún kvaðst mest 

nota almenna leit og ítarlega leit en ítarleitina notaði hún mikið til að afmarka efnisleitina eftir 

árum og tímabilum. Hildur notaði orðin „sniðugt“ og „algjör snilld“ til að lýsa möguleikunum 

sem ítarlega leitin býður upp á. Hún tók sem dæmi að hægt væri að slá inn eitthvert ákveðið 

land, öld og tímabil í sömu leitaraðgerðinni og fá þá niðurstöður sem tengdust bæði hverju 

leitarorði um sig og öllum leitarorðunum saman. Hún kvaðst notafæra sér mikið svona 

samsetta efnisleit því þannig væri einfalt að velja hvort maður skoðaði heimildir sem 

innihéldu allar upplýsingarnar eða bara þær sem innihéldu eitt af leitarorðunum. Gunnar tók 

undir að ítarlega leitin væri mjög gagnleg til að finna heimildir í tengslum við ákveðin tímabil 

eða til að finna bækur eftir einhverja ákveðna höfunda um eitthvert ákveðið efni. Hann sagðist 

nota mikið ítarleitina til að afmarka eftir árum, tímabilum og höfundum, eða eins og hann 

útskýrði: 

 

Já, ef ég er kannski að leita eftir ákveðnum heimildum sko sem eru þá nýlegar 

sko, nýskrifaðar, sem eru hérna 2010 eða eldri eða yngri eða ef ég er að leita að 

einhverjum sérstökum höfundi en ég kannast ekki endilega við... eða man ekki 

eftir hvað bókartitillinn heitir eða svoleiðis, það er kannski mest með svona 

ártöl, ef ég er að leita að heimildum frá... í tengslum við eitthvað ákveðið 

tímabil. 
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Gunnar sagði að það flýtti mjög fyrir að geta afmarkað í eldri og yngri heimildir eftir árum því 

það gerði manni kleift að vinsa úr á einfaldan hátt þær sem væru orðnar gamlar eða úreltar. 

Það væri ótrúlega mikið til af heimildum og maður reyndi oft „að leita að þeim nýjustu í 

staðinn fyrir að þurfa ekki að vera að fara yfir allt safnið með gömlum heimildum“, eins og 

hann orðaði það. Hann tók annars fram að það færi alveg eftir því í hvaða tilgangi hann væri 

að leita hvaða leitaraðferð hann beitti, hvort hann væri til dæmis að leita að einhverju ákveðnu 

sem hann vissi að væri til eða hvort hann væri bara að afla sér upplýsinga almennt um 

eitthvert efni sem hann þekkti ekki. Hann tók sem dæmi að leita „almennt að upplýsingum um 

kosningar“ eða „ef maður er að leita að einhverri ákveðinni bók sem er eftir þennan höfund“. 

Það er ljóst að flestir nemendanna þekktu vel leitarmöguleikana og áttuðu sig á mismunandi 

tilgangi þeirra. Ester og Ingibjörg sögðust að vísu nánast eingöngu leita markvisst eftir 

höfundi eða titli bókar en Ingibjörg sagði þó að það kæmi fyrir að hún leitaði almennt eftir 

efni. Þórdís kvaðst ekki síður leita mikið eftir efni en höfundi og titli. Hún virtist hafa tamið 

sér að skoða efnisorðaupplýsingarnar í færslunum markvisst í þeim tilgangi að nýta sér síðan 

þessi efnisorð til að finna fleiri heimildir um sama efni, sérstaklega þegar hún hefði óljósa 

hugmynd um efnið. Hún sagðist skoða hvernig efnið væri flokkað og hvernig flokkunin 

skaraðist: „Það hjálpar manni svolítið þegar maður er að viða að sér efni og oft svona kannski 

hefur maður óljósar hugmyndir um þegar maður er að fara inn á eitthvað ákveðið svið“, sagði 

hún. Hún kvaðst líka oft bara slá inn flokkstölu einhverrar ákveðinnar bókar og þannig gæti 

hún séð hvaða bækur væru í sama flokki. Hún sagði þetta auðvelda sér að átta sig á innihaldi 

bókanna og því nýttist bæði flokkunin og efnisorðagjöfin henni til að sjá hvort bókin væri 

efnislega á hennar sviði. 

 

 

4.2.9 Að fá markvissar niðurstöður 

Almennt voru nemendurnir mjög ánægðir með niðurstöður leitanna og töldu sig oftast finna 

það sem þeir leituðu að eða heimildir sem nýttust þeim. Flestir virtust þeirrar skoðunar að það 

skipti miklu að skipuleggja leitina, hugsa hana svolítið fyrirfram og vera með skýra og 

afmarkaða hugmynd um að hverju maður ætlaði að leita. Fólki varð tíðrætt um hvernig því 

gengi að fá afmarkaðar niðurstöður og velja viðeigandi leitaraðferðir. Hildur sagðist til dæmis 

yfirleitt ekki lenda í vandræðum með þetta en að vissulega gerði maður þetta ekki án 

umhugsunar: „maður þarf aðeins að hugsa svona hvernig á ég að leita, undir hvaða hugtaki á 

ég að leita, maður gerir þetta ekki alveg hugsunarlaust sko“, sagði hún. Gunnar sagði að sér 
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gengi yfirleitt vel að fá niðurstöður þegar hann leitaði eftir efni jafnvel þótt hann notaði 

stundum mjög víðtæk leitaroð eins og bara „rafræn stjórnsýsla“, „alþingiskosningar“ eða 

„lýðræði“, sem hann nefndi sem dæmi. Hann sagðist þá bara endurskoða það ef leitin virtist 

ekki vera að skila niðurstöðum: „ég hef ekki rekið mig á nein vandræði varðandi það“, sagði 

hann, „og kannski ef maður lendir á einhverju orði sem er ekki... sem gefur ekki góðar 

niðurstöður þá er maður fljótur að bara skipta um orð.“ 

 

Þórdís kvaðst einnig gjarnan endurskoða leitaraðferðina ef niðurstöðurnar virtust ómarkvissar. 

Hún sagðist ekki gefast svo auðveldlega upp við leitina: „ég er nokkuð viss um að eitthvað sé 

til, ég gefst ekkert svo auðveldlega upp einhvern veginn“, þótt vissulega ætti hún það til að 

verða óþolinmóð. Hún taldi að til þess að framkvæma markvissa leit þá borgaði sig að velja 

vel leitarorðið og huga að því hvað byggi að baki. Hún kvaðst vera sér meðvitandi um gildi 

þessara markvissu efnisorða sem tengdust almennt viðkomandi fagsviðum og sagði: 

 

En maður er svona meira og meira alltaf að átta sig á því að það skiptir 

ofsalega miklu máli að þetta er allt saman flokkað út frá atriðisorðum eða 

efnisorðum og öðru og ekki bara hér heldur annars staðar og þetta eru oft svona 

fagorð og annað þannig að það skiptir ofsalega miklu máli í leitinni að huga vel 

að orðinu sem þú ert að nota og hvað er á bakvið það til þess að leitin sé 

markviss, þannig að ég er svona alveg vel meðvituð um það og ef að maður 

hugsar það vel að þá skilar þetta nú yfirleitt ágætum niðurstöðum. 

 

Þórdís sagðist samt ekki alltaf hafa þolinmæði til að liggja mjög lengi yfir leitunum og því 

hugaði hún kannski ekki nógu vel að því að nýta sér alla möguleika til afmörkunar. Jóhanna 

og Sigurður kváðust einnig gera sér þetta ljóst og töldu mikilvægt að hugsa leitina aðeins fram 

í tímann. Þau sögðu bæði að almenna leitin skilaði oft miklum upplýsingum og að 

niðurstöðurnar kæmu stundum „í belg og biðu“, eins og Jóhanna lýsti því. Sigurður sagði að 

sér fyndist „pirrandi“ þegar niðurstöðurnar væru ekki vel afmarkaðar en sagði það þá yfirleitt 

hjálpa að það væri hægt að raða þeim eftir ákveðnum möguleikum. Nemendurnir virtust 

þannig hafa mismikla þjálfun í að afmarka niðurstöður eða leggja mismikið upp úr því að nýta 

sér afmarkanir þótt þeir vissu hvernig ætti að gera það. 

 

 

  



  

74 

4.2.10 Samantekt 

Nemendurnir virtust almennt nota Gegni talsvert í tengslum við námið og sérstaklega til að 

afla upplýsinga og heimilda vegna verkefna og ritgerða. Margir sögðust nota Gegni mikið en 

nokkrir sögðust þurfa að nota hann stundum eða nokkrum sinnum á misseri. Nemarnir virtust 

vita vel um samskrárhlutverk Gegnis og flestir höfðu sótt efni í önnur bókasöfn ef svo bar 

undir. Ekki voru allir jafn vissir um hvað Gegnir væri umfangsmikil samskrá þótt flestir teldu 

að vefurinn væri mjög víðtækur og að gagnasafnið innihéldi margar tegundir og mörg form 

efnis. Fáir vissu þó að rafrænt efni væri aðgegnilegt í gegnum Gegni. Almennt virtust 

nemendurnir líta fyrst og fremst á Gegni sem tæki til að staðsetja prentað efni. Fólk gerði 

skýran greinarmun á Gegni og öðrum gagnasöfnum og mörgum fannst hann aðgengilegri en 

erlendu gagnagrunnarnir en sumum fannst þetta svipað. Flestir sögðust byrja leit í Google ef 

þeir hefðu enga eða mjög óljósa hugmynd um efnið en sögðust annars nota leitarvélina í allt 

öðrum tilgangi en þeir notuðu Gegni. 

 

Upplýsingaleit nemendanna virtist mismikil eftir því í hvaða fagi þeir stunduðu nám og á 

hvaða stigi námsins þeir voru. Þeir sem voru að skrifa meistaraprófsritgerðir voru yfirleitt í 

mestri heimildaöflun og notuðu Gegni mest. Margir töldu sig þurfa að nota erlenda 

gagnagrunna meira en Gegni en þó nokkrir virtust nota Gegni og önnur gagnasöfn nokkuð 

jöfnum höndum. Enn aðrir virtust þó nota Gegni nánast eingöngu. Það virtist nokkuð 

mismunandi eftir námsgreinum hvort nemarnir hæfu frekar leit í Gegni en í erlendu 

gagnagrunnunum. 

 

Nemendurnir þekktu flestir leitarmöguleikana í Gegni vel og töldu það skipta máli að 

skipuleggja leitaraðferðinar, huga vel að leitarorðinu og hafa skýra hugmynd um að hverju 

maður ætlaði að leita til þess að fá afmarkaðar niðurstöður. Flestir gerðu sér ljóst að 

endurskoða þyrfti leitaraðferðina ef niðurstöður virtust ómarkvissar. Nokkrir virtust þó halda  

sig mest við leitaraðferðir sem þeir þekktu og höfðu reynslu af að virkuðu vel. Algengasta 

leitaraðferðin var annað hvort að skima eftir efni eða leita markvisst að ákveðnum titli eða 

höfundi bókar. Þeir sem voru í mikill upplýsingaöflun virtust nota ítarleit og samsetta 

leitarmöguleika meira en aðrir. Margir virtust nota Gegni mikið í upphafi upplýsingaleitar til 

þess að átta sig á efnisissviðinu. Það er ekki alveg ljóst hvort allir nemendurnir gerðu 

greinarmun á efnisorðaleit og almennri orðaleit. Einn nemandinn sagðist þó notfæra sér 

kerfisbundin efnisorð og efnisflokkun til að finna skylt efni og átta sig á innihaldi bóka. 
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4.3 Reynslan af Gegni  

Og fyrir mér er þetta bara mjög aðgengilegur vefur þar sem hægt er á 

auðveldan og aðgengilegan og fljótan hátt að finna heimildir sem maður er að 

leita að, hvar þær eru staðsettar nákvæmlega þannig að maður er fljótur að 

ganga á þær þegar maður fer svo að leita að þeim. (Gunnar) 

 

Þetta meginþema snýst um reynslu nemendanna af að nota Gegni. Viðmælendur mínir voru 

spurðir hvernig þeir teldu notkunina ganga og hvort þeir rækjust á einhverjar hindranir. Þeir 

voru spurðir um afstöðu sína til Gegnis og hvað þeim fyndist um gagnasafnið. Þá voru þeir 

spurðir hvort þeir nýttu sér ýmsa möguleika eins og hjálparsíður og þjónustuna sem fæst með 

innskráningu í Gegni. Að lokum voru þeir spurðir hvað þeim fyndist um nýja leitarvef 

Gegnis, Leitir.is. Þetta meginþema greindist í sex undirþemu sem útskýra það. 

 

 

4.3.1 Telja nemendur sig rekast á hindranir? 

Nemendunum fannst þeim yfirleitt ganga mjög vel að leita í Gegni og sögðust ekki rekast á 

neinar sérstakar hindranir eða nein sérstök vandamál við notkun sína á Gegni. Tilfinningaleg 

viðbrögð við upplýsingaleitinni bar ekki oft á góma en örfáir sögðust þó upplifa 

„óþolinmæði“ eða „pirring“ gagnvart því sem þeim fannst ekki ganga nógu vel eða ef þeir sáu 

fram á að þurfa að eyða tíma í að finna lausnir. Tíminn virtist skipta miklu máli og flestir 

töluðu um að þeir vildu ekki eyða of miklum tíma í að leita og voru mjög ánægðir með allt 

sem sparaði þeim tíma og auðveldaði þeim upplýsingaöflunina. Örfáir virtust alltaf fara sömu 

leiðina og ekki skoða umhverfið mjög vel. Sigurður sagðist til dæmis oftast velja 

„flýtileiðina“ eins og hann kallaði einfalda leitarmöguleikann af því að hún virkaði mjög vel 

og væri einföld og fljótleg. Hann kvaðst yfirleitt ekki eyða miklum tíma í að hugsa hvað hann 

ætti að gera næst: „ég er rosalega fljótur að klikka bara á næsta link, ég staldra mjög sjaldan 

eða lengi við einhverja eina síðu sko“, sagði hann. Þetta kom einnig fram hjá Jóhönnu sem 

sagðist yfirleitt ekki velta valmöguleikunum mikið fyrir sér, eða eins og hún orðaði það: „Ég 

horfi ekki sko objektívt á þessa síðu, þú veist, hvað hún getur gert fyrir mig, ég bara veð í 

þetta“, sagði hún. 

 

Flestir nefndu sem helstu hindrunina að efnið sem þau ynnu með væri á einhvern hátt erfitt en 

vildu ekki kenna Gegni um á neinn hátt. Hildur sagði til dæmis að Gegnir væri yfirleitt ekki 

vandamálið heldur, eins og hún orðaði það: „þá er það miklu frekar kannski efnið sem ég er 
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að vinna með, það er kannski ekki Gegnir, ég held það. Ég held þetta sé frekar skýrt, þetta er 

svona einfalt forrit bara.“ Jóhanna var á sama máli og sagði að hún hefði vissulega stundum 

þurft að velta fyrir sér hvernig hún ætti að fara að því að finna ákveðið efni. Hún nefndi sem 

dæmi að „ef ég ætlaði að reyna að finna listaverkabók til dæmis þar sem væri bara eitt verk 

eftir [ákveðna listakonu], ég býst við að það væri dálítið djúpt á því til dæmis, ég veit ekki 

hvernig væri að finna út úr því.“ Þórdís taldi einnig að efnið gæti oft verið erfitt og ef maður 

hefði óljósa hugmynd um það þá gæti maður „bókstaflega týnst“ eins og hún orðaði það. Hún 

kvaðst ekki hafa mikla þolinmæði til að liggja lengi yfir leitunum og reyna stundum að fara 

einhverja aðra leið sem hún héldi kannski að væri fljótlegri þótt það hjálpaði að vísu ekki 

alltaf því, eins og hún sagði: „ég er svolítið óþolinmóð og ég get orðið pirruð og þá kannski 

gefst ég upp og fer þá kannski í eitthvað annað sem tengist og held að það sé eitthvað fljótari 

leið að því eða eitthvað en það er kannski ekkert alltaf þannig.“ Hún kvaðst stundum finna 

upplýsingarnar eftir „krókaleiðum“ eins og hún orðaði það og tók sem dæmi efni sem gæti 

dreifst víða og væri ekki endilega flokkað eftir aðalþemanu, eða eins og hún útskýrði: 

 

Eins og til dæmis gæti ég trúað að ég ætti í vandræðum með að finna 

almennilega [...] svona etnógrafíur til dæmis [...] svona úttekt á einhverjum 

hópi, að þær eru skilst mér ekki flokkaðar sérstaklega, þær eru flokkaðar undir 

ýmsum flokkum, það er ekki kannski meginþemað... þannig að þegar þetta er 

orðið svolítið svona óljóst þá veit ég ekki alveg hvernig ég á að nálgast það, og 

þá fer ég svona einhverjar krókaleiðir að því. 

 

Ester kvað það hins vegar í rauninni helstu hindrunina við notkun sína á Gegni að efnið væri 

hreinlega ekki til. Hún sagði leitirnar samt yfirleitt ganga vel „fyrir utan stundum vesen að 

finna því bækurnar eru ekki til, eða hér og þar um svæðið, þannig að það er kannski það eina, 

en Gegnir er mjög skýr finnst mér og auðveldur í notkun.“ Hún kvaðst aldrei leita lengi í einu 

og aðspurð sagðist hún álíta að bókin væri ekki til hér á bókasöfnum ef hún fyndist ekki strax 

í Gegni. Hún sagðist samt enn síður finna tímarit en bækur í Gegni og því reyndi hún yfirleitt 

ekkert að leita að þeim í Gegni heldur fara aðrar leiðir. Tímarit bar annars sjaldan á góma hjá 

nemendunum og flestir virtust hafa minni reynslu af að leita að þeim en bókum og 

bókartengdu efni í Gegni. Fólk var þá frekar að leita að tímaritsgreinum en virtist almennt 

ekki vera að leita að tímaritunum sjálfum eftir titli þeirra. Aðspurð um hvort hún hefði 

einhverja reynslu af að leita að tímaritum í Gegni svaraði Jóhanna til dæmis: „ég mundi ekki 

vita ef þú spyrðir mig hvernig efnið kemur upp og hvort það er aðgengilegt í rafrænu formi.“ 

Aðspurðir svöruðu flestir að þeir hefðu ekki reynslu af að leita sérstaklega að tímaritsgreinum 
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í Gegni en nokkrir sögðu það ekki vandamál ef til þess kæmi. Þórdís sagðist til dæmis 

stundum leita að tímaritsgreinum eftir höfundi eða titli greinarinnar og ekki hafa rekið sig á 

nein vandamál því tengdu. Gunnar kvaðst oft hafa rekið sig á að greinar úr íslenskum 

tímaritum skiluðu sér meðal leitarniðurstaðna án þess að hann væri að leita að þeim 

sérstaklega en hann taldi þó ekki flóknara að átta sig á því en öðru. Hildur áleit að það væri 

aðeins flóknari leið að tímaritsgreinunum en bókunum en hún virtist samt ekki eiga í neinum 

vandræðum með það því hún átti auðvelt með að lýsa hvernig það væri gert. 

 

Gunnar sagði notkun sína á Gegni alltaf hafa gengið áfallalaust og kvaðst ekki upplifa neinar 

sérstakar hindranir við að leita í Gegni. Hann sagði yfirleitt auðvelt að sneiða fram hjá því 

kæmi það upp með: „einhverjum beygingum á orðinu eða viðbótum eða... eða svoleiðis“, 

sagði hann, og „bara prófa eitthvað annað svona þegar maður er bara að skoða svona hvað er 

þarna úti af heimildum.“ Aðspurður um hvernig hann brygðist við ef hann fyndi ekkert um 

efnið í Gegni þá svaraði hann að hann gengi aldrei út frá því að ekkert væri til um efnið. Hann 

mundi þá bara fara og skima í hillurnar til að gá hvort það leyndist ekki eitthvað ef svo vildi 

til. Gunnar virtist leggja mikið upp úr því að allt gegni fljótt. Hann sagði auðvelt og fljótlegt 

að nota Gegni og afla upplýsinganna, eða eins og hann orðaði það: „mér finnst hann alltaf 

mjög auðveldur viðureignar. Það er hérna strax... bara auðvelt í rauninni að afla sér þeirra 

upplýsinga sem maður er að leita eftir og maður er mjög fljótur að því, snöggur að því.“ 

Almennt má því segja að nemendurnir töldu sig ekki upplifa neinar sérstakar hindranir við að 

leita í Gegni og að flestir litu svo á að vandamálin sem kæmu upp tengdust þá frekar efninu 

sem verið væri að leita að en leitinni. 

 

 

4.3.2 Mat nemendanna á kunnáttu sinni 

Nemendurnir töldu sig yfirleitt eiga auðvelt með að skilja upplýsingarnar í Gegni og nefndu 

ekkert sérstakt sem væri að vefjast fyrir þeim í sambandi við það. Það var samdóma álit þeirra 

að upplýsingarnar í færslunum væru skýrar og einfalt að átta sig á staðsetningu efnisins. 

Flestir tóku undir með Hildi sem sagði: „það er ekkert svona sem ég skil ekki, mér finnst þetta 

frekar skýrt bara.“ Fólk var sammála um að upplýsingarnar um það hvort rit væri inni eða í 

útláni og hvar það væri nákvæmlega staðsett væru skýrar og aðgengilegar. Gunnar sagði að 

maður væri fljótur að átta sig á í hvaða bókasafni þetta væri og hvort það væri til útláns eða 

ekki. Jóhanna sagði að sér fyndist „mjög þægilegt“ hvernig þessar upplýsingar væru 
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framsettar í Gegni og Ester sagði að leiðin að þessum upplýsingum væri ekki flókin: „mér 

finnst það mjög einfalt, það eru nokkur klikk, hvar bókin er til og hvort hún sé inni, þetta eru 

mjög fáar leiðir sem þú þarft að fara, þú veist, mjög stutt leið, þetta er ekki mjög flókið.“ 

Ingibjörg tók í sama streng og sagði að sér fyndist yfirleitt auðvelt að finna út hvort efnið væri 

til eða ekki og að það væru mjög góðar upplýsingar í færslunum um þetta. 

 

Þegar fólkið var sérstaklega spurt út í orða- og hugtakanotkun í kerfinu taldi enginn sig heldur 

eiga í vandræðum með það. Það var samt áberandi að nemendunum virtist almennt ekki tamt 

að nota bókasafnshugtök heldur lýstu hlutunum frekar með eigin orðum. Til dæmis töluðu fáir 

um efnisorð, Dewey-tölur eða flokkstölur og raðstafi heldur fremur um hugtök, atriðisorð eða 

stikkorð, tölur, númer og stafi. Í flestum tilvikum virtist fólk samt skilja hugtökin sem bar á 

góma í samtölunum og virtist tamara að nota þau ef það snerti eitthvað sem það notaði mikið. 

Tveir nemendur höfðu orð á því að það hjálpaði að þekkja þessi hugtök og að hafa lært um 

þau. Gunnar sagði til dæmis að sér fyndist mjög auðvelt að skilja hugtökin í Gegni: „mér var 

kennt það bara mjög ungum að vinna með þessar upplýsingar, þannig að mér finnst það aldrei 

neitt vandamál [...] það hefur aldrei vafist neitt fyrir mér þessi númer eða...“. Sigurður var á 

sama máli og sagði það hjálpa að þekkja hugtökin til að skilja upplýsingarnar í 

leitarniðurstöðunum. Hann sagði: 

 

Það er mjög aðgengilegt og maður er alltaf mjög fljótur að fara og hérna... þú 

veist... klikka á sýna mér eintök af þessu hérna, af þessu efni eða ritgerð eða 

hvað sem það er. Það er allt mjög einfalt að skilja það hvað hérna... sérstaklega 

þegar maður hefur farið og er búinn að sjá.... og þekkir hugtökin, eins og ISBN 

eða þetta allt. 

 

Þórdís taldi að þetta hefði kannski ekki verið alveg ljóst fyrir sér þegar hún var að byrja að 

nota Gegni en að hún ætti ekki í neinum vandræðum með þetta núorðið. Hún orðaði það svo 

að sér gengi „talsvert betur núna en áður. Ég man í byrjun fannst mér ég svolítið svona... ég 

vissi ekki alveg hvað var að koma til mín sko, en eins og ég segi núna skilur maður svona 

flokkunina svona í grófum dráttum.“ Það er þannig ljóst að þetta er eitthvað sem getur tekið 

tíma fyrir fólk að átta sig á hafi það ekki fengið fræðslu og nemendurnir virtust gera sér grein 

fyrir því. 

 

Meirihluti nemendanna færði talið að því að líklega nýttu þeir ekki Gegni til fulls eða legðu 

sig eftir að læra á alla möguleika hans. Sumir mátu það svo að þeir hefðu ekki þörf fyrir að 
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nota alla möguleikana en aðrir töldu að þeir ættu eftir að nýta sér þá meira með aukinni færni. 

Nemarnir voru greinilega misvel á veg komnir með að ná fullum tökum á leitaraðferðunum en 

nokkrir virtust þó hafa náð verulega góðum tökum á Gegni og þekkja færni sína. Þetta voru 

yfirleitt þeir sem höfðu mikla reynslu af að nota gagnasafnið og höfðu notað það mikið 

undanfarið. Sumir töldu sig ekki hafa öðlast næga reynslu enn sem komið væri eins og til 

dæmis Sigurður sem sagðist eiginlega vera að byrja að átta sig á Gegni upp á nýtt eftir árs hlé 

í námi og taldi sig ekki hafa notað hann nógu mikið til að hafa öðlast mikla færni. Hann 

sagðist ekki alltaf leita mjög hnitmiðað eða „staldra við“ til að velta möguleikunum fyrir sér 

eða skoða upplýsingarnar á síðunni. Sigurður taldi þó að hann væri stöðugt að læra eitthvað 

nýtt: „Mér finnst eins og ég sé bara rétt að byrja með Gegni og ég er einhvern veginn alltaf að 

læra eitthvað nýtt sko, en hérna... þannig að maður er að stíga fyrstu skrefin sko“, sagði hann. 

 

Jóhanna virtist einnig álíta að hún væri ekki að fullnýta Gegni og að hún hefði aldrei lagt sig 

eftir að læra á kerfið til fulls. Hún virtist álíta að hún notaði Gegni á vanabundinn hátt og að 

hún beitti alltaf sömu leitartækninni eins og af gömlum vana, eða á þann hátt sem hún hefði 

gert frá því hún lærði á hann fyrst. Hún virtist gera sér ljóst að hún hefði á einhvern hátt 

staðnað eða ekki lagt sig eftir að þróa leitaraðferðir sínar því hún sagði: 

 

Kannski bara þú veist af því að ég hef alltaf notað... ég mundi kannski segja 

svona almennt séð að ég hafi notað Gegni svona á svipaðan hátt frá því ég 

byrjaði að nota hann hérna á safninu og bara í gegnum tíðina. Ég hef ekkert 

kannski pælt í því hvort að Gegnir hafi þróast þú veist, mínir leitarmöguleikar 

hafa kannski ekki beint þróast með honum sko, þannig að þú veist ég er 

örugglega ekki að fullnýta Gegni. 

 

Pétur lýsti einnig notkun sinni á Gegni sem nokkuð vanabundinni. Með því átti hann við að 

hann leitaði alltaf á svipaðan hátt eða í sama tilgangi: „mín notkun á Gegni er mjög [...] það er 

komin svona rútína“, sagði hann, „ég kem inn og fletti upp þessum bara stikkorðum sem ég er 

að leita að og sjá hvað kemur upp og sjá hvað grípur augað.“ Hann kvaðst telja sig vera að 

nota Gegni á frekar einfaldan hátt, eða eins og hann orðaði það: „kannski hef ég og fleiri er ég 

viss um verið að nota hann svona fyrir einhæfan tilgang miðað við hvað hægt er að gera mikið 

við þetta.“ Hann sagðist samt alveg reikna með að hafa not fyrir að nýta sér Gegni betur í 

framtíðinni. Ester lýsti líka notkun sinni á Gegni sem frekar einfaldri. Hún sagði að sér fyndist 

Gegnir mjög skýr fyrir það sem hún notaði hann: „að leita að bókum og finna hvar... hvar þær 

eru til og útlánsstöðu og svoleiðis [...] en eins og ég segi þá vissi ég ekki af öllu þessu sem 
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hægt er að gera á honum, ég nota hann bara á svo einfaldan hátt.“ Hún sagðist hins vegar ekki 

telja að hún hefði þörf fyrir að nota Gegni á flóknari hátt og að sér fyndist Gegnir uppfylla 

þarfir sínar sem væru ekki mjög fjölbreyttar. Ingibjörg tók undir þetta og sagði: „Ég bara 

kannski hef ekki notað hann fyrir eitthvað rosalega fancy sko. Bara fyrir eitthvað þegar ég er 

komin af stað til að finna eitthvað sem gæti verið til hérna á safninu sko“, sagði hún. 

 

Þórdís kvaðst álíta að hún væri nú kannski „ekkert ofursnjöll í Gegni“, eins og hún orðaði 

það, en taldi sig þó vera á réttri leið og væri því bara nokkuð sátt við hvernig sér gengi. Hún 

kvað bókasafnskerfið einfalt í grundvallaratriðum en sagðist gera sér ljóst að hún „mætti bæta 

ýmislegt“. Hún lagði áherslu á að hefði sér ekki verið bent á hvernig efnisflokkun gæti nýst 

við leitir þá væri ekki víst að hún hefði uppgötvað þennan möguleika af sjálfsdáðum eða farið 

að nota þetta fyrir alvöru sem leitaraðferð. Því taldi hún alls ekki útilokað að það leyndust 

einhverjir möguleikar í Gegni sem hún hefði ekki áttað sig á. Hún sagðist samt telja að hún 

væri farin að nota Gegni á miklu markvissari hátt en áður auk þess sem skilningur sinn á 

mikilvægi þess að nota hann meira hefði aukist með tímanum. Hún kvaðst eiginlega hafa lært 

mest í heimildaleit á síðustu stigum námsins vegna þess að þá hefði hún virkilega þurft að fara 

að notfæra sér allar þessar upplýsingalindir, eða eins og hún sagði: 

 

Mér finnst ég, eins og ég segi, virkilega núna þegar ég er svona eiginlega  að 

klára þetta nám [...] þá finnst mér ég núna fyrst fyrir alvöru vera að nota þetta 

allt saman markvisst, bæði að leita að efni í bókasöfnunum, fara á Gegni og 

svona já og skilja svona grunnstoðirnar. 

 

Gunnar kvað það án efa hafa skipt máli hvað hann lærði snemma á Gegni og tileinkaði sér 

fljótt að nota hann í tengslum námið. Hann sagði að þegar maður notaði Gegni mikið þá hætti 

maður að velta fyrir sér á hvaða takka ætti að ýta og framkvæmdi aðgerðirnar nánast eins og 

ósjálfrátt, eða eins og hann lýsti þessu: 

 

Maður náttúrlega eiginlega gerir þetta bara sjálfkrafa þegar maður notar þetta 

svona mikið og maður kannski hugsar ekki mjög mikið um það hvað maður er 

að ýta á. Maður er fljótur að átta sig á á hvaða bókasafni þetta er, er þetta til 

útláns eða bara... svona og þá... þá bara einhvern veginn, það kemur sjálfkrafa. 

  

Auk þess sagði Gunnar að þegar maður væri búinn að læra á Gegni þá sparaði það mikinn 

tíma og því fljótari væri maður að afla upplýsinganna. 

 



  

81 

4.3.3 Mat nemendanna á Gegni 

Viðhorf nemendanna til Gegnis voru mjög jákvæð. Það var áberandi hvað fólkið notaði 

mikið af jákvæðum lýsingarorðum þegar það lýsti reynslu sinni. Gegnir var „góður“, 

„frábær“, „mjög aðgengilegur“, „rosalega hentugur“, „rosalega þægilegur“, „einfaldur og 

notendavænn“, „mjög skilvirkur“, „flott forrit“ og „rosa flott síða“, svo dæmi séu tekin. 

Það voru ekki allir sem höfðu skoðun á því hvort eitthvað þyrfti að bæta í Gegni og aðeins 

örfáir nefndu dæmi það. Aðspurður svaraði Sigurður til dæmis að hann treysti sér ekki til 

að dæma um þetta: „[Ég] er kannski ekki búinn að nota vefinn nógu mikið til að geta verið 

kannski dómbær á það“, sagði hann. Sigurður sagði að sér fyndist Gegnir mjög 

aðgengilegur og almennt töluðu nemendurnir um að hann væri skýr og auðvelt að leita í 

honum og einfalt að fá upplýsingar um hvort eintök væru inni og hvenær þau kæmu inn og 

þess háttar. Ingibjörg sagðist vera mjög ánægð með upplýsingarnar sem kerfið gæfi, þetta 

væri mjög skilvirkt og aðgengilegt kerfi. Pétur sagði einnig að Gegnir væri aðgengilegur 

og það lægi nokkuð ljóst fyrir hvernig maður ætti að leita í honum: „mér finnst það bara 

rosalega hentugt einhvern veginn“, sagði hann. Hann tók samt sem áður fram að þó að það 

væru góðar upplýsingar í Gegni þá mundi hann samt gjarnan vilja að þar væru meiri 

upplýsingar um innihald bókanna. Hann kvaðst ekki alltaf átta sig nógu vel á því út frá 

upplýsingunum í færslunum og að hans mati mundu ítarlegri upplýsingar spara manni það 

að fara að leita að einhverju í hillu sem gagnaðist kannski ekki. Hann tók svo til orða: 

 

Ef ég hefði einhverja eina ósk þá væri það jafnvel að það væri meira af 

upplýsingum, það er út af því að maður fær bara... svona titlar og svona geta 

verið svo villandi að þú veist maður getur svona séð eitthvað sem manni lýst 

svona nokkurn veginn á en fer svo bara og leitar að því en er ekki með neinar 

upplýsingar um hvað þetta er í raun og veru, en það er kannski sérstaklega með 

mannfræðibækur sem eru með svo rosalega stór nöfn stundum en eru svo bara 

um eitthvað ákveðið. 

 

Jóhanna var í raun ekki ósvipaðrar skoðunar en hún sagðist ekki alltaf átta sig nógu vel á því 

hvers konar efni væri að skila sér í leitarniðurstöðunum: „mér fannst kannski ekkert alltaf 

auðvelt að sjá hvort þetta var heil bók eða hvort þetta var bæklingur, hvort ég var að eltast við 

sko einhverja sýningarskrá eða hvort ég var að fara að ná í einhverja þú veist heila bók“, sagði 

hún. Hún bætti reyndar við að það gæti vel verið að það væru þarna upplýsingar um hvað ritið 

væri margar blaðsíður og að hún hefði kannski ekki almennilega skoðað það. Hins vegar 

virtist þetta ekkert vera að vefjast fyrir Gunnari sem kvað þvert á móti mjög auðvelt að átta 
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sig á þessu, það væri fljótlegt að opna bara færslurnar í niðurstöðulistanum, skoða hvað þetta 

væri og vinsa svo bara úr. Þessar vangaveltur nemendanna sýna ekki síst mikilvægi þess að 

gefa sér tíma til að staldra við og lesa upplýsingarnar og hafa skilning á því hvað býr að baki. 

Þórdís sagði til dæmis að það hefði tekið sig tíma að átta sig á efnisorðanotkuninni og að það 

gæti án efa hjálpað hinum venjulega notanda eða byrjanda að hafa betri útskýringar eða 

leiðbeiningar um þetta í Gegni. 

 

Hildur benti á að það lægi greinilega mikil vinna á bak við upplýsingarnar í Gegni en hún tók 

undir með þeim sem fannst að þar mættu vera ítarlegri upplýsingar eða „skýrari sko 

upplýsingar um bækur og heimildir inni í Gegni“, eins og hún orðaði það. Hún nefndi 

sérstaklega upplýsingar sem gætu nýst nemendum við skráningu heimilda og hún lagði mikla 

áherslu á að það mundi spara nemendum vinnu ef þeir gætu beinlínis haft Gegni til 

fyrirmyndar við það. Hún sagði: 

 

Það þurfa allir fræðimenn og allir sem gera ritgerðir og svona að skrá 

heimildirnar eins... eftir staðli, stöðluðu kerfi og ef þið mynduð skrá inn í 

Gegni upplýsingar eins, þá væri það bara svo þægilegt þá væri maður svo 

fljótur... og þá væri þægilegt að sjá í Gegni: já, hvernig skrá þeir, hvernig á 

maður að gera þetta? 

 

Hún bætti við að þetta væru aðallega námsmenn sem notuðu Gegni og að það gæti sparað 

fólki ferð í safnið til ná í bókina aftur ef alltaf væri hægt að treysta á að finna þessar 

upplýsingar í Gegni. Nemendurnir virtust samt almennt treysta upplýsingunum í færslunum í 

sambandi við skráningu heimilda og nokkrir nefndu auk þess að það væri frekar hægt að 

treysta og vitna í heimildirnar sem fyndust í Gegni en til dæmis á Netinu. Það var greinilegt 

að fólki fannst gagnasafnið innihalda áreiðanlegar og góðar upplýsingar og leit á Gegni sem 

trúverðuga og hentuga upplýsingalind sem þeir gætu reitt sig á bæði í upplýsingaleitinni og 

við úrvinnslu upplýsinganna. 

 

Almennt má því segja að nemendurnir voru einstaklega ánægðir með Gegni og fannst 

mikilvægt að kunna vel á hann. Þórdís sagðist upplifa Gegni sem aðgengilegt og þægilegt 

kerfi og hún lýsti gagnasafninu sem einni af „grunnstoðunum“ við heimildaöflun vegna 

námsins. Hún áleit að í öllu þessu upplýsingaflóði og kerfum fyrir fólk að velja úr þá væri 

Gegnir góður „miðpunktur“, eða eins og hún útskýrði: 
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Ég held þetta sé alveg hafsjór af upplýsingum og kerfum fyrir fólk sem er að 

byrja að kynna sér fræðasamfélagið og annað og ég held að flestir sko lendi í 

vandamálum með að bara velja og hafna og algjörlega tapa sér í leitinni sko, 

þannig að ég held að [Gegnir] sé mjög góður svona miðpunktur [...] því þú 

getur farið í gegnum hann inn á svo margt sko, tengir þig inn á margt. 

 

Gunnar bætti við að það væri mikill kostur hvað Gegnir skilaði góðum niðurstöðum þegar 

verið væri að leita að einhverju sem maður væri ekki alveg viss um hvað væri eða öllu sem 

tengdist einhverju ákveðnu viðfangsefni og að því meira sem maður notaði hann því 

auðveldari yrði heimildaleitin. 

 

 

4.3.4 Að vera sjálfbjarga 

Það virtist vera sameiginlegt munstur hjá viðmælendum mínum að þeir lögðu mikið upp úr 

því að geta verið sem mest sjálfbjarga og leituðu helst ekki eftir aðstoð. Fólk virtist almennt 

ekki telja sig þurfa aðstoð vegna Gegnis en leitaði þó aðstoðar starfsfólks ef það fann ekki rit í 

hillu sem áttu að vera þar samkvæmt bókasafnskerfinu. Ester kvað það til dæmis sjaldan koma 

fyrir að hún leitaði aðstoðar: „maður sér náttúrlega alveg nákvæmlega hvar bókin er á Gegni, 

þannig að það er ekki nema hún sé ekki í hillunni að ég kem og leita aðstoðar, en annars er 

maður orðinn snöggur að finna hlutina“. Nemendurnir voru sammála um að þeir fengju alltaf 

aðstoð þegar á þyrfti að halda og virtust hafa góða reynslu af að leita hjálpar þá sjaldan þeir 

gerðu það. Hildur lagði til dæmis áherslu á að sér fyndist starfsfólkið leggja sig fram um að 

leysa úr erfiðum vandamálum. Hún sagðist aldrei hafa þurft að leita aðstoðar vegna Gegnis 

svona „tæknilega“, eins og hún orðaði það, en einu sinni hafi hún spurt „krefjandi spurningar“ 

um eitthvað sem hún gat ekki fundið „og þá var svona mikið lagt á sig að reyna að finna sem 

mér fannst mjög flott“, sagði hún. Þórdís sagðist ekki vera feimin við að spyrja starfsfólk ef 

hún lenti í vanda eða fyndi ekki í Gegni en yfirleitt reyndi hún að bjarga sér. Sigurður sagðist 

einnig stundum biðja um aðstoð „ef maður er orðinn pirraður og getur ekki fundið eitthvað 

sjálfur sko eða þá að maður einhvern veginn nennir því ekki“, sagði hann. Gunnar tók undir 

að það gæti borgað sig að spyrja því það sparaði manni tíma. Hann kvaðst hafa verið 

duglegastur við að leita sér aðstoðar í safninu þegar starfsmaður sem hann þekkti vann þar. Þá 

fannst honum einhvern veginn auðveldara að spyrja að hverju sem var eða eins og hann lýsti 

því: 

Þá gat maður komið með svona minnstu vandamál [...] það var allavega mjög 

aðgengilegt þá fannst mér að leita mér aðstoðar, það var fyrst og fremst þá sem 
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ég var duglegur að spyrja hinna ýmsu spurninga sem ég hefði kannski bara 

annars þurft að eyða hálftíma á Netinu í að leita að. 

 

Ingibjörg og Jóhanna þekktu einnig báðar starfsmann í safninu sem þær sögðust mundu leita 

til ef eitthvað kæmi upp á og því töldu þær sig ekki beinlínis geta lýst hlutlaust reynslu sinni 

af þessu. Jóhanna sagði annars að hún mundi líklega byrja á því að skoða heimasíðu safnsins 

ef hún lenti í vandræðum eða endurskoða það sem hún væri að gera. Þótt sumir virtust þannig 

hiklausir við að leita aðstoðar starfsfólksins þá var eins og öðrum fyndist kannski að 

fyrirspurnin þyrfti að vera á einhvern hátt nógu mikilvæg. 

 

Hvað það varðaði að nýta sér hjálp sem í boði er í bókasafnskerfinu þá svöruðu flestir 

nemendurnir aðspurðir að þeir hefðu annað hvort ekki reynslu af að nýta sér hana eða að þeir 

hefðu ekki tekið eftir því að hjálp væri í boði. Ester sagðist til dæmis ekki vita um þessa 

hjálpartexta eða til hvers þeir væru og Jóhanna, Ingibjörg, Sigurður og Hildur sögðust ekki 

hafa tekið eftir þeim. Pétur sagðist hins vegar kannast við leiðbeiningarnar sem birtast á hverri 

skjámynd og tengjast leitarmöguleikunum. Hann virtist átta sig á gildi þeirra þótt hann segðist 

ekki gera sér grein fyrir hvort þetta hafi beinlínis verið að gagnast sér, eða eins og hann sagði: 

 

Mér dettur reyndar ekkert eitthvað svona sérstakt dæmi í hug svona þar sem 

þetta hefur verið að hjálpa mér sko, en mér finnst þetta alveg svona sniðugt 

fítus [...] maður er byrjaður að stimpla eitthvað inn og það kannski beinir 

manni í aðra átt en maður ætlaði. 

 

Fólk virtist almennt ekki hafa nýtt sér hjálparsíður Gegnis eða hafa tekið eftir 

hjálparhnappnum sem smella þarf á til að komast inn á þær. Sigurður vildi kenna því um að 

hann staldraði almennt ekki við til að skoða umhverfið nema hann nauðsynlega þyrfti. Hann 

útskýrði: 

Ekki nema það sé eitthvað sem er að angra mig eða það vanti eitthvað, 

einhverjar upplýsingar sem ég er að leita sérstaklega að og veit ekki hvar ég á 

að finna þær sko, þá hérna kannski fer maður að skanna síðuna sko, en annars 

er maður ekkert eitthvað að staldra mikið við.  

 

Þórdís tók undir með Sigurði að hún staldraði ekki mikið við til að lesa leiðbeiningar: „Ég 

mætti svo sem alveg staldra meira við og lesa leiðbeiningar”, sagði hún, „það er ekki minn 

styrkleiki yfirleitt”. Þórdísi rámaði þó í að hafa skoðað hjálparsíðurnar þegar hún var að byrja 

að læra á Gegni. Hún kvaðst hins vegar ekki hafa haft næga þolinmæði til að lesa 
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leiðbeiningarnar og fannst fljólegra að prófa sig bara áfram. Gunnar var eini nemandinn sem 

gat raunverulega lýst reynslu sinni af að nota hjálparsíðurnar í Gegni. Hann svaraði 

aðspurður: 

 

Jújú, ég veit alveg hvað það er, ég var að reyna að skrá mig inn um daginn, í 

gær bara meira að segja og þá einmitt fór ég í hjálp. Ég var að reyna að átta 

mig á því hvort ég hefði einhvern tíma fengið lykilorð, ég áttaði mig ekki á því 

og þá fór ég inn á þessa hjálparsíðu.  

 

Hann sagði hjálpina hafa nýst sérlega vel þegar á þurfti að halda og það hefði flýtt fyrir og 

sparað honum að fara og leita sér aðstoðar. 

 

 

4.3.5 Innskráning í Gegni 

Það endurtók sig aftur og aftur í samtölunum að fólkið virtist ekki alltaf vita af 

valmöguleikunum og nýtti sér þá þar af leiðandi ekki þótt stundum uppgötvuðust þeir þegar á 

þurfti að halda. Enginn virtist hafa þörf fyrir að taka út eða prenta niðurstöðulista og nemarnir 

áttu það sameiginlegt að vita ekki af þessum möguleika. Það var mjög misjafnt hvort fólkið 

vissi af því að hægt er að skrá sig inn í Gegni með lykilorði og notfæra sér þá þjónustu sem 

þar er boðið upp á með því að fara inn á Mínar síður. Sumir vissu að hægt væri að skrá sig inn 

en höfðu aldrei gert það, voru ekki klárir á því til hvers það væri gert eða töldu sig ekki hafa 

þörf fyrir að gera það. Nokkrir vissu ekki af þessum möguleika, höfðu ekki tekið eftir að þetta 

væri hægt eða þeim hafði helst dottið í hug að innskráningin væri fyrir starfsfólk. Aðrir 

notfærðu sér þessa þjónustu, en í mismiklum mæli þó. Flestir sem fengu oft bækur að láni 

virtust nýta sér hana að einhverju marki. Ester sagðist til dæmis oft fara inn á Gegni.is til að 

skoða lánastöðu sína og fylgjast með stöðunni á útlánunum. Hún sagðist oft skrá sig inn á 

Mínar síður til að endurnýja lánin og að það væru mikil þægindi að því: „Mér finnst það mjög 

þægilegt, ég gerði það einmitt bara fyrir viku, það eru bara nokkur klikk með músinni, þá ertu 

komin með mánuð í viðbót í stað þessa að vera að hringja eða að vera að fara“, sagði hún. 

 

Ingibjörg sagðist ekki hafa átt í neinum vandræðum með að átta sig á innskráningunni og lært 

að gera það þegar hún þurfti á því að halda. Gunnar tók undir þetta og sagði að sér hefði 

einhvern tíma verið bent á þetta og að það hefði rifjast upp þegar hann þurfti á því að halda til 

að framlengja lán. Hann sagðist þá hafa farið inn á hjálparsíðurnar til að finna upplýsingar um 
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hvernig ætti að skrá sig inn. Hann kvað þetta einfalt og aðgengilegt og að það sparaði tíma og 

fyrirhöfn að þurfa ekki að hringja eða gera neitt annað. Gunnar sagði: 

 

Ég sá bara að ég var með tvær bækur sem ég þurfti fyrst og fremst að átta mig á 

hvenær ég þurfti að skila og þá kíkti ég á það þar og svo bara gat ég sjálfur 

framlengt lánið á annarri bókinni þannig að það kom sér vel bara þá gat maður 

gert það bara í tölvunni í staðinn fyrir að vera að trufla einhvern starfsmann 

með einhverju svoleiðis [...] [og] frábært að geta gert þetta bara alveg sjálfur og 

þurfa ekki að vera að gera neitt, í rauninni ekki að gera neina ferð úr því og 

svoleiðis. 

 

Gunnar sagðist þó ekki hafa notfært sér þessa þjónustu mjög mikið ennþá og ekki hafa nýtt 

sér aðra möguleika eins og til dæmis að panta millisafnalán þó hann vissi vel af þeim. Þetta 

átti við um flesta sem voru að skrá sig inn að þeir virtust aðallega gera það til að framlengja 

útlánin sín og ekki nýta sér aðra möguleika þótt þeir vissu af þeim. Flestir töluðu um hversu 

þægilegt það væri að geta framlengt lánin sín sjálfur og nokkrir nýttu sér fleiri möguleika eins 

og til dæmis Ingibjörg og Þórdís sem kváðust oft skrá sig inn á Mínar síður. Þórdís sagðist til 

að mynda „nota [þjónustuna] útfrá hvaða bækur [hún væri] með og ég hef líka pantað greinar 

og ég hef [...] eitthvað pantað líka á milli bókasafna...“, sagði hún. Ester virtist aftur á móti 

ekki hafa áttað sig á að mögulegt væri að panta millisafnalán og ekki skilja hugtakið. 

 

Þeim nemendum sem ekki höfðu reynslu af að skrá sig inn leist samt mjög vel á að hægt væri 

að gera þetta sjálfur. Ástæðan fyrir því að fólkið hafði aldrei skráð sig inn í kerfið var annað 

hvort sú að það vissi ekki af möguleikanum eða að þörfin fyrir það hafði ekki vaknað. 

Jóhanna sagðist til dæmis hreinlega ekki hafa tekið eftir þessum innskráningarglugga og vildi 

skýra það með því að hún hefði tilhneigingu til að byrja bara strax að leita þegar hún tengdist 

Gegni og ekki skoða möguleikana á síðunni mjög mikið. Hún bætti við að hún teldi að 

byrjendur með Gegni væru líklegri til að kanna alla möguleika betur og sagði: 

 

En þú veist um leið og maður mundi eyða bara tveimur sekúndum kannski að 

horfa á umhverfið... ég hugsa að nýir notendur séu frekar í aðstöðu til að sjá 

eitthvað svona auka, því þeir byrja þá örugglega á að horfa á þú veist svona 

hvað er þetta...? 

 

Jóhanna kvaðst hafa vanist því að koma bara á staðinn til að fá þjónustu og sagðist til að 

mynda hafa pantað millisafnalán í bókasafninu og hefði því ekki reynslu af að gera það sjálf í 

gegnum kerfið. Hún sagðist hins vegar hiklaust mundi nýta sér þessa þjónustu nú þegar hún 
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vissi af henni. Sérstaklega taldi hún hentugt að geta tekið frá rit og sagði: „ég mundi 

örugglega nýta mér það, það var ein bók sem mig vantaði í gær sem var í útláni og ég hugsaði 

þú veist OK þú veist... þannig að þetta er pottþétt eitthvað sem ég mundi nýta mér.“ Hún bætti 

síðan við að hún mundi kunna að meta að fá símskilaboð þegar frátekið rit væri komið inn. 

 

Pétur virtist ekki hafa áttað sig á að það þyrfti neitt að vera að skrá sig inn í bókasafnskerfið 

en taldi samt að þetta gæti verið mjög hentugt. Hann sagðist vissulega stundum fá bækur að 

láni en oftast væri hann samt bara að nota efnið þegar hann væri að vinna í safninu og þess 

vegna hefði þörfin fyrir þessa þjónustu kannski ekki vaknað. Sigurður og Hildur höfðu ekki 

heldur reynslu af því að skrá sig inn í Gegni en þau vissu þó bæði að það væri hægt. Sigurður 

sagðist hafa velt fyrir sér hvernig maður gerði það og hvaða lykilorð ætti að nota en þar sem 

hann taldi sig ekki hafa þörf fyrir þetta ennþá hafði hann aldrei prófað það. Aðspurður um 

hvernig honum litist samt á að hafa aðgang að svona þjónustu svaraði hann því til að þetta 

væri sambærilegt við heimabankann og sagði: 

 

Mér finnst bara allt sem maður getur gert sjálfur vera algjör snilld sko, eins og 

bara heimabankinn, þú veist... að þurfa ekki að fara í bankann, eða láta 

einhvern annan þú veist... að vera ekki að bögga einhvern annan til að gera 

eitthvað sem maður gæti alveg gert sjálfur. Það er bara algjör snilld. 

 

Hildur sagðist aftur á móti fyrst hafa haldið að innskráningin væri bara fyrir starfsfólk en 

síðan hefði einhver sýnt sér til hvers þetta væri, annars hefði hún ekki áttað sig á því. Hún 

sagðist vita að hún gæti „framlengt sko útlán á einhverjum bókum sko“ en að hún hefði aldrei 

haft þörf fyrir að notfæra sér það. Hún taldi samt frábært að hafa aðgang að svona þjónustu í 

Gegni. 

 

 

4.3.6 Breytingar á Gegni 

Viðmælendur mínir áttu það sammerkt að þeir höfðu almennt ekki áttað sig á að einhverjar 

breytingar væru að eiga sér stað í tengslum við Gegni. Enginn nemendanna virtist til dæmis 

hafa tekið eftir því að það var kominn nýr leitarhnappur á forsíðu Gegnis sem bauð upp á að 

tengjast nýjum leitarvef Gegnis. Þeir virtust hvorki hafa tekið eftir þessu á meðan hnappurinn 

hét „Samþætt leitargátt“ né eftir að hann fór að heita „Leitir.is.“ Sigurður svaraði til dæmis 

aðspurður að hann áttaði sig ekki á hvort eitthvað hefði breyst í Gegni á þessu ári sem hann 

var í námshléi og Ingibjörg sagðist ekki vita um þennan nýja leitarvef enda hefði hún ekki 
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verið að nota Gegni svo mikið undanfarið. Hildur, Ester og Gunnar sögðust ekki heldur hafa 

heyrt um Leitir og könnuðust greinilega ekki við vefinn. Þrátt fyrir að fólkið notaði bæði 

Gegni og bókasafnið mjög mikið virtist það ekki hafa orðið vart við kynningar á Leitum í 

safninu. Aðeins tveir nemendur, Þórdís og Pétur, sögðust hafa tekið eftir leitarvefnum þegar 

farið var að auglýsa hann í bókasafninu. Þau höfðu þó hvorugt prófað að nota hann og Pétur 

treysti sér ekki til að tjá sig neitt um hann. Þórdís sagðist hafa orðið vör við þegar upphafsíða 

Leita var komin í stað Gegnis í notendatölvum í safninu. Hún sagðist hafa farið og spurt hvað 

þetta væri en ekki kynnt sér leitarvefinn neitt frekar eða prófað hann. Hún sagðist hafa hugsað 

sem svo að þetta „væri kannski einhver íslensk gátt inn í eitthvað leitar... tímarit og annað [...] 

ég ímyndaði mér að þetta væri svona eitthvað eins og ProQuest svo maður þyrfti ekki að fara 

beint inn í sjálft umhverfið“, sagði hún. Þórdís virðist þannig strax hafa áttað sig á að þetta 

væri einhvers konar leitargátt en ekki endilega tengt það mikið við Gegni. 

 

Flestir nemendanna áttuðu sig fljótt á hlutverki Leita út frá samtali okkar. Gunnar dró til 

dæmis strax þá ályktun að þetta væri „svona leitarvél sem finnur í Gegni og gagnasöfnunum“ 

og Jóhanna virtist sjá leitargáttina fyrir sér sem ennþá stærri samskrá en ekki tengja hana svo 

mikið við önnur gagnasöfn. Þegar nemendurnir voru beðnir að tjá sig um hvaða merkingu þeir 

legðu í hugtakið „samþætt leitargátt“ gekk þeim yfirleitt vel að átta sig á því. Hildur túlkaði 

hugtakið til dæmis út frá orðinu samþætting og kvað þetta geta verið „yfirheiti yfir stærri vef 

með upplýsingum“. Einhverjir fóru strax að velta fyrir sér hvernig þetta gæti nýst þeim í 

sambandi við námið, til að mynda sá möguleiki að geta tengst Ljósmyndasafni Íslands og sáu 

fyrir sér að geta þannig fengið aðgang að fjölbreyttari heimildum. Sigurður sagði til dæmis: 

 

Sko, ég hérna hef verið svolítið mikið að skoða hérna Ljósmyndasafn 

Reykjavíkur [...] og það hefur alltaf verið svolítið léleg leitin þar sko ... eða þú 

veist þeirra kerfi, þannig að það er kannski... það er bara örugglega mjög 

jákvætt [...] þegar maður fer kannski að vinna einhver verkefni í [náminu] eða 

eitthvað svoleiðis, að geta þá notað ljósmyndir sko [...] og líka svona kannski 

mundi brjóta upp það sem maður er að vinna með sko. Hérna... maður er alltaf 

að vinna með einhverjar svona textaheimildir, einhverja svona texta sko og 

þetta opnar kannski einhverja gátt í einhverja aðra og kannski betri átt með 

eitthvað viðfangsefni. 

 

Allir sýndu nemendurnir leitargáttinni mikinn áhuga og flestir sögðust spenntir að prófa 

vefinn og töldu að þeir mundu örugglega gera það. Pétur sagðist til dæmis álíta að svona 

leitargátt mundi stuðla að aukinni notkun hjá fólki. Sérstaklega leist honum vel á að hægt væri 
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að gera allt á einum stað, til dæmis eins og að geta leitað samtímis á mörgum stöðum og tengt 

það við heimildaskráningaforrit. Hann sagði: 

 

Ég held að það sé mjög sniðugt að hafa þessi forrit öll þannig að maður geti 

notað þau saman, ég held það sé aðallega það sem mun skipta aðalmáli ef 

maður vill að fólk noti þetta mikið er að þeir geti notað þetta allt á sama tíma 

og þurfi ekki að hafa áhyggjur af því að einhversstaðar svona hætti straumurinn 

[...] en ég held að nú þegar svona Leitir og eitthvað er komið til sögunnar og 

farið að tengja þetta líka við EndNote þá fari maður aðeins að nýta sér 

möguleikana sem eru í boði betur, af því eins og ég var að tala um að það getur 

verið svo gott að tengja þessa hluti og þá svona smitar þetta út frá sér og þá fer 

maður að nota þetta svolítið meira og treysta meira á þetta. 

 

Þórdís var á sama máli og sagði það geta einfaldað hlutina að allt væri „undir sama hatti eða 

svona leiðin að því“, eins og hún orðaði það. Fólk virtist þannig almennt sjá kosti við það að 

geta fengið aðgang að öllu á einum stað þó svo það hefði ekki beinlínis reynslu af að notfæra 

sér það. Þegar það var spurt út í hvað því fyndist um gagnsemi einstakra möguleika eins og til 

dæmis farsímavefs voru viðbrögðin frekar jákvæð þótt fæstir teldu sig reyndar mundu nota sér 

þess konar þjónustu sjálfir. Sigurður virtist þó sérstaklega spenntur fyrir svona tæknilegum 

nýjungum og sagði að það gæti örugglega verið mjög þægilegt og sparað manni fyrirhöfn að 

geta tengst Gegni í gegnum farsímann sinn: „Allt sem er svona ógeðslega notendavænt finnst 

mér algjör snilld“, sagði hann. Flestir sögðust hins vegar yfirleitt ekki tengjast Netinu í 

gegnum farsímann en töldu það geta verið mjög gagnlegt fyrir þá sem væru þannig sinnaðir 

og ættu réttu tækin til þess eins og til dæmis I-phone. Hildur sagði „það bara frábært að fólk 

geti fundið sína leið, þetta hentar örugglega mörgum“ og henni fannst þetta framtak sýna 

metnað og „bara mjög jákvætt að safnið sé að reyna að vera í takt við samtímann með því að 

vera með nýjustu tækni inni í leitarvefnum“. Gunnar tók undir þetta og sagðist álíta að öll 

svona aukin þjónusta væri til góðs. 

 

 

4.3.7 Samantekt 

Nemendunum fannst almennt að þeim gengi mjög vel með Gegni og virtust hafa mjög 

jákvæða reynslu af að nota hann. Sögðu allir auðvelt að nota Gegni og töldu sig ekki rekast á 

neinar sérstakar hindranir. Nokkrir nefndu að efnið sem þeir leituðu að gæti verið erfitt en 

ekki Gegnir. Fólk minntist yfirleitt ekki á tilfinningaleg viðbrögð við upplýsingaleitinni en 

örfáir sögðust þó stundum upplifa óþolinmæði eða pirring sérstaklega í tengslum við að þurfa 
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að eyða tíma í að leysa vanda. Tíminn virtist skipta nemana miklu máli og flestir töluðu um að 

þeir vildu ekki eyða of miklum tíma í að leita. Sumir virtust ekki eyða tíma í að átta sig á 

öllum valmöguleikunum en halda sig við kunnuglegar leiðir og aðferðir sem þeir höfðu 

reynslu af að nota. Meirihluti nemendanna taldi sig ekki nýta Gegni til fulls og mátu sumir 

það svo að þeir hefðu ekki þörf fyrir að nota alla möguleikana en aðrir að þeir ættu eftir að 

nýta sér þá síðar. Tveir nemendur töluðu um vanabundna notkun hjá sér og nokkrir að þeir 

notuðu Gegni á einfaldan hátt. Það var samt augljóst að nemendunum fannst mikilvægt að 

kunna vel á gagnasafnið og nauðsynlegt að setja sig inn í það vegna námsins og til þess að 

geta aflað þeirra heimilda sem þeir þurftu á að halda. Nemendurnir virtust treysta Gegni og 

meta hann sem trúverðuga, áreiðanlega og hentuga upplýsingalind sem sparaði þeim tíma við 

upplýsingaöflunina. 

 

Almennt taldi fólkið sig ekki þurfa aðstoð vegna Gegnis og flestir virtust leggja mikið upp úr 

því að vera sem mest sjálfbjarga og leituðu sjaldan aðstoðar starfsfólks bókasafnsins. Fólk 

virtist ekki heldur leita eftir því hvort einhverja hjálp væri að fá í bókasafnskerfinu sjálfu og 

hafði yfirleitt ekki áttað sig á hjálparsíðum Gegnis þótt einn nemandinn gæti lýst reynslu sinni 

af að notfæra sér þær. Það virtist algengt að fólk hefði ekki tekið eftir ýmsum möguleikum í 

Gegni. Þannig höfðu ekki allir tekið eftir innskráningarglugganum á forsíðu Gegnis eða vissu 

ekki til hvers hann væri þrátt fyrir upplýsingar um þetta á upphafssíðu Gegnis. Þeir sem höfðu 

reynslu af að skrá sig inn á Mínar síður sögðu margir að þeir hefðu ekki áttað sig á þessu 

nema af því að þeim hafði verið bent á það. Nemendurnir voru almennt ánægðir með þessa 

þjónustu þótt þeir notfærðu sér hana í mismiklum mæli. Algengast var að framlengja útlánin 

en örfáir nýttu sér fleiri möguleika. Þörfin fyrir þjónustuna virtist vera fyrir hendi því flestir 

töldu að þeir mundu nýta sér hana. Aðeins tveir nemendur höfðu áttað sig á leitarvefnum 

Leitir.is en hvorugur hafði reynslu af að nota hann. Flestir lýstu þó yfir áhuga á þessum 

breytingum og þeim þótti betra að geta tengst fleiri söfnum og safnategundum og hafa aðgang 

að öllu á einum stað.  
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5.  Samantekt og umræða 

Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með. 

Dregnar verða saman helstu niðurstöður sem fengust úr viðtölum við þátttakendur og leitast 

verður við að skoða þær í tengslum við hliðstæðar erlendar rannsóknir. Niðurstöðurnar verða 

ræddar í ljósi þeirrar fræðilegu umfjöllunar sem fram fór í öðrum kafla og reynt að draga af 

henni ályktanir varðandi upplýsingahegðun og upplýsingalæsi nemendanna. Í lokin verður 

skoðað hvort einhverja lærdóma megi draga af rannsókninni. 

 

 

5.1 Hvernig hafa nemendur við Háskóla Íslands lært að nota 

Gegni? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að það var misjafnt hvort nemendur höfðu fengið fræðslu 

um Gegni og gagnasöfnin og hversu mikla kennslu þeir höfðu fengið sérstaklega á Gegni. 

Meirihluti nemendanna hafði aldrei notað Gegni áður en þeir byrjuðu í Háskólanum en 

nokkrir þekktu mjög vel til hans. Samkvæmt frásögn nemendanna virðist það vera misjafnt 

eftir deildum hversu mikil áhersla er lögð á kennslu í upplýsingaleit. Meira en helmingur 

nemendanna fékk fræðslu um Gegni í vinnulagsnámskeiðum í ákveðnum námsgreinum. Í 

sumum deildum virðist vera ætlast til að nemendur læri þetta sjálfir í gegnum verkefni í 

náminu án þess að bein kennsla fari fram. Þetta er athyglisvert í ljósi rannsóknar Jacqui 

DaCosta (2010) þar sem fram kom að margir kennarar virtust álíta að nemendur tileinkuðu sér 

upplýsingafærni á einhvern hátt óafvitandi í gegnum verkefni í náminu og lögðu því ekki 

áherslu á að kenna þessa færni sérstaklega. Kim og Sin (2011) komust einnig að því að 40% 

kennara fléttuðu engri fræðslu eða þjálfun inn í námið þrátt fyrir að þeir teldu mikilvægt að 

nemendurnir tileinkuðu sér færni í að leita upplýsinga. 

 

Kynningu á Gegni og erlendum gagnagrunnum er fléttað inn í námið í ýmsum greinum en í 

öðrum greinum virðist því þó ekki þannig farið. Nemendur í þessum fögum sögðust gjarnan 
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hafa viljað fá kennslu eða leiðsögn og einn nemandinn sagði það hafa háð sér að hafa ekki 

fengið kennsluna strax á fyrsta ári námsins. Almennt voru nemendurnir sammála um að 

kennslan sem þeir fengu á námskeiðunum hefði mátt vera praktískari og þá í formi hagnýtra 

verkefna. Einnig fannst mörgum kennslan á Gegni hafa farið svolítið fyrir ofan garð og neðan 

vegna þess að verið var að kynna mörg gagnasöfn á sama námskeiðinu. Fólk var yfirleitt 

sammála um að það skildi ekki mikið eftir sig að fá eingöngu sýnikennslu heldur væri 

gagnlegra að fá sjálfir að leysa verkefni. Þeir sem kunnu eitthvað á Gegni fyrir virtust hafa 

fengið mest út úr sýnikennslunni og töldu sig hafa bætt við kunnáttu sína. Almennt virtust 

nemendurnir telja það skipta verulegu máli að fá kennslu þó ekki væri nema til að fá fræðslu 

um valmöguleikana. Það er ljóst að það skipti þá máli að fá þessa fræðslu fljótt og helst strax í 

upphafi námsins til þess að hún nýttist sem best. Það er líka ljóst að nemendur kunna að meta 

framhaldsfræðslu fái þeir hana því eins og einn nemandinn benti á þá gaf framhaldsfræðslan 

möguleika á einstaklingsbundinni þjálfun. Flestir sem rannsakað hafa notkun nemenda á 

bókasafnskerfum hafa bent á nauðsyn hagnýtrar kennslu og verkefnavinnu í tengslum við 

námsgrein eða fag og margir telja að almennt safnfræðslunámskeið í upphafi háskólanáms 

dugi yfirleitt ekki til að gera nemendur færa í að nota bókasafnskerfið (Ansari og Amita, 

2008; Kim og Sin, 2011; Morupisi og Mooko, 2006; Novotny, 2004). Þá hafa fræðimenn lagt 

áherslu á að efla þurfi skilning nemenda á því hvernig bókasafnskerfið virkar fremur en að 

sýna bara hvernig eigi að framkvæma leitaraðgerðirnar (Novotny, 2004). 

 

Flestir virtust telja að talsverð fræðsla um Gegni og gagnasöfnin tengdist náminu og einn 

nemandinn benti á að kennararnir fengju oft spurningar um gagnasöfnin frá nemendum. 

Enginn nemendanna sagðist hafa sótt námskeið af neinu tagi af sjálfsdáðum í 

Þjóðarbókhlöðunni ekki heldur þeir sem enga kennslu fengu í tengslum við námið. Nokkrir 

vissu ekki af því að hægt væri að sækja námskeið í bókasafninu en flestir sýndu því áhuga. 

Samkvæmt erlendum rannsóknum virðist ekki óalgengt að nemendur viti ekki að hægt sé að 

fá fræðslu í háskólabókasafninu. Rannsókn Kumar og Vohra (2011) sýndi til dæmis að 

meirihluti nemendanna vissi ekki að einhver fræðsla stæði þeim til boða. Þriðjungur hafði sótt 

námskeið en 13.2% nemenda hafði ekki farið á neitt námskeið þó svo að þeir vissu að boðið 

væri upp á það. Rannsókn Hsieh-Yeh (1996) sýndi að talsverður hluti nemenda lærði á 

bókasafnskerfið án þess að leita aðstoðar, en sumir lásu leiðbeiningar eða lærðu af vinum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar stemma vel við rannsókn Head og Eisenberg (2009) en 

samkvæmt henni lærðu flestir nemendur um bókasafnskerfið og gagnasöfn bókasafnsins í 

safnkynningum í bókasafninu á fyrsta ári námsins en fáir sóttu að öðru leyti námskeið í 
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bókasafninu. Fáir leituðu aðstoðar starfsfólks bókasafnsins við að læra á gagnasöfnin en 

leituðu frekar til kennara sinna og fannst mjög gagnlegt ef kennararnir stóðu fyrir umræðum 

um gagnasöfn og leitaraðferðir í tímum. Margar rannsóknir hafa sýnt að það skiptir verulegu 

máli hvort háskólakennararnir fræða nemendur um gagnasöfnin og hvetja þá til að nota þau 

og að það getur skipt meginmáli varðandi það hvort nemendur noti þau (DaCosta, 2010; 

Morupisi og Mouku, 2006; Tenopir, 2003). Rannsókn Head og Eisenberg (2009) sýndi til að 

mynda að nemendurnir notuðu þær upplýsingalindir mest sem kennarar þeirra mæltu með. 

 

Nemendurnir virtust yfirleitt gera sér mikilvægi þess ljóst að læra vel á Gegni. Flestir töldu 

kennsluna sem þeir fengu hafa reynst vel en margir virtust samt hafa lært mest á gagnasafnið 

með því að prófa sig áfram. Margir töldu ráðlegt að nota Gegni mikið til að læra vel á hann. 

Almennt álitu nemendurnir að leiðsögn væri mikilvæg til dæmis til þess að geta skilið 

leitarniðurstöður og ýmis hugtök í bókasafnskerfinu og þá ekki síst efnisorðagjöfina. Fólki 

fannst auðvelt og einfalt að læra á Gegni og fannst því ekki þörf á mikilli kennslu. Flestum 

fannst gagnlegt að læra á Gegni í gegnum verkefni í náminu og er það í samræmi við það 

viðhorf þeirra að kennslan mætti vera hagnýtari. Einn nemandinn sagðist hafa lært mest á því 

að fá hagnýt ráð hjá kennara sínum. Almennt fannst nemendunum skipta verulegu máli að átta 

sig fljótt á öllum möguleikum Gegnis og að því fyrr sem þeir vissu af þeim því betur nýttust 

þeir í náminu. 

 

 

5.2 Hversu vel telja nemendur sig þekkja gagnasafnið Gegni og 

hvernig gengur þeim að nýta það í námi sínu við Háskóla Íslands? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að nemendurnir þekktu gagnasafnið Gegni almennt vel. 

Allir vissu að Gegnir væri sameiginleg skrá margra bókasafna og að hlutverk gagnasafnsins 

væri að geyma upplýsingar um efniskost bókasafnanna og staðsetningu hans. Það var svolítið 

misjafnt hvað nemendurnir töldu gagnasafnið umfangsmikið en flestir töldu þó að vefurinn 

væri víðtækur og næði til flestra bókasafna. Flestir sögðu að gagnasafnið innihéldi 

upplýsingar um margar tegundir og form efnis þótt nokkrir nefndu aðallega prentað efni. 

Fólkið virtist almennt tengja Gegni meira við prentaðar heimildir en rafrænar og við notkun 

sína á prentuðum safnkosti og staðsetningu hans í bókasafninu. Almennt sögðust nemarnir 

ekki nota Gegni til að nálgast rafrænt efni eða til að komast í heildartexta tímaritsgreina. Fáir 

höfðu tekið eftir að þetta væri hægt en einhverjir höfðu þó tekið eftir því og nýtt sér það. Þetta 
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stangast svolítið á við það sem fram kom í rannsókn Morupisi og Mouku (2006) en þar virtust 

margir nemendur nota bókasafnskerfið til að komast í heildartexta tímarita og tengjast öðrum 

rafrænum gagnagrunnum. Rannsóknir hafa sýnt að nemendur í háskóla, einkum nýnemar, hafi 

litla þekkingu á hlutverki bókasafnskerfisins, innihaldi þess og uppbyggingu (Mittermeyer og 

Quirion, 2003; Novotny, 2004). Ef þessar rannsóknir eru hafðar í huga er óhætt að segja að 

nemendurnir þekktu gagnasafnið Gegni og hlutverk þess yfirhöfuð vel. Sé þetta skoðað í ljósi 

viðmiðunarreglu ACRL nr. 2.1 (sjá kafla 2.2.2.2) virðast nemendurnir almennt nokkuð vel  

upplýsingalæsir hvað þetta atriði varðar þótt þekking þeirra á innihaldi gagnasafnsins hafi 

verið eitthvað misjöfn. Samkvæmt reglu 2.1 getur upplýsingalæs nemandi nálgast 

upplýsingarnar sem hann þarfnast á árangursríkan og skilvirkan hátt og á meðal annars að 

geta áttað sig á innihaldi, uppbyggingu og umfangi upplýsingakerfanna sem hann velur. 

 

Samkvæmt þessari sömu viðmiðunarreglu nr. 2.1 (sjá kafla 2.2.2.2) á upplýsingalæs nemandi 

einnig að geta valið viðeigandi upplýsingalind miðað við upplýsingaþarfir sínar og þá leit sem 

hann þarf að framkvæma. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að nemendurnir gerðu almennt 

skýran greinarmun á Gegni og öðrum gagnasöfnum og voru yfirleitt ekki í vafa hvenær væri 

viðeigandi að leita í Gegni. Þeir höfðu mismikla reynslu af að nota rafræn gagnasöfn en 

flestum fannst auðveldara að nota Gegni en erlendu gagnagrunnana. Sumum fannst viðmót 

Gegnis sambærilegt við Google en flestir sögðust nota leitarvélina í öðrum tilgangi. 

Samkvæmt viðmiðunarreglu ACRL nr. 3.2 (sjá kafla 2.2.2.2) metur upplýsingalæs nemandi 

upplýsingar og uppruna þeirra á gagnrýninn hátt og fellir valdar upplýsingar að 

þekkingargrunni sínum og gildismati. Hann getur metið upplýsingarnar og 

upplýsingalindirnar sem hann notar út frá ýmsum viðmiðum og virtist fólki almennt ganga 

mjög vel með þetta. Þó nokkrir sögðust alltaf byrja að leita í Gegni en margir sögðust samt 

byrja leit í Google ef þeir hefðu enga eða mjög óljósa hugmynd um efnið. Þessar niðurstöður 

ríma nokkuð vel við niðurstöður rannsóknar Head og Eisenberg (2009) sem sýndu að 

nemendurnir höfðu góða þekkingu á upplýsingalindum bókasafnsins og að það fór eftir því á 

hvaða stigi þeir voru í leitarferlinu hvaða upplýsingakerfi þeir notuðu. Margar erlendar 

rannsóknir benda hins vegar til að nemendur noti leitarvélar mun meira en gagnasöfn 

bókasafnsins af því að þeim finnst það auðveldara (Fast og Campell, 2004; Griffiths og 

Brophy, 2005, Kim og Sin, 2010; Rowlands o.fl., 2008). 

 

Rannsóknin sýnir að nemendurnir þurftu mismikið að leita upplýsinga og að heimildaleit var 

misjafnlega mikil eftir því á hvaða stigi námsins fólkið var. Notkun þeirra á Gegni tengdist 
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fyrst og fremst ritgerðaskrifum eða annarri verkefnavinnu þar sem heimilda var þörf. Þeir sem 

voru að skrifa lokaritgerðir voru yfirleitt í mestri heimildaöflun og þeir sem voru að vinna að 

meistaraprófsritgerðum notuðu Gegni yfirleitt mjög mikið, jafnvel oft á dag eins og einn 

nemandinn sagði. Nemendurnir notuðu Gegni talsvert í tengslum við námið og sögðust sumir 

nota hann mjög mikið á meðan aðrir sögðust þurfa að nota hann stundum eða nokkrum 

sinnum á misseri. Upplýsingaleitarhegðunin markaðist talsvert af því í hvaða fagi þeir 

stunduðu nám. Flestir höfðu þörf fyrir að nota hefðbundið bókasafnsefni, bækur og 

tímaritsgreinar og leituðu upplýsinganna í þeim gagnasöfnum sem þeir töldu viðeigandi að 

leita þeirra í. Sé horft til viðmiðunarreglu ACRL nr. 2.3 (sjá kafla 2.2.2.2) virðast 

nemendurnir hér ekki eiga í vandræðum en samkvæmt henni getur upplýsingalæs nemandi 

notað margar aðferðir til að afla upplýsinga og notar mismunandi upplýsingakerfi til að finna 

upplýsingar í mismunandi formi. 

 

Rannsóknin bendir til að notkun á Gegni sé að einhverju leyti misjöfn eftir námsgreinum. 

Nemendur í sumum greinum virtust almennt hefja upplýsingaleit í erlendu gagnagrunnunum 

og notuðu Gegni nánast eingöngu til þess að leita markvisst að ákveðnum bókum. Nemendur í 

öðrum greinum virtust hins vegar nota Gegni mikið í upphafi upplýsingaleitarinnar til þess að 

afla bakgrunnsupplýsinga, átta sig á hugtökum og kanna efnissviðið og til þess að vita hvað 

væri til um efnið og hvar það væri staðsett. Þetta kemur mjög vel heim og saman við rannsókn 

Head og Eisenberg (2009) en þau komust að því að 90% nemendanna notaði bókasafnskerfið 

til að afla bakgrunnsupplýsinga, 92% notuðu það til að átta sig á hugtakanotkun og 93% til að 

afla heimildanna. Þá virtust nemendur í einni greininni nota Gegni nánast eingöngu en 

nemendur í öðrum greinum virtust nota Gegni og erlendu gagnasöfnin nokkuð jöfnum 

höndum. Í rannsókn Whitmire (2002) kom í ljós að sagnfræðinemar notuðu bókasafnið og 

upplýsingalindir þess mest og að nemendur í hug- og félagsvísindum notuðu bókasafnskerfið 

yfirleitt mikið og stemmir rannsóknin nokkuð við það. Það er einnig fróðlegt að skoða hana í 

samhengi við rannsókn Davids Mill (2008) á heimildanotkun háskólanema sem sýndi að 

félagsvísindanemar notuðu tímaritsgreinar mun meira en hugvísindanemar og að nemendur í 

þessum námsgreinum notuðu mikið hefðbundið bókasafnsefni. 

 

Leitaraðferðir nemenda í bókasafnskerfum hafa talsvert verið rannsakaðar og virðast almennt 

sýna að nemendur hafi tilhneigingu til að nota einfaldar leitaraðferðir og að tilviljunarkenndar 

leitaraðferðir séu algengari en skipulagðar og hnitmiðaðar leitaraðferðir (Ansari og Amita, 

2008; Kumar og Vohra, 2011; Morupisi og Mooko, 2006). Flestar rannsóknir hafa sýnt að 
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orðaleit, efnisorðaleit, höfunda- og titlaleit og skimun séu algengustu leitaraðferðir nemenda 

(Hildreth, 1996; Hsieh-Yeah, 1996). Rannsóknin kemur að mörgu leyti heim og saman við 

þetta því hún sýndi að skimun og orðaleit voru algengustu leitaraðferðirnar ásamt því að leita 

markvisst eftir höfundi og titli bókar. Skimun getur verið markviss leitaraðferð og það er ljóst 

að nemendurnir notuðu þessa aðferð mjög markvisst þar sem þeir virtust yfirleitt vera að 

skima eftir efni innan síns efnissviðs. Nokkrir nemendur notuðu einnig ítarleitina og samsettar 

leitaraðferðir með góðum árangri. Hins vegar er ekki ljóst hvort allir nemendurnir gerðu 

greinarmun á almennum leitarorðum annars vegar og kerfisbundnum efnisorðum hins vegar. 

Þetta leiðir hugann að því sem fram kom í rannsókn Hsieh-Yeah (1996) um að 

háskólanemarnir gerðu ekki greinarmun á orðaleit og efnisorðaleit og virtust ekki skilja 

muninn á þessum leitaraðferðum. 

 

Almennt sögðust nemendurnir ekki lenda í neinum sérstökum vandræðum með að finna 

leitarorð sem skiluðu niðurstöðum en þó er ljóst að þeir höfðu mismikla þjálfun í að leita 

markvisst. Sé horft til viðmiðunarreglu ACRL nr. 2.2 (sjá kafla 2.2.2.2) má kannski segja að 

þeir hafi verið á nokkuð misjöfnu stigi hvað þetta varðar. Samkvæmt þessari reglu notar 

upplýsingalæs nemandi skilvirkar og vel skipulagðar leitaraðferðir, þróar viðeigandi 

leitartækni og þekkir og notar lykilorð, samheiti, skyld heiti og kerfisbundinn orðaforða til að 

lýsa upplýsingunum. Regla nr. 2.1. tekur á því að upplýsingalæs nemandi geti valið 

viðeigandi leitaraðferðir og samkvæmt reglu nr. 2.4 getur nemandinn endurskoðað 

leitaraðferðir eftir þörfum og metið magn, gæði og mikilvægi leitarniðurstaðna. Rannsóknin 

sýndi að nemendurnir þekktu yfirleitt leitarmöguleikana í Gegni og gerðu greinarmun á þeim. 

Nokkrir sögðust beita mismunandi leitartækni allt eftir tilgangi leitarinnar hverju sinni og 

flestir töldu að mikilvægt væri að skipuleggja leitaraðferðinar og huga vel að leitarorðinu og 

sögðust endurskoða þetta ef niðurstöður virtust ómarkvissar. Í ljósi þessara þriggja reglna er 

því ljóst að nemendurnir bjuggu yfir nokkuð góðri færni hvað þessa þætti varðar og sýndu 

almennt ekki kunnáttuleysi í leitartækni heldur skorti suma fremur reynslu og þjálfun. 

 

 

5.3 Hver er afstaða nemenda til Gegnis og þjónustunnar sem 

boðið er upp á? 

Það er ótvíræð niðurstaða rannsóknarinnar að nemendurnir voru mjög ánægðir með Gegni og 

að afstaða þeirra til hans var fyrst og fremst jákvæð. Fólk virtist aðallega sjá kosti við Gegni 
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og fáir nefndu dæmi um eitthvað sem þeir töldu að betur mætti fara. Það tengdist þá helst því 

að það mættu vera meiri og ítarlegri upplýsingar í færslunum til dæmis varðandi það að geta 

áttað sig betur á innihaldi bókanna eða nýtt upplýsingarnar við skráningu heimilda. 

Nemendurnir töldu samskrána auðvelda sér upplýsingaöflunina og almennt fannst þeim 

einfalt að átta sig á hvar ritin væru staðsett, hvort þau væru í útláni og hvenær þau væru 

væntanleg. Þeim fannst bókasafnskerfið aðgengilegt og skilvirkt, skila góðum niðurstöðum og 

auðvelt að leita í því. Það er ljóst að flestum fannst mikilvægt að kunna vel á Gegni og 

nauðsynlegt að setja sig inn í það vegna námsins og til þess að geta aflað þeirra heimilda sem 

þeir þurftu á að halda. 

 

Mat nemendanna á Gegni var almennt það að gagnasafnið væri trúverðug, áreiðanleg og 

hentug upplýsingalind sem sparaði þeim tíma við upplýsingaöflunina. Traust og áreiðanleika 

bar oftar en ekki á góma og töluðu nokkrir um að Gegnir veitti aðgang að áreiðanlegum 

heimildum. Yfirleitt virtust nemendurnir leggja mikið upp úr áreiðanleika og réttri meðferð 

heimilda. Sé horft til viðmiðunarreglna ACRL nr. 2.5 og 3.2 (sjá kafla 2.2.2.2) virðast 

nemendurnir vera vel upplýsingalæsir hvað þennan þátt varðar. Þessi viðmið taka annars 

vegar á því að meta heimildirnar og upplýsingalindirnar og hins vegar á meðferð og skráningu 

heimilda. Niðurstöður rannsóknarinnar eru annars nokkuð í samræmi við rannsókn Head og 

Eisenberg (2009) sem sýndi að nemendur völdu almennt þær upplýsingalindir sem þeir 

þekktu og treystu. Niðurstöðurnar ríma einnig að nokkru við rannsókn Kim og Sin (2011) sem 

sýndi að nemendur litu á bókasafnskerfið sem áreiðanlega, vel skipulagða, góða og sterka 

upplýsingalind. Á hinn bóginn sýndu niðurstöður þeirrar rannsóknar að nemendur virtust ekki 

alltaf velja upplýsingalindir í samræmi við vitneskju sína um þær. Niðurstöðurnar koma hins 

vegar mjög vel heim og saman við rannsókn Hsieh-Yeah (1996) og sýna mikið samræmi við 

þá rannsókn. Þar virtist afstaða nemenda til bókasafnskerfisins mjög jákvæð, þeir sögðust hafa 

góða reynslu af að nota það og að það væri einfalt í notkun, hentugt og aðgengilegt, gæði 

gagnanna væru mikil og upplýsingarnar góðar. Niðurstöður rannsóknar minnar virðast 

stangast á við þær rannsóknir sem sýna að nemendur hafi neikvæða afstöðu til 

upplýsingalinda bókasafnsins (Fast og Campbell, 2004; Kim og Sin, 2011). Þær koma frekar 

heim og saman við þær rannsóknir sem benda til að háskólanemar séu yfirleitt mjög ánægðir 

með bókasafnskerfið hvort sem þeir kunna fullkomlega á það eða ekki (Ansari og Amita, 

2008; Hsieh-Yeah, 1996; Islam og Ahmed, 2011). 
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Það hélst í hendur við ánægju nemendanna með Gegni að þeir töldu sig yfirleitt ekki rekast á 

neinar sérstakar hindranir við leitir í gagnasafninu. Einhverjir nefndu ytri þætti eins og að 

bækurnar væru hreinlega ekki til eða að tímaritin og bækurnar fyndust oft ekki í Gegni eða 

væru ekki til í bókasafninu. Helst sögðust nemendurnir reka sig á að efnið sem þeir væru að 

leita að væri erfitt og ekki alltaf einfalt að átta sig á hvar eða hvernig ætti að byrja að leita að 

því. Þetta leiðir hugann að viðmiðum ACRL nr. 1.1. og 2.2 (sjá kafla 2.2.2.2), að geta mótað 

upplýsingaþörfina og þekkja kerfisbundinn orðaforða til að lýsa upplýsingunum sem vantar. 

Vissulega getur hér þó margt komið til og sýnir að upplýsingaleit er ekki einföld. 

Nemendurnir nefndu sjaldan tilfinningaleg viðbrögð við upplýsingaleitinni sem bendir til að 

þeir hafi ekki rekist á miklar hindranir og að reynsla þeirra væri jákvæð. Örfáir sögðust þó 

stundum finna fyrir óþolinmæði eða pirringi, sérstaklega ef þeir sáu fram á að þurfa að eyða 

tíma í að ráða fram úr hlutunum. Margar rannsóknir hafa staðfest að sálræni eða 

tilfinningalegi þátturinn hefur áhrif á upplýsingaleitarhegðun og að fólk getur upplifað 

neikvæðar tilfinningar ef það hefur ekki næga kunnáttu í að nota upplýsingakerfið eða rekst á 

hindranir í upplýsingaleitinni (Kuhlthau, 1993b; Nahl, 2005; Nahl og Tenopir, 1996). 

 

Tími og að spara tíma endurtók sig aftur og aftur í samtölum okkar og tíminn sem 

nemendurnir höfðu til umráða virtist skipta miklu. Nefndu flestir að þeir vildu ekki eyða of 

miklum tíma í leitirnar og þar af leiðandi virtust margir ekki eyða tíma í að ráða fram úr 

hlutunum eða velta mikið fyrir sér valmöguleikunum. Þetta leiðir meðal annars hugann að 

rannsókn Novotony (2004) en hann taldi mikilvægt að benda nemendum á að gefa sér tíma til 

að skoða möguleikana. Nokkrir nemendanna töldu sig vera að nota Gegni á einfaldan hátt og 

tveir töluðu um að notkun sín væri á vissan hátt vanabundin. Nokkrir virtust hafa tilhneigingu 

til að nota alltaf sömu leitaraðferðirnar og halda sig við þær aðferðir sem þeir höfðu reynslu 

af. Þetta leiðir hugann að lögmáli Zipf um minnstu fyrirhöfnina en samkvæmt því hefur fólk 

almennt tilhneigingu til að velja fyrirhafnarminnstu leiðina við upplýsingaöflun og halda sig 

við þekktar leiðir og aðferðir (Bates, 2003; Case, 2005). Í líkani Toms Wilson (1997) um 

almenna upplýsingahegðun er tíminn einn þeirra ytri þátta sem hann telur að geti haft áhrif á 

upplýsingaleitarhegðun og margar rannsóknir virðast staðfesta þetta. Rannsókn Head og 

Eisenberg (2009) sýndi til dæmis að leitaraðferðir nemendanna réðust mikið af tímanum sem 

þeir höfðu til umráða og að þeir nýttu sér ekki upplýsingaleitarferlið til þess að efla og þjálfa 

leitaraðferðir sínar heldur höfðu þeir fremur tilhneigingu til að halda sig við vanabundnar 

aðferðir. 
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Nemendurnir virtust leggja mikið upp úr því að vera sem mest sjálfbjarga og leituðu sjaldan 

aðstoðar hjá starfsfólki bókasafnsins. Almennt töldu þeir sig ekki þurfa aðstoð vegna Gegnis. 

Nokkrir töluðu þó um að það gæti sparað tíma og fyrirhöfn að leita hjálpar hjá starfsfólki 

bókasafnins og sögðust stundum gera það ef þeir ættu erfitt með að finna eitthvað í 

bókasafninu. Það virtist samt vera þannig að fólk leitaði ekki aðstoðar nema það teldi 

fyrirspurnina á einhvern hátt mikilvæga og örfáir nefndu að þeim þætti þægilegra að spyrja ef 

starfsmaðurinn væri þeim kunnugur. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Head og 

Eisenberg (2009) sem sýndi að nemendur reyndu að bjarga sér sem mest sjálfir og leituðu 

sjaldan aðstoðar starfsfólks bókasafnsins og fleiri rannsóknir hafa staðfest þessa tilhneigingu 

(Adedibu, 2008; Ansari og Amita, 2008; Morupisi og Mooko, 2006). Almennt virtust 

nemendurnir ekki heldur leita eftir því hvort einhver hjálp væri í boði í bókasafnskerfinu 

sjálfu og nýttu sér ekki hjálparsíður Gegnis. Margir sögðust ekki hafa tekið eftir því að hjálp 

væri í boði og aðeins einn nemandi gat beinlínis lýst reynslu sinni af því að notafæra sér 

hjálparsíður Gegnis. Kemur þetta heim og saman við fjölmargar rannsóknir sem sýna að 

hjálparsíður í bókasafnskerfum eru oftast nær lítið notaðar (Hartley og Booth, 2006; Hildreth, 

1997; Kumar, 2011). Kumar (2011) komst til dæmis að því að einungist örlítið brot nemenda 

notfærði sér reglulega innbyggðu hjálpina í bókasafnskerfinu og að mikill meirihluti þeirra 

vissi ekki af henni.  

 

Meirihluti nemendanna taldi sig ekki nýta Gegni til fulls. Sagðist fólk annað hvort ekki hafa 

þörf fyrir að notfæra sér alla valmöguleika eða að þörfin væri fyrir hendi og að það mundi 

koma til með nýta sér þá síðar. Það er því ljóst að nemendunum fannst Gegnir uppfylla þarfir 

sínar en þvert á móti þá væru þeir sjálfir ekki að nýta sér alla valkostina. Þetta átti til dæmis 

sérstaklega við um innskráninguna inn á Mínar síður í Gegni sem aðeins um helmingur 

nemenda hafði reynslu af. Sumir virtust alls ekki hafa tekið eftir innskráningarglugganum á 

forsíðu Gegnis jafnvel þótt hann blasi við. Nokkrir vissu ekki til hvers þyrfti að skrá sig inn en 

aðrir höfðu ekki notfært sér þetta þótt þeir vissu til hvers það væri. Þó nokkrir sögðust ekki 

hafa vitað til hvers þetta væri nema af því að þeim hafði verið bent á það. Þeir sem höfðu 

reynslu af að skrá sig inn á Mínar síður voru mjög ánægðir með þessa þjónustu þótt þeir 

notuðu hana í mismiklum mæli. Algengast var að skrá sig inn til þess að framlengja útlánin en 

fremur fáir höfðu reynslu af öðrum möguleikum eins og að panta millisafnalán eða taka frá 

rit. Þetta er ekki ósvipað því sem fram kom í rannsókn Morupisi og Mooko (2006) sem sýndi 

að tæplega helmingur nemendanna skráði sig inn til að skoða lánastöðu sína og framlengja 

útlánin. Þeir nemendur sem aldrei höfðu skráð sig inn á Mínar síður voru hins vegar mjög 



  

100 

jákvæðir gagnvart því að hafa aðgang að þessari þjónustu og flestir töldu það geta sparað bæði 

tíma og fyrirhöfn að geta gert þessa hluti sjálfir. Þörfin virtist vera fyrir hendi því flestir töldu 

að þeir mundu nýta sér þjónustuna. 

 

Það endurtók sig aftur og aftur að fólk sagðist ekki hafa tekið eftir ýmsum valmöguleikum og 

er það almennt í samræmi við það að fólk virtist ekki mikið staldra við til að skoða 

leitarumhverfið. Það kom því í rauninni ekki á óvart að nemendurnir höfðu almennt ekki orðið 

varir við breytingarnar sem eru að verða á Gegni með leitarvefnum Leitir.is. Enginn sagðist 

hafa tekið eftir hnappnum í Gegni sem gerir kleift að tengja sig yfir í Leitir. Aðeins tveir 

nemendur sögðust hafa tekið eftir leitarvefnum eftir að farið var að auglýsa hann í safninu án 

þess þó að hafa prófað að nota hann. Það er freistandi að skoða þessar niðurstöðurnar í ljósi 

lögmáls Zipf um minnstu fyrirhöfnina að fólk prófi yfirleitt ekki að fara nýjar leiðir. Hins 

vegar vissu aðeins tveir nemendur um tilvist leitargáttarinnar og því er ekki hægt að draga af 

þessu mikla lærdóma. Þetta gefur þó vísbendingu um að fólk þurfi sérstaka hvatningu og 

fræðslu til þess að það sjái ástæðu til að leggja á sig þá fyrirhöfn að fara nýjar leiðir. 

Nemendurnir sýndu leitarvefnum samt mikinn áhuga í samtölum okkar og sáu almennt kosti 

við það að geta tengst fleiri safnategundum og hafa aðgang að öllu á einum stað en voru 

almennt áhugalausari um aðrar nýjungar. 

 

 

5.4 Niðurstöður og lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda ótvírætt til að nemendum við Háskóla Íslands finnist 

Gegnir aðgengilegt bókasafnskerfi sem auðvelt er að læra á og að ekki þurfi mikla kennslu á 

það. En þótt nemendurnir hafi virst vel upplýsingalæsir varðandi þá þætti sem hér voru 

skoðaðir þá er ljóst að ekki höfðu allir fengið leiðsögn eða kennslu á Gegni og sumir höfðu 

lært á hann upp á eigin spýtur. Það er alltaf athugunarefni ef hluti nemenda fær ekki fræðslu 

og mikilvægt er að efla hana í ljósi þess. Þótt ljóst sé að í framtíðinni verði meiri áhersla lögð 

á að kenna á Leitir fremur en á Gegni þá breytir það engu um mikilvægi þess að allir fái 

kennslu á bókasafnskerfið og önnur gagnasöfn. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna ótvírætt 

þörfina fyrir að vita af möguleikunum til þess að geta nýtt sér þá og að nemendum finnist 

skipta máli að vita af þeim snemma til þess að þeir nýtist í náminu. Landsbókasafn Íslands – 

Háskólabókasafn stóð vissulega fyrir ítrekuðum kynningum á Leitum á meðan á rannsókninni 

stóð en það virtist af einhverjum ástæðum ekki hafa náð almennt til nemendanna. Í 
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rannsókninni kom fram að nemendur hafa áhuga á að sækja námskeið og kynningar og telja 

það gagnlegt, en þeir virðast samt ekki gera það af sjálfsdáðum. Ef til vill hefur tíminn sem 

þeir hafa til umráða áhrif á það og með hliðsjón af lögmáli Zipf þá er fólk ekki líklegt til að 

eyða tíma í að kynna sér nýja hluti ef það metur það svo að það svari ekki fyrirhöfninni sem 

það leggur í það (Case, 2005; Bates, 2003). Nemendur virðast að minnsta kosti ekki sækja 

námskeið að neinu marki sem eru háð vali og skila þeim ekki einingum í náminu. Því má 

velta því fyrir sér hvort ekki þurfi að gera námskeið almennt að skyldu fyrir alla nemendur og 

meta þau til eininga. Á þetta hefur verið bent í mörgum rannsóknum en margir telja að 

nauðsynlegt sé að kennsla í upplýsingalæsi sé skyldunámskeið í öllum háskóladeildum og 

jafnvel að það sé innleitt í kennsluskrár háskólanna (Astrid Margrét Magnúsdóttir, 2002; 

Owusu-Ansa, 2004). Einnig gæti verið þarft að koma upp einhverju kerfi til að meta 

upplýsingafærni nemenda í lok námskeiða til að sýna kennurum fram á gildi kennslunnar en 

rannsóknir hafa sýnt að það sé góð leið til að efla samvinnu við þá (Eisenberg o.fl., 2004; 

Maughan, 2001). 

 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn hefur boðið upp á öfluga fræðslu og kennslu í 

samvinnu við Háskóla Íslands og stofnanirnar hafa sett sér metnaðarfulla stefnu í 

upplýsingalæsi (H.Í., 2012; Lbs-Hbs, 2009). Því kemur það á óvart að lítil sem engin fræðsla 

virðist vera í sumum deildum og námsbrautum Háskólans. Samkvæmt rannsókninni eru 

sumar deildir að taka mjög vel á þessum málum og flétta kennslu á Gegni inn í 

skyldunámskeið fyrir grunnnema í vinnulagi og í einhverjum námsgreinum er einnig boðið 

upp á framhaldsfræðslu. Safnið hefur lengi unnið markvisst að því að efla samvinnu við 

háskóladeildirnar en þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að koma á skilvirkri samvinnu við allar 

deildir hefur það ekki tekist (Áslaug Agnarsdóttir, 2006). Það er spurning hvað er til ráða því 

erfitt virðist vera að halda tengslum við kennara en eins og margoft hefur verið bent á þarf 

kennsla í upplýsingalæsi að vera í samvinnu við háskólakennarana til þess að hún takist vel 

(Astrid Margrét Magnúsdóttir, 2002). Það má velta fyrir sér hvort ekki þurfi að gera 

kennarana sjálfa ábyrgari fyrir að fræða sína nemendur um bókasafnskerfið og gagnasöfnin, 

sérstaklega í ljósi þess sem fjölmargar rannsóknir sýna að nemendur taka mikið mark á 

ábendingum og ráðleggingum kennara sinna og velja þær upplýsingalindir sem þeir mæla 

með við þá (Head og Eisenberg, 2009; Tenopir, 2003). Rannsóknin gefur vísbendingar um að 

nemendur vilji sjálfir fá leiðsögn og kennslu í upplýsingaleit og kennarar þyrftu að gera sér 

betur grein fyrir gildi þessa fyrir þá. Rannsóknir hafa sýnt að kennarar telja yfirleitt mikilvægt 

að nemendur búi yfir góðri upplýsingafærni en að þeir flétti sjaldan slíkri fræðslu inn í 
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kennsluna hjá sér (DaCosta 2010; Kim og Sin, 2011). Rannsókn Áslaugar Agnarsdóttur 

(2006) gaf vísbendingar um að viðhorf kennara við Háskólann til notendafræðslu væru 

misjöfn og að einhverjir þeirra teldu hana hafa takmarkað gildi fyrir nemendur. 

 

Í ljósi þess sem þátttakendurnir í þessari rannsókn höfðu um kennsluna og leiðsögnina að 

segja mætti ef til vill íhuga að breyta áherslum í notendafræðslu og bjóða byrjendum oftar upp 

á sérstök námskeið í einstökum gagnasöfnum fremur en að kynna mörg gagnasöfn á einu og 

sama námskeiðinu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að nemendur vilja fá hagnýta kennslu á 

gagnasöfnin strax í upphafi fremur en sýnikennslu og að það er ekki nóg að bjóða upp á 

hagnýt verkefni eingöngu í framhaldsnámskeiðum sem fáum virðast standa til boða. 

Samkvæmt rannsókninni virtust þeir nemendur sem höfðu reynslu af að nota Gegni hafa 

meira gagn af sýnikennslunni en hinir og það er áhugavert að velta þessu fyrir sér í ljósi þess 

sem Novotny (2006) lagði til: að nemendur væru látnir undirbúa sig með því að leysa verkefni 

áður en þeir kæmu í fyrsta sinn á námskeið. 

 

Rannsóknin veitir innsýn í upplýsingahegðun nemenda við Háskóla Íslands. Henni var ætlað 

að skoða viðhorf nemendanna til gagnasafnsins Gegnis, leitarhegðun þeirra og afmarkaða 

þætti upplýsingalæsis með því að athuga hvernig þeir teldu að sér gengi að nota gagnasafnið. 

Meta þarf niðurstöðurnar út frá þeim takmörkunum sem rannsókninni voru settar og fram 

komu í kafla 3.5. Rannsóknin var ekki umfangsmikil og er takmörkuð að því leyti að hún 

byggir á viðtölum við einungis átta nemendur við Háskóla Íslands og miðast eingöngu við 

notendur Þjóðarbókhlöðu. Rannsóknin var eigindleg og niðurstöðurnar geta aðeins gefið 

vísbendingar um reynslu og viðhorf þeirra einstaklinga sem tóku þátt í henni og ekki er hægt 

að alhæfa út frá þeim um aðra háskólanemendur eða nemendur við aðra háskóla. 
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