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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um ánægju nemenda Menntavísindasviðs Háskóla Íslands 

með bókasafn sviðsins. Markmiðið rannsóknarinnar er að komast að því hversu 

ánægðir nemendur sviðsins eru með þjónustu bókasafnsins og hvaða þætti 

þjónustunnar nemendur eru helst ánægðir/óánægðir með. Notast var við megindlega 

aðferðafræði þar sem rafræn könnun var send til allra nemenda á sviðinu. Alls bárust 

375 svör, frá 323 konum og 48 körlum en kyn fjögurra þátttakenda var ótilgreint. 

Almennt voru notendur safnsins ánægðir með þjónustu þess. Mest var ánægjan með 

upplýsingaþjónustu og viðmót starfsfólks og safnkost en minnst með aðstöðuna á 

safninu. Á nokkrum þjónustusviðum mátti sjá mun á milli hópa. Konur eru ánægðari en 

karlar með netviðmót og safnkost safnsins en ekki er munur á ánægju í meðalskori allra 

þjónustuþátta milli kynja. Skoðað út frá deildum er Íþrótta-, tómstunda- og 

þroskaþjálfadeild óánægðari með safnkostinn en Uppeldis- og menntunarfræðideild og 

Kennaradeild. Einnig er Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild óánægðari en 

Kennaradeild með afgreiðslutíma. Uppeldis- og menntunarfræðideild er ánægðari með 

netviðmót safnsins en Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild. Enginn munur er á 

ánægju milli deilda þegar meðalskor allra þjónustuþátta er skoðað. Nemendur í 

framhaldsnámi eru ánægðari með aðstöðu en nemendur í grunnnámi, og hér mælist 

einnig munur á heildarskori ánægju þar sem framhaldsnemar eru ánægðari. 
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Formáli 

Lokaverkefni þetta „Bókasafn Menntavísindasviðs Háskóla Íslands – Þjónustukönnun“ 

er lagt fram til MLIS-gráðu í bókasafns og upplýsingafræði við Félags- og 

mannvísindadeild Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Verkefnið, sem metið er til 30 

ECTS eininga, skiptist í fræðilegan hluta og megindlega rannsókn. Rannsóknin fól í sér 

þjónustukönnun sem lögð var fyrir nemendur Menntavísindasviðs Háskóla Íslands á 

vorönn 2013. 

Leiðbeinandi minn við verkefnið var dr. Ágústa Pálsdóttir prófessor við Félags- 

og mannvísindadeild. Ágústu vil ég þakka fyrir góðan stuðning og leiðsögn í gegnum allt 

ferlið. Forstöðukonu bókasafns Menntavísindasviðs, Gunnhildi Björnsdóttur, þakka ég 

fyrir veitta aðstoð og þolinmæði. Einnig vil ég sérstaklega þakka Svandísi Nínu 

Jónsdóttur sem veitti faglega ráðgjöf í undirbúningi og úrvinnslu rannsóknarinnar og 

Evu Dögg Diego Þorkelsdóttur en báðar veittu þær ómetanlega aðstoð í öllu ferlinu.  

Að auki vil ég þakka fjölskyldu, vinum og samstarfsfólki fyrir stuðning, hvatningu 

og tillitssemi í gegnum allt ferlið. 
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1 Inngangur 

Bakgrunnur minn í námi tengist markaðsmálum og hefur það litað hugsun mína í 

gegnum námið í bókasafns- og upplýsingafræðinni, auk þessa hef ég nokkurn grunn í 

námi sem tengist megindlegum rannsóknum. Það var því kærkomið þegar Ágústa 

Pálsdóttir kom að máli við mig og sagði að bókasafn Menntavísindasviðs óskaði eftir að 

gerð yrði þjónustukönnun fyrir safnið. Þar sem að það tengist bæði bakgrunni mínum í 

námi og áhugasviði ákvað ég að slá til og úr varð þessi rannsókn sem því miður hefur 

dregist úr hófi fram tímalega séð. 

Í gegnum ævina hef ég komið í mörg íslensk bókasöfn og nokkur erlend, og þar 

af nokkur skólabókasöfn. Óhjákvæmilega ber maður þessi söfn saman í huganum og 

hafi maður kost á því þá notar maður helst það safn sem manni líkar best við. En í dag 

getur rafræn veröld upplýsinga haft þau áhrif að fólk leitar annað eftir þeirri þjónustu 

sem bókasöfn hafa annars upp á að bjóða. Til að mynda notaði ég áður Landsbókasafn 

- Háskólabókasafn mjög mikið en nú gerir internetið mér kleift að nálgast stóran hluta 

af heimildum án þess að þurfa að mæta á safnið. En þótt ég mæti ekki á safnið þá 

hjálpar það samt sem áður, til að mynda opnar það fyrir aðgang að ýmsum 

fræðigreinum sem annars væru ekki aðgengilegar. Þjónusta háskólabókasafna getur því 

farið bæði ljóst og leynt þar sem þjónustan fer fram á ýmsum sviðum sem notendur 

átta sig ef til vill ekki á.  

 Í mínum huga og líklega margra annarra háskólanema, er bókasafnið 

mikilvægur hluti af skólanum og sá hluti sem kannski hefur þann möguleika að koma 

náminu upp á næsta stig, bæði hvað varðar upplifun og þekkingu. Bókasafnið býður 

upp á gríðarlega mikilvæga þjónustu og er ekki bara geymsluhúsnæði fyrir bækur. 

Ýmsir þjónustuþættir á bókasafninu geta gert námsmenn að betri námsmönnum, það 

getur auðveldað manni vinnuna, aukið gæði hennar og fært út þekkingarrammann. En 

auk þessa bjóða bókasöfnin oft upp á ýmsa vinnuaðstöðu sem nemendur geta nýtt sér 
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og auðvitað má ekki gleyma safnkostinum, bókunum og tímaritunum sem nú til dags 

eru ýmist í prentuðu eða rafrænu formi. Þjónusta háskólabókasafna er því sérlega 

mikilvæg og ekki nema eðlilegt að skoðað sé hvernig nemendur upplifa þjónustuna svo 

hægt sé að laga hana að þeim kröfum sem gerðar eru í dag.  

 Á Menntavísindasviði Háskóla Íslands er rekið bókasafn sem einkum miðar að 

því að þjónusta nemendur og starfsfólk á sviðinu. Markmiðið með þessari rannsókn er 

að komast að því hversu ánægðir nemendur Menntavísindasviðs Háskóla Íslands eru 

með þjónustu bókasafns sviðsins. Í rannsókninni er sett fram ein megin 

rannsóknarspurning: „Eru nemendur Menntavísindasviðs ánægðir með þjónustu 

safnsins?“. Þar sem þessi spurning er mjög yfirgripsmikil er einnig sett fram 

undirspurning: „Hvaða þætti þjónustunnar eru nemendur helst ánægðir/óánægðir 

með?“. Til að fá svar við þessum spurningum var lögð fyrir rafræn spurningakönnun 

sem send var á alla nemendur sviðsins. Þessi rannsókn er þó hugsuð sem hluti af stærri 

rannsókn þar sem gott væri að gera einnig þjónustukönnun meðal starfsfólks skólans, 

en það þótti ekki hentugt að gera það samhliða þessu. Einnig tel ég að öðlast mætti 

dýpri skilning á viðfangsefninu með því að gera eigindlega rannsókn með viðtölum við 

notendur eða með því að nota rýnihópa. Þetta tvennt gæti gefið betri yfirsýn yfir 

upplifun nemenda og kennara og einnig væri þar tækifæri til að fá innihaldsríkara 

innlegg frá notendum safnsins varðandi til dæmis það sem þeir telja að megi bæta. 

Þessi rannsókn er því vonandi aðeins fyrsta skrefið af mörgum. 

 Rannsóknin sem hér er gerð er 30 eininga lokaverkefni til MLIS-gráðu í 

bókasafns- og upplýsingafræði við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Notast var við 

megindlega rannsóknaraðferð sem byggðist á rafrænni spurningakönnun sem send var 

á nemendur sviðsins. Könnunin var lögð fyrir á vorönn 2013 en úrvinnsla og skrif fóru 

að mestu fram frá október 2013 til og með nóvember 2014.  

 Ritgerðinni er skipt í 9 kafla. Í inngangi er fjallað um efni rannsóknarinnar, 

aðdraganda hennar og persónulega upplifun af bókasöfnum. Í öðrum kafla er fjallað 

um efnið á almennari nótum, þjónustu háskólabókasafna, mat á þjónustu og einnig er 

umfjöllun um bókasafn Menntavísindasviðs og þjónustu þessa tiltekna safns. Í þriðja 

kafla er fjallað um tilgang rannsóknar og rannsóknarspurningar en kafli fjögur tekur á 
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aðferðafræðinni sem notast var við. Niðurstöður könnunarinnar eru kynntar í fimmta 

kafla, en farið er yfir hverja spurningu í könnuninni til að svörin gagnist starfsfólki 

bókasafnsins sem best. Í sjötta kafla er fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar og 

þeim sjöunda eru umræður um niðurstöðurnar og tenging við fyrri rannsóknir. Í 

áttunda kafla eru lokaorð og heimildaskrá í níunda kafla.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Farið er yfir lög er 

lúta að háskólabókasöfnum og fjallað almennt um háskólabókasöfn, hlutverk þeirra og 

þjónustu. Gerð er grein fyrir því hvað mat er, hvert mikilvægi þess er og hvernig það fer 

fram. Einnig er farið yfir fyrri rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið og fjalla um 

ánægju notenda háskólabókasafna. Að lokum er bókasafn Menntavísindasviðs kynnt 

og farið yfir þá þjónustu sem þar er í boði. 

2.1 Almennt um háskólabókasöfn 

Háskólabókasöfn hafa löngum verið nefnd „hjarta háskólans“ en þetta orðatiltæki 

virðist hafa átt upphaf sitt hjá Charles William Eliot, forseta Harvard háskólans á 19. öld 

(Brophy, 2005). Það má kannski rökræða um hvort þessi líking eigi fullkomlega rétt á 

sér en hún gefur sterklega til kynna að háskólabókasöfn hafi í gegnum tíðina verið 

mikils metin af þeim sem þar stunda nám og störf. Því geta starfsmenn 

háskólabókasafna yfirleitt reitt sig á stuðning þeirra sem safnið nota þegar kemur að 

því að berjast fyrir því sem nauðsynlegt er til að geta veitt góða þjónustu í sífellt 

flóknara umhverfi upplýsinga. Þegar háskólabókasöfn eru annars vegar er þó gott að 

hafa í huga að bókasafnið heyrir undir stjórn háskólans og einkenni safnsins og þær 

áherslur sem eru í þjónustu þess fara eftir þörfum þess notendahóps sem hefur verið 

skilgreindur fyrir safnið. Með þessu móti endurspeglar háskólabókasafnið þann háskóla 

sem það er starfrækt innan en einnig getur saga, rannsóknir og starfshættir háskólans 

endurspeglast í því vinnulagi sem viðhaft er á háskólabókasafninu (Brophy, 2005). Það 

mætti því kannski segja að íhaldssamur háskóli leiði af sér íhaldsamt bókasafn, og 

nýungagjarn háskóli nýungagjarnt bókasafn.  

Á árum áður var fyrst og fremst litið á bókasöfn sem geymslur þekkingar en nú 

eru bókasöfn að breytast og hlutverk þeirra að færast yfir í það að vera einhverskonar 
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milliliður þekkingar, þar sem upplýsingum á ýmsu formi, prentuðu eða rafrænu, er 

miðlað til notandans. Þessi breyting á áherslum í þjónustu gerir það að verkum að 

nauðsynlegt er að endurskipuleggja starfið og auka samstarf við aðra þjónustuaðila. 

Gríðarleg þróun hefur orðið á háskólabókasöfnum frá því að þau urðu fyrst til og nú er 

svo komið að í dag reiða þau sig mun meira á tækni og tölvur til að miðla þeirri 

þjónustu sem þau hafa upp á að bjóða. Einnig hafa kröfur til nemenda breyst sem 

hefur til að mynda kallað á aukna og betri vinnuaðstöðu fyrir nemendur á bókasöfnum 

auk þess sem að aukin tækni hefur sumstaðar gert það að verkum að 

upplýsingatækniþjónusta er staðsett á sama stað og þjónusta bókasafnsins. Í ljósi 

þessara breytinga í starfsumhverfi háskólabókasafna er sérstaklega mikilvægt að 

tilgangur safnsins sé fullkomlega ljós svo hægt sé að byggja þjónustuna upp á faglegan 

og vel útfærðan hátt (Brophy, 2005).  

En þótt tæknin hafi valdið miklum breytingum á starfsemi bókasafna bendir 

Shumaker (2009) á að um leið hafi tæknin fært starfsmönnum bókasafna ákveðið frelsi, 

frelsi til að færa sig út af bókasafninu og til viðskiptavinarins, hvar svo sem hann kann 

að vera, og deila sérþekkingu sinni með þeim. En þrátt fyrir ný tækifæri ætti ekki að 

hverfa frá hefðbundinni upplýsingaþjónustu, eða loka bókasafninu sjálfu heldur grípa 

tækifærið og prufa eitthvað nýtt, ná til og tengjast viðskiptavinum með aðferðum sem 

ekki hefur gefist færi á áður (Shumaker, 2009). Breytingar þurfa því ekki að verða til 

þess að hlutverk starfsmanna bókasafna verði lítilvægara, heldur kannski þvert á móti 

verður það umfangsmeira með fjölbreyttari hlutverkum og víðfeðmara starfsumhverfi. 

2.2 Lög um háskólabókasöfn á Íslandi 

Á Íslandi gilda lög um háskólabókasöfn líkt og önnur bókasöfn en lögin setja 

bókasöfnum ákveðinn ramma til að starfa eftir. Árið 2003 hófst vinna við endurskoðun 

á lögum um bókasöfn þar sem meðal annars átti að kanna hvort hagræði væri í því að 

setja ein lög um allar gerðir bókasafna. Samhliða þessu voru lög um Landsbókasafn 

Íslands – Háskólabókasafn endurskoðuð. Lögin um Landsbókasafn Íslands - 

Háskólabókasafn urðu svo að lögum árið 2011 en bókasafnalögin í lok árs 2012 

(Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, 2013). Háskólabókasöfn, að bókasafni 

Menntavísindasviðs meðtöldu, heyra því undir bókasafnalög, sem og öll önnur 
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bókasöfn sem rekin eru af ríki eða sveitarfélögum (Bókasafnalög nr. 150/2012.) og ber 

söfnunum að starfa eftir þessum lögum. Einu sérlögin um bókasöfn gilda fyrir 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn (Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, 2013), eins 

og áður hefur komið fram, en bókasafn Menntavísindasviðs heyrir ekki undir það safn 

heldur beint undir Menntavísindasvið Háskóla Íslands (Þórhildur S. Sigurðardóttir, 

2009). 

Samkvæmt 6. gr laga um bókasöfn og starfsemi þeirra eru bókasöfn 

þjónustustofnanir sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni og hafa þau samkvæmt þessum 

lögum nokkur markmið, meðal annars að efla menningar- og vísindastarfsemi, 

menntun, símenntun og upplýsingalæsi (Bókasafnalög nr. 150/2012.). Í 7. grein 

bókasafnalaga er svo fjallað um flokka bókasafna en þar eru bókasöfn í skólum tilgreind 

sem upplýsingamiðstöð fyrir kennara og nemendur og að starfsemi slíkra safna ætti að 

leggja áherslu á að þjálfa upplýsingalæsi nemenda og starfsfólks (Bókasafnalög nr. 

150/2012.). Bókasöfnum eru því settar ákveðnar lagalegar skorður sem þeim ber að 

fara eftir en þessar skyldur þarf bókasafn Menntavísindasviðs að uppfylla líkt og önnur 

skólabókasöfn.  

2.3 Hlutverk háskólabókasafna 

Í kaflanum hér verður fjallað um helstu atriði sem huga verður að í starfsemi 

háskólabókasafna en eins og gefur að skilja er í mörg horn að líta í slíkri starfsemi. Auk 

þess sem bókasafnalögin setja ákveðinn ramma verður að taka tillit til mismunandi 

notendahópa og mismunandi áherslusviða stofnunarinnar sem til dæmis getur markast 

af þeim fræðasviðum sem þar eru starfrækt. Hvaða þjónusta er í boði og hvernig hún 

er útfærð getur þar af leiðandi verið misjafnt milli háskólabókasafna en gera má ráð 

fyrir að stór hluti þjónustunnar sem í boði er sé þjónustugrunnur sem öll 

háskólabókasöfn eiga sameiginlegan. Í flestum tilfellum er þjónusta háskólabókasafna 

svipuð þeirri þjónustu sem er í boði á öðrum tegundum bókasafna með einhverjum 

undantekningum þó, en ef til vill má segja að helsti munurinn liggi í því að þjónustan 

getur verið flóknari þegar háskólabókasöfn eru annars vegar (Alire og  Evans, 2010).  
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2.3.1 Notendahópar 

Notendahópar háskólabókasafna geta verið margir og misleitir, ekki er lengur hægt að 

gera ráð fyrir því að notendur háskólabókasafna séu eingöngu fræðimenn að stunda 

rannsóknastörf heldur eru það nemendur á ýmsum stigum náms, ýmist í fullu námi eða 

hlutanámi, á staðnum eða í fjarnámi, og kennarar við rannsókna- og kennslustörf svo 

eitthvað sé nefnt. Þegar slíkur fjölbreytileiki er til staðar er mikilvægt að bókasafnið 

uppfylli hlutverk sitt fyrir alla hlutaðeigandi hópa, veiti góða þjónustu og stuðli að 

aukinni hæfni notenda til að nýta sér mismunandi upplýsingaveitur (Brophy, 2005). 

Hver hópur getur haft sérþarfir sem taka þarf tillit til, til að mynda þarf að gæta þess að 

fjarnemar njóti sömu þjónustu og aðrir nemendur að eins miklu leyti og mögulegt er. 

Gæta þarf þess að þjónustan nái til þeirra svo fljótt sem auðið er og að aðgangur þeirra 

að efni sé sá sami og hjá þeim sem stunda nám á staðnum. Til að ná þessum 

markmiðum getur verið nauðsynlegt fyrir bókasafnið að stofna til samstarfs við aðila 

sem geta komið að þjónustunni, auk þess sem tryggja verður að rafrænar 

þjónustuleiðir séu eins skilvirkar og mögulegt er (Tripathi og  Jeevan, 2009). 

Þegar kemur að rannsóknum er mikilvægt að hafa í huga að vegna þess hversu 

margir misleitir hópar leynast innan háskólanna skiptir máli að átta sig á hvaða hópar 

eru til staðar og hvað einkennir þá. Til að rannsóknin sé sem hagkvæmust fjárhagslega 

getur þurft að forgangsraða notendahópum sem teknir eru fyrir í henni. Þegar verið er 

að afmarka þessa hópa eru ýmis atriði sem er gott að hafa í huga, til dæmis hver er 

stærsti notendahópurinn og hvar liggja vandamálin helst, sem og hvert væri markmið 

rannsóknarinnar. Innan háskólabókasafna má greina marga notendahópa og hægt er 

að greina þá niður eftir víðum skilgreiningum, eða brjóta lengra niður í smærri hópa. Til 

dæmis er hægt að greina nemendahópa niður eftir námsstigi svo sem hópur í 

grunnnámi og annar í framhaldsnámi. Einnig má greina niður eftir námssviðum og 

jafnvel lengra niður eftir námsgreinum. Ennfremur má greina hópa niður eftir því hvort 

nemendur eru í fullu námi eða hluta námi, staðnemar, fjarnemar, nemendur frá svæði 

skólans eða utan hans eða jafnvel erlendir nemar. Það sama má segja um starfsfólk 

skólans, að hægt er að greina það niður í marga mismunandi hópa (McKnight, 2009).  

Eins og á öðrum sviðum í samfélaginu verður háskólabókasafnið að taka tillit til 

notenda með sérþarfir, en oft er það best gert með því að samþætta þjónustu 
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almennri þjónustu eins og hægt er og taka ekki einstaklinga með sérþarfir út úr 

hópnum nema að nauðsyn beri til. Sérþarfir geta verið af mismunandi toga og laga 

verður safnið og þjónustuna að því. Til dæmis þarf að vera aðgangur fyrir hjólastóla á 

safnið og að safnkostinum öllum eins og hægt er, einnig þarf að huga að blindum, 

sjónskertum, heyrnarskertum og heyrnarlausum. Þegar verið er að huga að 

einstaklingum með sérþarfir þarf að gera það bæði með því að aðlaga safnið og búnað 

á því að þeim eins og hægt er, og með því að sjá til þess að starfsfólk sé tillitsamt og 

meðvitað um að laga alla framkomu og veitta þjónustu að þeim sem til þeirra leitar 

(Brophy, 2005). 

2.3.2 Að ná til notenda 

Margur gæti haldið að háskólabókasafn þyrfti ekkert að hafa fyrir því að laða til sín 

viðskiptavini en aukið framboð á upplýsingaveitum, og þá sérstaklega þegar kemur að 

internetinu, gerir það að verkum að auðveldara er fyrir fólk að leita annað eftir þeirri 

þjónustu sem það sækist eftir hvað upplýsingar varðar. Það er því nauðsynlegt fyrir 

háskólabókasafnið að halda viðskiptavinum ánægðum og frá því upp úr 1990 hafa 

bókasöfn meira horft til þeirra aðferða sem eru við lýði í þjónustumiðuðum 

fyrirtækjum til að bæta þjónustuna í sinni starfsemi (Alire og  Evans, 2010).  

 Það er þó ekki endilega nóg að þjónusta sé til staðar, jafnvel þótt hún sé góð, en 

mikilvægt er að henni sé komið á framfæri við þá sem hana þurfa að nota. Það er því 

mikilvægt að til staðar séu skilvirk samskiptakerfi til að hægt sé að ná til notenda og 

koma á framfæri því sem í boði er á safninu (Sahu, 2007). Notendur sem ekki vita af 

þjónustunni  geta ekki nýtt sér hana sér til framdráttar en slíkt ætti að vera mikilvægt 

fyrir notandann sjálfan, bókasafnið og skólann í heild. 

Markaður fyrir bókasöfn hefur breyst umtalsvert og kröfur notenda samfara 

því. Þegar kemur að því að velja upplýsingaveitu eru kröfur gerðar um skilvirkni, 

einfaldleika og gagnsæi og helst með grípandi og snjallri markaðssetningu. Þessar 

kröfur gera það að verkum að oft eru rafrænar heimildir sem auðvelt er að nálgast 

teknar framyfir prentaðar heimildir af betri gæðum. Hér er því aðgengi sett í fyrsta sæti 

á kostnað gæða (Ross og  Sennyey, 2008). Þetta ætti ekki aðeins að vera áhyggjuefni 
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fyrir bókasafnið heldur líka fyrir háskólann sem það starfar undir þar sem gæði efnis 

sem kemur frá nemendum ætti að endurspegla námið.   

Með aukinni tækni og netvæðingu hafa rannsakendur í vaxandi mæli kosið að 

birta niðurstöður sínar á samfélagslega tengdum miðlum og ein af afleiðingum þess er 

sú að bókasöfn hafa fengið samkeppni um hlutverk sitt sem upplýsingaveita. Þessi 

þróun hefur gert það að verkum að námsmönnum og fræðimönnum er gert kleift að 

sneiða hjá bókasafninu þegar kemur að öflun upplýsinga og heimilda (Ross og  

Sennyey, 2008). Til að mynda leiddi könnun við háskólabókasafnið á Möltu sem 

framkvæmd var árið 2003 til 2004 í ljós að starfsfólk háskólans hafði aðgang að 

upplýsingaveitum sem voru skilvirkari heldur en háskólabókasafnið. Starfsfólkið hafði 

aðgang að ýmsum tengslanetum sem veittu aðgang að upplýsingum og í gegnum 

starfsfólkið höfðu svo nemendur við háskólann einnig gagn af þessum tengslanetum. 

Þarna var því staðan orðin sú að háskólabókasafnið var ekki lengur miðlæg 

upplýsingamiðstöð fyrir háskólasamfélagið (Broady-Preston og  Felice, 2006) en það 

hlýtur að vera staða sem öll háskólabókasöfn vilja forðast. 

2.3.3 Upplýsingaþjónusta og upplýsingalæsi 

Segja má að upplýsingaþjónustan sé hornsteinn háskólabókasafna þar sem notendur 

safnsins geta þurft aðstoð við upplýsingaleit auk þess sem þeir geta þurft leiðbeiningar 

um hvernig nýta má upplýsingarnar á árangursríkan hátt. Að halda úti góðri 

upplýsingaþjónustu getur verið erfitt og dýrt, auk þess sem hún getur þurft að fara 

fram á fleiri en einum vettvangi, til að mynda rafrænt eða augliti til auglitis. Hæfni 

starfsfólks í mannlegum samskiptum og til að takast á við fjölbreyttar og misflóknar 

fyrirspurnir skiptir því megin máli þegar kemur að því að veita góða upplýsingaþjónustu 

(Brophy, 2005).  

Upplýsingaþjónusta bókasafna er víðtæk og mikilvæg í starfsemi þeirra, hversu 

víðtækt þetta hlutverk er getur svo farið eftir hlutverki safnsins innan skólans (Scarth, 

2006). Upplýsingaþjónusta bókasafns felur í sér svörun fyrirspurna, kennslu og þjálfun 

fyrir notendur, aðstoð við einstaka hópa, einstaklingsaðstoð og jafnvel tæknilega 

aðstoð (Heery og  Morgan, 1996). Auk þessa getur upplýsingaþjónustan falið í sér 

einstaklingsviðtöl í tengslum við upplýsingaleit, ýmsa kennslu fyrir stóra eða smáa 
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hópa, og leiðsögn um bókasafnið sjálft (Guerrero, 2006). Upplýsingaþjónusta 

háskólabókasafna ætti að bjóða upp á aðgang að ýmsum upplýsingaveitum og auk 

hefðbundinna leitarvéla, gagnabanka, rafrænna tímarita, efnis í opnum aðgangi og 

rafrænna uppflettirita nefna Martínez og Yunta (sjá í Alvite og  Barrionuevo, 2011) 

aðrar upplýsingaveitur sem ættu alltaf að vera til staðar í upplýsingaþjónustu 

bókasafna en það eru heimasíða fyrir bókasafnið og vefmiðlar. Þessar tvær leiðir geta 

hentað vel til að koma á framfæri upplýsingum um þjónustu en einnig sem ein leið til 

að veita þjónustuna. Heimasíða getur veitt aðgang að ýmsum gagnabönkum og 

leitarvélum auk þess að kynna þjónustu safnsins. Aðrir miðlar gætu til dæmis verið 

Facebook þar sem hægt væri að kynna þjónustu safnsins og jafnvel veita einhverja 

þjónustu þar í gegn. Einnig væri til að mynda hægt að nota Youtube.com til að setja inn 

kennslumyndbönd sem gætu gagnast nemendum. 

Kennsla á bókasafni getur tengst ýmsu, meðal annars sýnikennsla á rafræna 

gagnagrunna, kennsla í leitaraðferðum og verkleg kennsla þar sem nemendur þurfa að 

framkvæma leitir sjálfir (Guerrero, 2006). Upplýsingaþjónustan miðar því markvisst að 

því að bæta þekkingu og færni notenda safnsins. Þessi ábyrgð þarf þó ekki alltaf að 

liggja á upplýsingaþjónustu bókasafnsins. Þar sem kröfur kennara geta verið 

mismunandi getur verið eðlilegt að þeir deili þeirri ábyrgð með upplýsingaþjónustunni 

að kenna nemendum réttu vinnubrögðin þegar kemur að því að afla sér upplýsinga og 

stunda rannsóknarvinnu (Rollins og  Gaspard, 2006). Í þessu ljósi er sambandið á milli 

starfsmanna upplýsingaþjónustu og kennara mikilvægt og getur árangur af kennslu í 

upplýsingafærni byggst á því hversu gott samband er þarna á milli. Þetta er meðal 

annars vegna þess að kennsla í upplýsingafærni ber mestan árangur þegar nemendur 

upplifa raunverulega þörf fyrir hana í náminu, frekar en að slík kennsla fari fram löngu 

áður en nemendur ná að tengja hana við námið. Það er því mikilvægt að kennarar og 

starfsfólk upplýsingaþjónustu séu í samstarfi til að skipuleggja kennslu á safninu út frá 

kennsluáætlun (Brophy, 2005). 

Með breyttum kröfum koma breytt hlutverk og hafa bókasöfn meðal annars 

aukið vægi kennslu í upplýsingalæsi til að sporna við minnkandi eftirspurn og réttlæta 

fjölda starfsmanna (Ross og  Sennyey, 2008). En hvað er upplýsingalæsi? Samkvæmt 

skilgreiningu American Library Association (Presidential Committee on Information 
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Literacy: Final Report, 1989) er upplýsingalæsi ekki bara það að hafa hæfnina til að 

finna upplýsingar, leggja mat á þær og nota á árangursríkan hátt heldur felur það líka í 

sér að átta sig á hvenær upplýsinga er þörf. Sett hafa verið viðmið fyrir hæfni í 

upplýsingalæsi innan háskólageirans, þessi viðmið eru sett fram af Associaiton of 

College & Research Libraries (ACRL) og eru nú í endurskoðun (Information Literacy 

Competency Standards for Higher Education, 2000). Samkvæmt þessum viðmiðum ætti 

upplýsingalæsi að vera fléttað inn í skipulag námsins og til þess að ná góðum árangri 

þurfa stjórnendur skólans, kennarar og starfsfólk bókasafnsins að taka höndum saman. 

Í viðmiðunum er sérstaklega tekið fram að upplýsingalæsi nemenda í fjarnámi ætti að 

vera sambærileg við þá sem eru í staðnámi og hér reynir á starfsfólk sem kemur að 

kennslunni að finna leiðir til að koma kennslu í upplýsingalæsi til skila á árangursríkan 

hátt til fjarnema (Information Literacy Competency Standards for Higher Education, 

2000). Einnig hafa verið sett fram sérstök viðmið varðandi upplýsingalæsikennslu fyrir 

kennaranema af ACRL (Information Literacy Standards for Teacher Education, 2011) því 

þessi hópur kemur til með að þurfa að nýta og miðla þessari þekkingu áfram í starfi. 

Þessi viðmið eru einkum sett fram til að leiðbeina starfsfólki bókasafna og kennurum á 

sviði kennaramenntunar um það hvernig ætti að útfæra kennslu í upplýsingalæsi fyrir 

nemendur sem eru að læra að verða kennarar. Einnig eru sett fram viðmið um hvernig 

meta má hversu vel þessi kennsla í upplýsingalæsi virkar. 

Kennsla í upplýsingalæsi er mikilvæg nú til dags, og ekki bara af því að það 

stendur í bókasafnalögum (Bókasafnalög nr. 150/2012.) og viðmiðum ACRL 

(Information Literacy Competency Standards for Higher Education, 2000), því þar sem 

nemendur eru vel kunnugir tölvutækni og internetinu telja þeir sig vera vel færa í 

upplýsingalæsi. Sú er samt sem áður ekki endilega raunin og því er kennsla á þessu 

sviði nauðsynleg (Chen og  Lin, 2011). En eins og sagt hefur verið áður kjósa notendur 

oft auðveldari leiðir í upplýsingaöflun en hafa ef til vill ekki nauðsynlega getu í 

upplýsingalæsi og þar með getur það komið niður á gæðum efnisins sem þeir láta frá 

sér (Ross og  Sennyey, 2008). 



  

20 

2.3.4 Bókasafnið sem tengiliður 

Annað hlutverk sem háskólabókasöfn gegna sérstaklega er hlutverk tengiliðar (e. 

liaison). Þetta hlutverk getur verið mismunandi milli háskóla og í raun má segja að 

hlutverk bókasafnsins sem tengiliðar séu mörg. Karen Williams (2009) nefnir nokkur 

helstu tengiliða hlutverk háskólabókasafnsins í grein sinni frá árinu 2009, á meðal 

þessara hlutverka má nefna, kennslu og lærdóm, að reyna að ná til (e. outreach) 

samfélagsins, upplýsingaþjónusta, fjáröflun, sýningar og viðburðir, svo eitthvað sé 

nefnt. Sum þessara hlutverka eru auðskiljanleg og auðvelt að innlima þau inn í annað 

starf bókasafnsins en annað getur verið flóknara og krafist meiri vinnu (Williams, 

2009). Þessi mismunandi hlutverk komu meðal annars fram í rannsókn Glynn og Wu 

(2003) sem sýndi að nemendur og kennarar hafa mismunandi skoðun á því hvert er 

mikilvægasta hlutverk tengiliðarins á bókasafninu. Nemendur töldu mikilvægast að fá 

kennslu í heimildaskráningu og rannsóknarvinnu á meðan kennarar töldu mikilvægasta 

hlutverk tengiliðar að láta vita af nýju efni og þjónustu. Hlutverk tengiliðarins er því 

misjafnt eftir því hvaða hópi hann er að þjóna og að sama skapi eru samskiptaleiðirnar 

sem henta hverjum hópi mismunandi (Glynn og  Wu, 2003).  

Miklar breytingar hafa orðið á starfi tengiliða bókasafna frá því í byrjun tíunda 

áratugarins og á það sérstaklega við um tækni og nýjar samskiptaleiðir. Þessar 

breytingar kalla á breyttar áherslur en í þeim geta falist bæði hindranir og tækifæri 

þegar kemur að því að koma á tengslamyndun við hópa utan bókasafnsins (Glynn og  

Wu, 2003).  

2.3.5 Húsnæði og vinnuaðstaða 

Í hugum margra er háskólabókasafnið fyrst og fremst aðstaða til að læra en þörfin 

getur verið af ýmsum toga þar sem gera þarf ráð fyrir aðstöðu til einstaklingslærdóms, 

hópvinnu, aðstöðu fyrir upplýsingaþjónustu, aðstöðu fyrir starfsfólk og jafnvel aðstöðu 

til kennslu, svo eitthvað sé nefnt (Brophy, 2005). Þess vegna er mikilvægt að 

háskólabókasöfn tapi ekki því húsnæði sem þau hafa til umráða og að ekki sé horfið frá 

umbótum þegar kemur að húsnæðismálum. Á tímabili skapaðist mikil umræða bæði 

innan og utan geirans um þörfina fyrir háskólabókasöfn en sú umræða leiddi til þess að 

í einhverjum tilvikum var reynt að hætta við áður fyrirhugaðar byggingarframkvæmdir 
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fyrir bókasöfn skólanna (Alire og  Evans, 2010). Þetta ætti að varast og ekki skyldi 

vanmeta þau áhrif sem nýir hlutir geta haft, því með nýju bókasafni getur orðið 

aukning í fjölda gesta sem þar koma inn og í einhverjum tilfellum frá árinu 2006 hefur 

starfsfólk bókasafna orðið vart við aukna eftirspurn eftir vinnuaðstöðu fyrir nemendur 

og starfsfólk háskóla (Alire og  Evans, 2010).  

Susan Hurst (2013) bendir á að tóm bókasöfn í háskólum geti leitt til þessa að 

dregið sé úr fjárframlögum til bókasafna og að það hafi þegar gerst að húsnæði 

bókasafna hafi minnkað af þessum völdum. Jafnframt bendir hún á að þrátt fyrir að 

hlutverk bókasafnsins hafi breyst og færst yfir í rafrænt umhverfi þá gegni safnið sjálft 

sem staður og húsnæði veigamiklu hlutverki í að skilgreina hlutverk þess og kynna 

tilgang og gildi þess fyrir notendum. Það er því mikilvægt að mati Hurst (2013) að 

mæta þörfum notenda með því að bjóða upp á nýja og fjölbreyttari aðstöðu til 

lærdóms. Því þótt þjónusta sé í auknum mæli að færast yfir í rafræna miðla er enn 

nauðsynlegt að safnið hafi raunverulega nærveru við notendurna, með allri þeirri 

þjónustu sem slík nærvera hefur fram að færa. 

2.3.6 Safnkostur og aðgengi að honum 

Í háskólabókasafni er ekki nóg að húsnæðið, starfsfólkið og upplýsingaþjónustan sé til 

staðar, aðgangur að upplýsingum verður einnig að vera það hvort sem það er í 

prentuðu formi á staðnum, gegnum millisafnalán eða í gegnum rafrænar veitur. Sum 

söfn geta líka þurft að veita aðgang að sérhæfðari safnkosti svo sem aðgang að 

listmunum og öðru sem tengist listum, eða lagasöfnum. Það er í höndum hvers 

háskólabókasafns að móta framboð á safnkosti eftir þörfum notendanna og meta 

verður hvort þörf er fyrir sérstakar áherslur eða sérsöfn (Brophy, 2005).  

Á háskólabókasöfnum er oft til staðar þjónusta, svokallað námsbókasafn, (e. 

reserve services) þar sem kennarar sjá safninu fyrir efni sem er til stuðnings við kennslu 

viðkomandi kennara. Safnið sér svo um að halda þessu efni til haga þannig að það sé 

aðgengilegt fyrir nemendur. Slíkt efni er í mörgum tilfellum einungis lánað í stuttan 

tíma í senn, jafnvel bara einhverjar klukkustundir. Þessi þjónusta hefur undanfarin ár 

færst meira yfir í það að vera rafræn þar sem prentað efni er til dæmis skannað inn eða 
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ljósritað á bókasafninu. Þó hafa vaknað efasemdir um gildi og gagnsemi þessarar 

þjónustu (Alire og  Evans, 2010).  

Aðrar þjónustueiningar sem má nefna er útlánaþjónustan, en það er kannski sú 

þjónusta sem flestir gestir bókasafna verða varir við og nýta sér og jafnvel má segja að 

þessi þjónusta sé andlit bókasafnsins út á við. Þess vegna er mikilvægt að góð þjónusta 

sé til staðar þar sem útlán fara fram. Starfsfólk í útlánaþjónustunni er ekki endilega 

menntaðir bókasafns- og upplýsingafræðingar og því verður að tryggja að það fái 

viðeigandi þjálfun og kennslu til að þjónustan sé sem best (Alire og  Evans, 2010). Í 

útlánaþjónustunni geta komið upp ýmis vandamál en þar getur meðal annars þurft að 

takast á við erfiða hegðun viðskiptavina. Slík vandamál geta komið upp til dæmis þegar 

verið er að innheimta sektir vegna vanskila eða þegar verið er með öðru móti að 

framfylgja reglum safnsins, en slíkt getur í einhverjum tilfellum kallað á óánægju 

viðskiptavina (Alire og  Evans, 2010). Þarna eru hagsmunir starfsmannsins, 

viðskiptavinarins og safnsins í heild í húfi og viðeigandi þjálfun fyrir starfsfólk þeim mun 

mikilvægari. 

2.4 Mat á þjónustugæðum 

Á árum áður voru söfnin fyrst og fremst byggð á safnkosti sem var á staðnum og einnig 

fór upplýsingaþjónustan fram á safninu sjálfu. En með aukinni tækni hefur bæði 

safnkosturinn og þjónustan færst meira yfir á aðra miðla, bæði hvað rafrænan safnkost 

varðar og upplýsingaþjónustuna sem nú getur einnig að miklu leyti farið fram í gegnum 

internetið. Þjónusta getur því verið af ýmsum toga og mismunandi aðferðir geta 

hentað til að meta mismunandi þjónustuleiðir. Því þarf að velja hvaða leið hentar best 

þegar kemur að því að meta gæði þjónustunnar. Þetta á líka við um háskólabókasöfn 

vegna þess að þjónusta þeirra fer fram á ýmsum sviðum, með ýmsum hætti og 

gagnvart mismunandi notendahópum og því getur verið hægara sagt en gert að meta 

gæði þjónustunnar í heild sinni. Það má eiginlega segja að aukin tækni hafi í för með 

sér flóknara þjónustukerfi og þar af leiðandi flóknara heildstætt matskerfi fyrir 

þjónustu bókasafna.  
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2.4.1 Hvað er mat? 

Þegar talað er um mat er hér átt við það ferli sem felur í sér að safna gögnum og greina 

í þeim eitthvað ákveðið fyrirbæri (Hernon og  Altman, 1996), í þessu tilfelli þjónustu 

bókasafna. Í matinu felst fyrst og fremst að bera stöðuna eins og hún er saman við 

æskilega stöðu en í raun mætti líka segja að matið sé til að fella dóm yfir því sem verið 

er að meta (Van House, Weil og McClure, 1990). Matið felur því í sér mælingu og 

túlkun á mælingunni. Mælingin sjálf er gagnasöfnun og greining en hún felur ekki í sér 

dóm, heldur aðeins lýsingu á því sem er til staðar og merking gagnanna veltur þess 

vegna á því sem að ætti að vera, til dæmis markmið og væntingar þess einstaklings eða 

starfshóps sem vinnur að matinu (Van House o.fl., 1990). Slík gögn, sem skoðuð eru 

með stjórnunarlegar ákvarðanir eða stefnumótun í huga, geta gefið vísbendingar um 

áhrif, skilvirkni og virði þess sem verið er að leggja mat á. Þessi gögn geta svo verið 

góður grunnur þegar lagðar eru fram tillögur um úrbætur (Hernon og  Altman, 1996). 

Þegar bókasöfn eru annars vegar gætu slíkar úrbætur til dæmis verið að bæta þjónustu 

sem þegar er til staðar, innleiða þjónustu sem ekki er í boði nú þegar, auka við 

safnkost, breyta skipulagi eða ýmislegt annað. Gögn úr slíku mati geta því hjálpað 

stjórnendum að tryggja að upplýsingaþörfum viðskiptavina sé fullnægt (Hernon og  

Altman, 1996). Þegar kemur að breytingum og úrbótum á bókasöfnum er gott að hafa í 

huga að ekki er hægt að leysa öll vandamál einn og sjálfur, sum vandamál verður að 

leysa í samstarfi við aðra, til dæmis önnur bókasöfn, fagfélög eða starfsfólk innan 

stofnunarinnar (Stoffle, Allen, Morden og Maloney, 2003).  

Van House, Weil og McClure (1990) settu fram líkan fyrir mat sem 

markmiðsmiðað ferli. Þetta ferli er hringlaga og felur í sér fimm megin þætti: mat á 

stöðunni eins og hún er auk markmiðasetningar, mælanlegt viðmið sett fram, mæling 

framkvæmd, gögnum úr hverri mælingu safnað, gögn borin saman við markmið til að 

leggja mat á bókasafnið og loks fer fram endurmat á stöðunni og hringurinn hefst á ný 

(Van House o.fl., 1990). Það er því ljóst að mat á gæðum í þjónustu bókasafna verður 

að vera sífellt í gangi með einhverjum hætti því bókasafnið verður að laga sig sem best 

að þeim kröfum sem settar eru fram á hverjum tíma.  
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2.4.2 Mikilvægi mats 

Þjónustugæði eru mikilvæg þegar kemur að því að halda í viðskiptavini, en þeir hafa 

tilhneigingu til að færa viðskipti sín annað séu þeir ekki ánægðir með þjónustuna eða 

vöruna sem þeir fá (Hernon, Nitecki og Altman, 1999). Það er því nauðsynlegt að meta 

gæði þjónustu háskólabókasafna, rétt eins og annarra stofnana og fyrirtækja, til að 

kanna hversu ánægðir viðskiptavinir safnsins eru. Segja má að enn meiri áhersla þyrfti 

að vera á slíkt mat nú til dags í ljósi þess að með aukinni og fjölbreyttari samkeppni, 

auk framfara í rafrænu umhverfi upplýsinga, verða kröfur notenda háskólabókasafna 

meiri (Hernon o.fl., 1999) og aðgangur að slíkri þjónustu utan háskólabókasafna er 

orðinn betri, eins og áður hefur komið fram. 

Segja má að það sé bæði innri og ytri þrýstingur á mælingar eða mat á 

bókasöfnum. Inni á safninu hefur kostnaður til að mynda aukist vegna dýrari aðfanga 

og aukinnar tækni, á sama tíma og gríðarleg aukning hefur orðið á birtingu upplýsinga 

og rafrænum aðgangi sem eykur enn þrýsting á þjónustu bókasafna. Bent hefur verið á 

að þrátt fyrir að mikilvægt sé að framkvæma gæðamat á bókasöfnum þá megi ekki 

hugsa eingöngu um bókasafnið heldur verði að taka tillit til þess sem skiptir máli fyrir 

viðskiptavinina og stofnunina í heild (Stoffle o.fl., 2003). 

Um leið og bókasöfn verða stærri og flóknari verður þörf stjórnenda fyrir 

áreiðanleg gögn til að byggja ákvarðanir á meiri (Van House o.fl., 1990). Þar sem 

bókasöfn starfa í umhverfi sem er sífellt að breytast er sérstaklega mikilvægt að ná til 

notenda. Til þess að tryggja að það sé gert og til að öruggt sé að þjónustan sem í boði 

er sé viðeigandi á safninu þurfa kynningar og markaðsmál að vera í réttu samhengi og 

þar kemur gæðamat inn með veigamikið hlutverk. Með slíku mati fáum við skilning á 

þörfum notenda og tækifæri til að uppfylla þær, auk þess sem bera má kennsl á 

styrkleika og veikleika bókasafnsins með úrbætur í huga (Babalhavaeji, Isfandyari-

Moghaddam, Seyed Vahid og Shakooii, 2010). 

En það er fleira sem slíkt mat getur hjálpað með, það getur sagt til um hvernig 

staða bókasafnsins er á ákveðnum tímapunkti, hvar bóta er þörf, það getur hjálpað 

með skipulag þjónustunnar auk þess sem hægt er að leggja mat á þær breytingar eða 

nýjungar sem framkvæmdar hafa verið á bókasafninu (Van House o.fl., 1990). Mat á 
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þjónustu bókasafna getur líka verið til að friðþægja ytri stjórnendur og yfirstofnanir 

sem sérstaklega setja fjárhagslegan þrýsting á bókasöfn og því er gott að geta sýnt 

fram á í hvað peningarnir fara og hvort reksturinn sé hagkvæmur, bæði fjárhagslega og 

þjónustu- eða þekkingarlega. Sé slíkt mat framkvæmt á bókasafni þá gefur það líka til 

kynna að stjórnendur safnsins hafa metnað til að reka safnið á hagkvæman og 

árangursríkan hátt (Van House o.fl., 1990). Auk þessa getur könnun á ánægju 

viðskiptavina gefið góðan grunn þegar verið er að sækja um meira fjármagn til handa 

bókasafninu (Balog og  Plascak, 2012). 

Enn ein ástæða til að meta þjónustugæði bókasafna er að mismunandi svið eða 

starfseiningar innan þeirra hafa áhrif hvor á aðra og til að allt gangi sem best fyrir sig 

þurfa starfsmenn að vita hvernig hlutirnir ganga fyrir sig hjá öðrum starfseiningum. Því 

er mikilvægt að meta mismunandi starfsþætti og deila niðurstöðunum og 

upplýsingunum með öðrum starfseiningum innan safnsins (Hernon og  Altman, 1996).  

Til að undirstrika það hversu mikilvægt er fyrir bókasöfn að framkvæma mat á 

þjónustugæðum má nefna rannsókn sem gerð var við háskólann í Tehran í Íran. Þessi 

rannsókn leiddi í ljós að þrátt fyrir að bókasafnið hafi staðið fyrir ýmsum verkefnum til 

að bæta þjónustu þess þá mistókst það því ekki var búið að greina þá þætti sem 

notendum þóttu mikilvægastir (Nejati og  Nejati, 2008). Til þess að koma í veg fyrir að 

slík vinna fari forgörðum er því mikilvægt að fram fari einhvers konar mat og greining á 

þjónustu áður en farið er út í breytingar sem jafnvel geta verið kostnaðarsamar. Enn 

einn kostur við slíkt mat samkvæmt Hakala og  Nygrén (2010) er að ánægja 

viðskiptavina með þjónustu bókasafnsins hefur jákvæð tengsl við ímynd háskólans og 

fjárhagsstöðu hans. Matið verður því ekki aðeins til að hjálpa bókasafninu innan 

háskólans að uppfylla skyldur sínar og kröfur viðskiptavina heldur getur það orðið til 

þess að hjálpa stofnuninni í heild sinni.  

Hernon og Altman (1996) ganga svo langt að segja að ekki sé hægt að gera 

árangursríkar áætlanir fyrir starfsemi bókasafna sé ekkert mat til staðar og að slíkt mat 

sé einskis nýtt sé það ekki notað í skipulagningu og áætlanagerð bókasafnsins. Aldrei 

skyldi þó vaða út í umfangsmiklar breytingar til að auka ánægju og uppfylla kröfur 

viðskiptavina án þess að huga að öðrum atriðum í leiðinni. Til að mynda getur 
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sólarhringsaðgangur að þjónustu orðið til þess að uppfylla væntingar viðskiptavina og 

auka ánægju þeirra en óvíst er að slík þjónusta sé mikið notuð og því væri ekki 

forsvaranlegt að setja mikinn kostnað í slíkar breytingar (Quidachay-Swan, 2013). 

Það er því margt sem styður það að framkvæmt sé mat á starfsemi bókasafna, 

því það getur hjálpað til við að bæta starfsemina og best væri ef slíkt mat væri 

framkvæmt reglulega til að bókasafnið geti haldið í við þá þróun sem á sér stað í 

umhverfi þess og þær kröfur sem notendur gera.  

2.4.3 Hindranir mats 

Það er þó því miður ekki svo að mati geti ekki fylgt neinir gallar og samkvæmt Schuman 

(1972 sjá í Hernon og  Altman, 1996) getur slíkt mat haft slæm áhrif sé það ekki rétt 

framkvæmt eða notað á réttan hátt eða eingöngu unnið til að réttlæta ákvarðanir 

stjórnsýslunnar. Rannsókn Troll (2002) í samstarfi við Digital Library Federation leiddi í 

ljós ýmsar hindranir sem stafræn bókasöfn standa frammi fyrir þegar kemur að 

mælingum og mati á bókasöfnum. Margir átta sig ekki á hvaða gögnum á að safna og í 

sumum tilfellum getur verið erfitt eða allt að því ómögulegt að safna gögnunum. Í 

mörgum tilfellum getur verið erfitt að greina og túlka gögnin auk þess sem þau geta 

verið ónákvæm eða jafnvel getur komið í ljós að þau séu ótengd tilgangi 

rannsóknarinnar. Skortur á þeirri hæfni sem þörf er á til að safna og greina gögn getur 

líka haft áhrif á getu bókasafna til að framkvæma mat á safninu. Einnig kom fram í 

rannsókn Troll, að skipulag og starfsemi bókasafna nái oft ekki yfir það sem 

nauðsynlegt er til að mat geti farið fram.  

2.4.4 Mismunandi mælingar 

Það er í mörg horn að líta þegar meta á gæði þjónustu en meðal annars þarf að ákveða 

hvað á að mæla og hvernig á að mæla það. Á bókasöfnum getur þurft að huga að því 

að mæla það fjármagn sem er til staðar fyrir safnið því fjármagn hefur meðal annars 

áhrif á þann safnkost sem hægt er að fjárfesta í sem og það starfsfólk sem hægt er að 

ráða. Einnig getur þurft að horfa til aðstöðunnar á safninu bæði fyrir starfsfólk og 

notendur því slæm aðstaða getur haft neikvæð áhrif (Hernon og  Altman, 1998). 

Hernon og Altman (1998) telja upp enn fleiri þætti í starfsemi og umhverfi bókasafna 
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sem má mæla, þar á meðal starfsfólk eða starfshópa, aðgerðir og ferla á safninu, 

samfélagið, notendur, notkun, þjónustu, afleiðingar þjónustunnar og áhrif.  

Hernon og Altman (1996) nefna nokkur atriði sem gott er að mæla reglulega til 

að fylgjast með og viðhalda gæðum þjónustu. Á meðal þess sem nefnt er, er hversu 

langan tíma tekur að ganga frá efni sem hefur verið skilað, hversu langan tíma tekur að 

koma nýju efni í umferð, afgreiðslutími í millisafnaláni og í hvernig ástandi sá búnaður 

safnsins sem viðskiptavinir nota er. Viðbragðstími getur því verið góður og viðeigandi 

mælikvarði á þjónustu á bókasafni en stuttur biðtími viðskiptavina eykur gæði 

þjónustunnar á meðan langur biðtími minnkar gæðin. Gott er að setja viðmiðunartíma 

fyrir þjónustuna en það má gera með því að taka meðaltal af tímanum sem hefur farið í 

viðkomandi verk yfir nokkrar vikur, en einnig verður að huga að því að 

viðmiðunartíminn sé innan skynsemismarka (Hernon og  Altman, 1996). Þar sem 

þjónusta bókasafna hefur á undanförnum árum færst í auknum mæli yfir í rafrænt 

form má segja eðlilegt að meta þurfi viðbragðstíma á þeim vettvangi líka, til að mynda 

má mæla hversu langan tíma tekur að svara fyrirspurnum í tölvupósti. 

Einnig getur verið eðlilegt að gera einfalt mat á þjónustu sem felur í sér að 

spyrja einfaldra já og nei spurninga, það er að segja er ákveðin þjónusta í boði á 

safninu, eða er ákveðin stefna á safninu eða ekki. Þannig má meðal annars leggja mat á 

grunnþjónustu, aðbúnað, afgreiðslutíma og fleira. Þótt margt í stefnu og þjónustu 

safnsins sé stöðugt að þessu leyti þá geta kringumstæður breyst og til dæmis gert það 

að verkum að hætta þarf með ákveðna þjónustu eða þá að ný þjónusta byrjar (Hernon 

og  Altman, 1996).  

Hernon og Altman (1996) nefna aðra leið sem nota má til að meta 

þjónustugæði en sú leið felur í sér að taka upp á myndband þjónustuna sem á að meta. 

Þessa aðferð má til dæmis nota þegar meta á framkomu starfsfólks gagnvart 

viðskiptavinum en með þessu móti getur starfsfólkið lagt mat á eigin frammistöðu með 

því að horfa á myndbandið og síðan breytt eða bætt framkomu sína eftir því. Einnig 

geta myndböndin nýst til þess að gera leiðbeiningar og reglur um æskilega starfshætti. 

Myndbönd má líka nota til að meta ástand og viðhald bygginga og annars aðbúnaðar. 

Þegar myndbönd eru notuð til að meta þjónustu verður að huga að því að staðsetning 
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myndbandsupptökuvélanna valdi ekki óþægindum eða ónæði á safninu (Hernon og  

Altman, 1996).  

Auk ofangreinds má nefna rýnihópa sem álitlegan kost þegar kemur að því að 

meta og bæta þjónustu. Rannsókn Wilson-Matusky (2006) leiddi í ljós að þegar verið er 

að líta til þess að bæta þjónustu þá komu rýnihópar með nýtt sjónarhorn á hlutina, 

sjónarhorn sem ekki var hluti af sjónarhorni starfsmanna bókasafnsins áður. Auk þessa 

tóku starfsmenn bókasafnsins vel í ábendingar og voru spenntir fyrir þeim tillögum sem 

hópurinn hafði fram að færa. 

Það er engin ein rétt leið til að leggja mat á skilvirkni og gæði þjónustu 

bókasafna heldur þurfa þeir sem að matinu standa að velja sambland af þeim 

aðferðum, nýjum sem gömlum, sem best eiga við til að framkvæma mat sem kemur að 

góðum notum (Bawden, Petuchovaite og Vilar, 2005). Það getur því verið hagkvæmt 

fyrir bókasafn að blanda saman einhverjum af ofangreindum aðferðum til að fá sem 

mest út úr matinu. Eðlilegt er þó að horfa til þess um hvers konar bókasafn er að ræða 

og hver tilgangurinn með matinu er þegar velja á matsaðferðir. 

2.4.4.1 Þjónustukönnun meðal notenda 

Samkvæmt Citti, Politi, Sabattini og Semenzato (2012) ætti helst að líta á kannanir sem 

fjárfestingu og verkfæri til umbóta á þjónustunni sem verið er að veita. En ein 

einfaldasta leiðin til að meta þjónustugæði á háskólabókasöfnum er einmitt 

þjónustukönnun meðal notenda safnsins og þar sem gæði safnsins byggja á því að 

þarfir notenda séu uppfylltar er þessi leið vel viðeigandi (Brophy, 2005). Þeir sem nota 

þjónustuna eru best til þess fallnir að leggja mat á gæðin en ekki aðilinn sem veitir 

þjónustuna (Arshad og  Ameen, 2010) og segja má að endurgjöf viðskiptavina sé 

óaðskiljanlegur hluti af þjónustu við þá því viðskiptavinir þurfa að vita að þeirra 

hagsmunir séu hafðir að leiðarljósi þegar verið er að skipuleggja þjónustu (Kaur og  

Singh, 2011). Því verður að leita til viðskiptavinarins eftir aðstoð og áliti þegar kemur að 

gæðamati en það veltur svo á einstaklingnum hvernig hann upplifir þjónustu bókasafns 

og hvernig hann metur gæðin (Alire og  Evans, 2010). Mat hvers og eins á gæðum er 

því mismunandi og getur farið eftir kröfum og bakgrunni auk annarra þátta. Ef þjónusta 

er slæm er mikilvægt að geta komið þeim skilaboðum á framfæri til þeirra sem 
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þjónustuna veita en að sjálfsögðu ætti endurgjöf ekki endilega bara að fela í sér 

kvartanir heldur líka tillögur og hrós sem eru mikilvæg fyrir skipulag og starfsemi 

safnsins (Kaur og  Singh, 2011). Þótt hér hafi sjónum verið beint að endurgjöf sem væri 

aðgengileg viðskiptavinum dags daglega má segja að þjónustukönnun gefi 

viðskiptavinum tækifæri til að koma sínum skoðunum á framfæri. 

2.4.4.2 LibQUAL+ 

Hægt er að meta þjónustugæði með því að mæla muninn á milli væntinga til 

þjónustunnar og upplifun á gæðum hennar (Arshad og  Ameen, 2010). Þetta er einmitt 

hugmyndin á bakvið spurningalista sem þróaður hefur verið til að leggja mat á gæði 

þjónustu bókasafna, LibQUAL+. Listinn er byggður á aðferðafræði sem kallast 

SERVQUAL og var þróuð af Parasuraman, Zeithaml og Berry (1985). Aðferðafræðin í 

SERVQUAL byggist á því að mæla bilið á milli væntinga og upplifunar, það er að segja 

að notendur eru beðnir að meta væntingar sem þeir gera til þjónustunnar og svo þá 

reynslu eða upplifun af þjónustunni sem þeir hafa nýtt sér (Brophy, 2005). 

Áður en LibQUAL+ var þróað höfðu nokkur bókasöfn, þar á meðal 

háskólabókasöfn Texas A&M háskóla, notað SERVQUAL í breyttu formi til að meta gæði 

þjónustu. Sú notkun leiddi í ljós nauðsyn þess að þróa svipað verkfæri sérsniðið að 

þörfum bókasafna og fóru Association of Research Libraries í samstarfi við bókasöfn 

Texas A&M háskóla í verkið. Nú er svo komið að yfir 1200 bókasöfn hafa nýtt sér 

LibQUAL+ en þar á meðal eru háskólabókasöfn, sérfræðisöfn og almenningsbókasöfn. 

Einnig hefur LibQUAL+ náð alþjóðlegri notkun þar sem söfn í Afríku, Asíu, Ástralíu og 

Evrópu hafa tekið þátt (LibQUAL+ Charting Library Service Quality: General 

Information, 2013). Í Evrópu er LibQUAL+ víða notað en vinsældir þessa spurningalista 

tóku að vaxa um 2008 en aukninguna má meðal annars rekja til þýðingar listans á hin 

ýmsu tungumál (Voorbij, 2012). 

Kjarninn í LibQUAL+ er könnun auk þjálfunar fyrir starfsfólk, en sú þjálfun felur 

þó ekki í sér þjálfun í úrvinnslu þar sem svörin við spurningalistanum eru send inn í 

gagnabanka þar sem unnið er úr þeim og loks er greinargerð skilað til bókasafnsins. 

Könnunin, sem fram fer á netinu, er til þess að hjálpa bókasöfnum að meta og bæta 

þjónustu bókasafnsins, breyta menningu innan stofnunarinnar og til að markaðssetja 
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safnið. LibQUAL+ getur líka hjálpað starfsfólki bókasafna að átta sig betur á því hvernig 

notendur safnsins upplifa þjónustuna á safninu auk þess sem það gefur tækifæri til 

samanburðar við aðrar sambærilegar stofnanir og býður upp á að gögnum sé safnað 

yfir tíma og býður þannig upp á samanburð milli mismunandi tíma á sama safninu 

(LibQUAL+ Charting Library Service Quality: General Information, 2013).  

Sýnt hefur verið fram á að LibQUAL+ er raunverulega notað í þeim tilgangi sem 

ætlast er til þar sem rannsóknabókasöfn víða um Evrópu hafa notað spurningalistann 

og út frá honum unnið að því að breyta og bæta þjónustu (Voorbij, 2012). Eins og 

Hakala og  Nygrén (2010) sögðu þá hefur LibQUAL+ ýmsa kosti sem og galla en einn af 

kostunum er sá að þarna er gefið tækifæri til að líta á hlutina frá sjónarhóli 

viðskiptavinarins. Einn af ókostunum hins vegar, er að listinn þykir ekki nógu 

notendavænn (Voorbij, 2012).  

Hafa verður í huga að þótt að LibQUAL+ hafi náð einhverri útbreiðslu þá er ekki 

víst að það henti allsstaðar en sem dæmi má nefna að Awan og  Mahmood (2013) 

hönnuðu mælitæki til að mæla þjónustugæði á háskólabókasöfnum í Lahore í Pakistan. 

Þar sem LibQUAL+ var þróað fyrst og fremst fyrir þróuð lönd, vantaði gott mælitæki 

fyrir háskólabókasöfn í þróunarlöndum og ljóst er að slík mælitæki verður að laga að 

aðstæðum. Þegar kemur að mati á þjónustugæðum er í raun ekkert kerfi sem getur 

gengið þvert á menningarheima eða mismunandi gerðir þjónustu (Awan og  Mahmood, 

2013). Aðrir hafa reynt fyrir sér í gerð slíkra mælitækja en sem dæmi um svipaða 

þjónustu má nefna Counting Opinion, en bæði almenningsbókasöfn og 

háskólabókasöfn hafa nýtt sér þá þjónustu (Alire og  Evans, 2010).  

Segja má að þessi þróun á stöðluðu gæðamatskerfi fyrir bókasöfn sé mjög 

jákvæð þar sem hún býður upp á vandað kerfi sem ætti að vera vel aðlagað að þeirri 

þjónustu sem bókasöfn veita. Einnig býður slíkt kerfi upp á að hægt er að bera saman 

mismunandi bókasöfn á þægilegan og áreiðanlegan máta. En þótt þetta framtak sé 

jákvætt þá er það kannski ekki á valdi allra bókasafna að nýta sér þessa þjónustu því 

greiða þarf ýmis gjöld fyrir þjónustuna (LibQUAL+ Charting Library Service Quality: 

Services and Fees, 2013) og oft hafa bókasöfn ekki úr miklu fjármagni að spila. 
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2.5 Fyrri rannsóknir 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á þjónustugæðum bókasafna og í þeim hafa 

mismunandi þjónustuþættir verið rannsakaðir með mismunandi leiðum. Árið 2007 og 

2010 var gerð rannsókn á bókasafni háskólans í Bologna á Ítalíu. Rannsóknin gekk út á 

það að athuga hversu ánægðir viðskiptavinir safnsins væru og var tilgangurinn að bæta 

þjónustu þess (Citti o.fl., 2012). Spurningalisti var lagður fyrir nemendur og kennara en 

að auki var unnið með rýnihóp árið 2010. Meðal niðurstaðna í rannsókninni var að 

nemendur kunnu vel að meta framlag fagstarfsmanna bókasafnsins og gerðu sér grein 

fyrir að munur var á framlagi faglærðs starfsmanns og nemenda sem unnu á safninu. Í 

rannsókninni kom einnig í ljós að þeir nemendur sem sóttu námskeið á vegum 

bókasafnsins áttuðu sig á gagnsemi safnsins og þeim upplýsingaveitum sem það hafði 

upp á að bjóða í tengslum við námsefnið. Einnig kom í ljós að nemendur virtust breyta 

viðhorfi sínu til safnsins, fóru að beina fyrirspurnum til starfsmanna í auknum mæli og 

líta á safnið ekki aðeins sem stað til að læra á heldur sem stað til að afla upplýsinga 

(Citti o.fl., 2012). Síðari spurningalistinn sem sendur var út 2010 leiddi í ljós að rafrænn 

spurningalisti hentaði vel fyrir kennara við skólann en síður fyrir nemendur þar sem 

könnunin var send út á háskólapóstföng. Þegar borin voru saman svör nemenda og 

kennara sýndi það að nemendur og kennarar nota safnið á mismunandi hátt og til að 

uppfylla mismunandi þarfir. Starfsfólk safnsins mun því laga vinnu sína að mismunandi 

þörfum þessara hópa (Citti o.fl., 2012). 

Þjónustukönnun sem gerð var við háskólabókasafn í Króatíu leiddi í ljós að 

almennt var ánægja starfsfólks skólans með þjónustu bókasafnsins meiri en ánægja 

nemenda en ánægja nemenda eftir stigi náms, grunnstig eða framhaldsstig, var mjög 

svipuð. Einhver munur var á ánægju nemenda eftir námsgreinum í rannsókninni (Balog 

og  Plascak, 2012). 

Sackers, Secomb og Hulett (2008) gerðu rannsókn á því hvernig erlendir nemar 

vildu helst fá að kynnast þjónustu bókasafnsins við La Trobe háskólann Í Ástralíu. Í ljós 

kom að vinsælasta leiðin var að kynna sér þjónustuna og bókasafnið í gegnum netið en 

þar á eftir kom með persónulegum samskiptum við starfsfólk bókasafnsins og þá 

leiðsögn um safnið. Síst vildu nemarnir kynna sér safnið í gegnum prentað efni eða 

með því að skoða safnið á staðnum á eigin vegum. Þegar kemur að því að læra um 
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safnkostinn, rafræna gagnabanka og aðra rafræna kosti í gegnum internetið kom einnig 

í ljós að prentað efni var metið síst en kennsla á netinu kynning í kennslustund og 

verkleg kennsla þóttu álitlegri kostir. Þó ber að hafa í huga að hér er um að ræða 

rannsókn á erlendum nemum innan skólans. Í þessari sömu rannsókn var kannað með 

hvaða leiðum erlendir nemar vildu helst að bókasafnið hefði samband til að koma á 

framfæri upplýsingum um þjónustu bókasafnsins og námskeið á þeirra vegum. Nemar 

kusu helst að haft yrði samband við þá í tölvupósti en á eftir því kom í gegnum vefsíður. 

Síðra þótti að hafa samband persónulega við þjónustuborð, í gegnum fréttabréf 

stúdenta eða í kennslustund. Þegar kemur að tilkynningum frá bókasafni virðast 

nemendur því taka rafrænar leiðir framyfir aðrar (Sackers o.fl., 2008). 

Þegar niðurstöður rannsókna eru notaðar sem grunnur til að breyta og bæta 

starfsemi og þjónustu safnsins þá er gott að hafa orsakatengsl í huga (Saunders, 2008). 

Það er að segja að til að auka ánægju notenda á einu sviði getur þurft að bæta 

starfsemi á öðru sviði. Rannsókn Condic (2004) við Oakland háskóla gefur svipaðar 

vísbendingar. Rannsókn hennar gekk út á að kanna ánægju nemenda með safnkost og 

fá upplýsingar um hvers konar safnkost notendur safnsins kusu helst. Í ljós kom að þeir 

nemendur í grunnnámi sem höfðu fengið leiðsögn á bókasafninu voru ánægðari með 

rafræna tímarita safnkostinn en þeir sem ekki höfðu fengið leiðsögn. Leiðsögn á 

safninu virtist gefa nemendum forskot þegar kemur að fjölbreyttari notkun 

upplýsingamiðla. Þeir nemendur sem ekki höfðu fengið leiðsögn hins vegar voru líklegri 

til að hafa ekki notað rafræn tímarit. Leiðsögn á safninu virtist hins vegar ekki hafa áhrif 

á ánægju nemenda með prentað efni. Nemendur virtust heldur kjósa að bókasafnið 

fjárfesti í rafrænum safnkosti en munur var á hópnum sem hafði fengið leiðsögn á 

safninu og þeim sem ekki hafði fengið leiðsögn, þar sem þeir sem höfðu fengið 

leiðsögn vildu heldur rafrænt efni en þeir sem ekki höfðu fengið leiðsögn. Hér hefur því 

leiðsögn á safninu þau áhrif að notendur eru ánægðari með rafrænt efni en ef engrar 

þjálfunar hefði notið við.  

2.6 Bókasafn Menntavísindasviðs – um bókasafnið 

Þann 1. júlí árið 2008 sameinuðust Kennaraháskóli Íslands og Háskóli Íslands í einn 

stóran háskóla. Markmiðið með sameiningunni var að efla rannsóknir og nýsköpun á 
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sviði uppeldis- og menntavísinda auk þess að bæta kennaramenntun. Samkvæmt 

Árbók Háskóla Íslands 2008 er gert ráð fyrir að starfsemi Menntavísindasviðs verði fyrst 

um sinn í sama húsnæði, við Stakkahlíð og Laugarvatn en að á næstu árum flytjist 

starfsemin á háskólalóðina á Melunum (Árbók Háskóla Íslands 2008, 2009) en óvíst er 

hvenær bygging fyrir Menntavísindasvið mun rísa þar (Þórhildur S. Sigurðardóttir, 

2009). Þegar sameiningarferlið stóð yfir lögðu kennarar og nemendur Kennaraháskóla 

Íslands ríka áherslu á að stoðþjónusta yrði áfram staðsett í Stakkahlíðinni og þá 

sérstaklega Menntasmiðjan sem bókasafnið var einmitt hluti af (Þórhildur S. 

Sigurðardóttir, 2009). Bókasafnið heyrir undir stjórn Menntavísindasviðs Háskóla 

Íslands en ekki Landsbókasafns Íslands - Háskólabókasafns (Árbók Háskóla Íslands 

2010, 2011) en náið samband er við það safn, sem er aðalbókasafn Háskóla Íslands 

(Bókasafn Menntavísindasviðs Háskóla Íslands: Um safnið, 2014).  

Eftir sameininguna má segja að Bókasafn Menntavísindasviðs sé sviðsbókasafn 

(e. departmental library) sem Lee (2003) hefur skilgreint sem bókasafn sem er ekki 

staðsett á sama stað og aðalsafnið og hefur fyrst og fremst til að bera safnkost sem 

tilheyrir einu eða fleiri fagsviðum. Rannsókn sem gerð var við tvær deildir í háskóla í 

Pakistan, einni með sviðsbókasafn og annarri án sviðsbókasafns, leiddi í ljós að 

nemendur töldu það vera við hæfi að hvert svið hefði sitt bókasafn. Ástæðuna fyrir því 

sögðu þeir vera þá að slíkt bókasafn þjóni betur upplýsingaþörfum nemenda og bjóði 

upp á efni sem sé fagsviðinu viðkomandi, sé þægilegra í notkun en miðlægt bókasafn 

auk þess sem það styðji við kennsluna á sviðinu (Khan og  Shafique, 2011). 

Bókasafn Menntavísindasviðs Háskóla Íslands er staðsett á tveimur stöðum, 

aðalsafnið er við Stakkahlíð og svo er safndeild á Íþróttafræðasetrinu á Laugarvatni. 

Húsnæði safnsins í Stakkahlíð, sem flutt var í árið 2002, er sérhannað fyrir safnið og 

miðast við það að bókasafnið gegni veigamiklu hlutverki við fræðasamfélagið sem 

þarna er staðsett. Bókasafn Menntavísindasviðs er sérhæft á sviði uppeldis, kennslu, 

umönnunar og þjálfunar en þetta er stærsta safnið á þessu sviði á landinu (Gunnhildur 

Kr. Björnsdóttir, 2011). Þetta safn er fyrst og fremst ætlað starfsmönnum og 

nemendum við skólann en er þó líka opið öðrum sem sérfræðisafn á áðurnefndum 

sviðum (Bókasafn Menntavísindasviðs Háskóla Íslands: Bókasafnið, 2014; Gunnhildur 

Kr. Björnsdóttir, 2011).  
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Verkefni safnsins eru margskonar en þar má helst nefna það hlutverk safnsins 

að miðla og byggja upp safnkost sem ætlað er að styðja við rannsóknir, nám og kennslu 

en einnig fellur það í hlut safnsins að veita kennslu og þjálfun í upplýsingalæsi 

(Ársskýrsla bókasafns Menntavísindasviðs 2013). Safnið hefur það markmið að veita 

faglega þjónustu, byggja upp vandaðan safnkost auk þess að auðvelda aðgang að 

upplýsingum (Bókasafn, 2012; Gunnhildur Kr. Björnsdóttir, 2011). Mikil áhersla er lögð 

á nálægð bókasafnsins við Menntavísindasvið, enda er vilji til að safnið gegni mikilvægu 

hlutverki í stoðþjónustu sviðsins. Einnig er mikilvægt að safnið sé staður sem 

nemendur vilja sækja og að þar finni þeir bæði fyrir vellíðan og stuðningi (Gunnhildur 

Kr. Björnsdóttir, 2011). 

Stöðugildi á safninu eru 6,3 en starfsmenn eru átta og gegnir Gunnhildur K. 

Björnsdóttir stöðu forstöðumanns (Ársskýrsla bókasafns Menntavísindasviðs 2013). 

2.6.1 Safnkostur 

Safnkostur bókasafns Menntavísindasviðs er fjölbreyttur og eru þar bæði innlend og 

erlend fræðirit sem og kennslubækur og handbækur veigamestar, þó má líka nefna að 

á safninu er nokkuð af fagurbókmenntum auk fræðarita á flestum fræðasviðum. Alls 

eru rúm 92 þúsund eintök skráð á safninu í Gegni. Auk prentaðs safnkosts býður safnið 

upp á aðgang að ýmsu rafrænu efni í gegnum landsaðgang og séráskriftir, en þessi 

safnkostur felur bæði í sér rafrænar bækur og tímarit auk gagnasafna. Að auki hefur 

bókasafn Menntavísindasviðs að geyma kennslugagnasafn þar sem kennsluefni sem 

notað er í grunnskólum landsins er til sýnis. Allt námsefni grunnskóla er til á safninu og 

er til útláns auk þess sem boðið er upp á kynningar á kennslugögnunum (Ársskýrsla 

bókasafns Menntavísindasviðs 2013). Á safninu má líka finna gamlar kennslubækur 

sem notaðar hafa verið í skólum hérlendis í gegnum árin, sem og sögulegt efni og 

gömul rit um uppeldis- og kennslumál (Bókasafn, 2012). Auk þess safnkosts sem þegar 

hefur verið nefndur er vert að minnast á nokkrar gerðir safnkosts enn, má þar nefna 

tölvugögn, myndbönd, spil og barnabækur (Bókasafn, 2012). Yfirleitt eru það kennarar 

sem ákveða það efni sem keypt er inn á safninu en þó getur hver sem er komið með 

tillögur um efni til innkaupa (Gunnhildur Kr. Björnsdóttir, 2011). 
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2.6.2 Þjónusta 

Eins og áður var nefnt er safnið staðsett á tveimur stöðum, í Stakkahlíð og á 

Laugarvatni. Afgreiðslutími þessara tveggja safna er misjafn og er safnið á Laugarvatni 

til að mynda lokað yfir sumartímann og var einungis opið klukkan 10-17 mánudaga til 

fimmtudaga yfir vetrarmánuðina á árinu 2013 (Bókasafn Menntavísindasviðs Háskóla 

Íslands: Afgreiðslutími, 2013) en árið 2014 hefur afgreiðslutíminn þar verið styttur í 

12:30-16:00 mánudaga til fimmtudaga (Bókasafn Menntavísindasviðs Háskóla Íslands: 

Afgreiðslutími, 2014). Safnið í Stakkahlíð hins vegar hefur meiri opnunartíma þar sem 

opið er frá 8-18 mánudaga til fimmtudaga, 8-16 á föstudögum og 10-14 á laugardögum 

yfir vetrartímann. Lokað er á sunnudögum. Á sumrin er afgreiðslutíminn minni en á 

veturna þar sem opið er frá 9-16 á virkum dögum en lokað um helgar (Bókasafn 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands: Afgreiðslutími, 2014). 

Á bókasafni Menntavísindasviðs er boðið upp á þjónustu sem telja má 

hefðbundna á bókasöfnum, útlán, millisafnalán, upplýsingaþjónustu og aðstoð við 

heimildaleit. Lögð er áhersla á að efla sjálfstæði nemenda við upplýsingaöflun með 

notendafræðslu og er það meðal annars gert með því að bjóða upp á fræðslu í 

upplýsingalæsi en að auki er boðið upp á kynningar og kennslu í notkun 

heimildaskráningaforrita og gagnasafna (Bókasafn, 2012). Aðstoð við upplýsingaleit 

nemenda felst fyrst og fremst í því að benda á hjálpartæki sem nota má í leitinni, eins 

og gagnasöfn og uppflettirit, og leiðbeina nemendum um notkun þeirra (Bókasafn 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands: Upplýsingaþjónusta, 2014). Á safninu er sett það 

markmið að nemendur hafi þá hæfni í upplýsingalæsi sem þörf er á í náminu sem 

nemandinn stundar (Bókasafn Menntavísindasviðs Háskóla Íslands: Hlutverk og stefna, 

2014). Í upphafi náms fá grunnnemar þjálfun og kennslu þar sem veitt er þjálfun í 

upplýsingaleit á Leitir.is. Einnig fer fram kennsla í upplýsingalæsi þar sem kennt er á 

hvernig leitarferlið fer fram og hvernig miðla á fræðilegri þekkingu (Bókasafn 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands: Notendafræðsla, 2014). Skipulag fræðslufunda og 

námskeiða fer oft fram í samvinnu við ritver skólans (Bókasafn, 2012).  

Þar sem nemendur skólans stunda ekki allir nám á staðnum heldur í fjarnámi og 

eru jafnvel búsettir utan höfuðborgarsvæðisins þarf að huga sérstaklega að þeim hópi 

notenda á safninu en lögð er áhersla á að þeir nemendur sem eru í slíkri stöðu njóti 
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sambærilegrar þjónustu og aðrir nemendur (Ársskýrsla bókasafns Menntavísindasviðs 

2013). Sömu reglur og réttindi eiga við um fjarnema og aðra nema og ef nemar utan 

höfuðborgarsvæðisins þurfa á gögnum frá safninu að halda, til dæmis bækur eða ljósrit 

af tímaritsgreinum er það sent til þeirra á kostnað safnsins (Bókasafn 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands: Fjarnemar, 2014). 

Vinnuaðstaða er fyrir nemendur á safninu í Stakkahlíð þar sem boðið er upp á 

einstaklingsborð, hópvinnuborð, eitt hópvinnuherbergi, 3 lítil lesherbergi sem leigð eru 

út til rannsóknarvinnu, alls 76 sæti. Aðgangur er að tölvum og prenturum í 

Menntasmiðju (Bókasafn Menntavísindasviðs Háskóla Íslands: Vinnuaðstaða, 2014). 

Bókasafnið á Laugarvatni býður einnig upp á lesrými, aðstöðu til hópavinnu og aðgang 

að tölvum (Íþróttafræðasetrið á Laugarvatni: Bókasafn Laugarvatni, 2014).  

En það eru ekki bara nemendur sem skipta máli því einnig er boðið upp á 

fjölbreytta þjónustu fyrir fræðimenn, kennara og rannsóknarstofur við skólann. Þessum 

hluta þjónustunnar er ætlað að styðja við menntarannsóknir en hluti af þessari 

þjónustu er árvekniþjónusta úr rafrænum tímaritum og gagnagrunnum (Ársskýrsla 

bókasafns Menntavísindasviðs 2013). Kennarar og sérfræðingar á Menntavísindasviði 

geta líka haft áhrif á innkaup safnkosts á sínu sviði þar sem þeir geta komið með 

tillögur um efni til innkaupa. Bókasafnið býður starfsfólki skólans einnig upp á aðstoð 

við leit að heimildum en sú aðstoð felst fyrst og fremst í því að benda á hjálpartæki við 

leit, svo sem handbækur og gagnabanka, og gefa leiðbeiningar um hvernig þau eru 

notuð (Bókasafn Menntavísindasviðs Háskóla Íslands: Þjónusta við starfsmenn, 2014). 

Auk kennslu í upplýsingaleit og annarrar almennrar kennslu á safninu þá eru í boði á 

safninu stutt námskeið sérstaklega ætluð kennurum en á þeim námskeiðum er tekið 

fyrir afmarkað efni sem tengist heimildaleit. Kennarar geta að auki óskað eftir 

samvinnu við bókasafnið vegna kynninga fyrir nemendur (Bókasafn 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands: Þjónusta við starfsmenn, 2014).  

2.6.3 Ritver 

Í húsnæði bókasafns Menntavísindasviðs við Stakkahlíð er staðsett ritver. Í ritverinu 

geta nemendur leitað ráða um ritsmíðar en einnig er þar boðið upp á ýmis námskeið og 

fræðslufundi um hinar ýmsu hliðar fræðilegra skrifa (Ritver Menntavísindasviðs: Um 
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okkur, 2014). Helsta hlutverk ritversins er að leiðbeina nemendum um skrifleg verkefni 

og stuðla að bættum skrifum þeirra en einnig að vera kennurum til aðstoðar hvað 

varðar hjálpargögn um fyrirlögn, yfirferð og mat verkefna (Baldur Sigurðsson, 2011). 

Ritverið er staðsett innarlega á safninu en sú staðsetning var valin meðal annars vegna 

þess að litið er á það sem svo að þjónustan sé fyrir alla, bæði nemendur og kennara og 

til þess að notendur líti á það sem hluta af þeirri starfsemi sem fram fer á bókasafninu. 

Starfsemi ritvers er til þess gerð að aðstoða fólk við að skrifa fræðilegan texta á 

skipulegan og viðurkenndan hátt og koma þannig þekkingu sinni á framfæri með 

fullnægjandi hætti, þetta er einmitt eitt af þeim hlutverkum sem bókasöfn þurfa að 

uppfylla, það er að segja að greiða leið að þekkingu og heimildum (Baldur Sigurðsson, 

2011). Samkvæmt Baldri Sigurðssyni (2011) þá á starfsemi ritversins og bókasafnsins 

vel saman, enda verksvið beggja á svipaðri línu og aðstaðan hentar vel fyrir ritverið.  
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3 Tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Í þessum kafla er farið yfir hver tilgangurinn með rannsókninni er og einnig er farið yfir 

þær rannsóknarspurningar sem settar eru fram.  

Rannsóknin, sem er þjónustukönnun, var unnin fyrir bókasafn 

Menntavísindasviðs en megin tilgangur hennar var að kanna hvort nemendur á sviðinu 

væru ánægðir með þjónustuna á safninu og hversu ánægðir þeir væru með hvern 

þjónustuþátt. Einnig var áhugi fyrir því að kanna hversu oft nemendur nýta sér 

mismunandi þjónustuþætti safnsins, hvaða leiðir þeir fara í upplýsingaleit og hvernig 

þeir kjósa helst að safnið komi tilkynningum á framfæri. Auk þessa var áhugi á að fá 

upplýsingar um hvort nemendur hefðu fengið kennslu á safninu og hvort að kennslan 

hafi verið gagnleg að þeirra mati.  

 Megin áherslan er á ánægju notenda og hljóðar því rannsóknarspurningin sem 

sett er fram svo: „Eru nemendur Menntavísindasviðs ánægðir með þjónustu safnsins?“ 

Einnig fylgir þessari spurningu undirspurning: „Hvaða þætti þjónustunnar eru 

nemendur helst ánægðir/óánægðir með?“. Spurningarnar eru skoðaðar út frá nokkrum 

bakgrunnsþáttum og þá er sérstaklega horft til kyns, deildar og námsstigs. 
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4 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er farið yfir þá aðferðafræði sem notast var við í rannsókninni. Greint er 

frá því hvernig mælitækið var hannað, hverjir þátttakendur rannsóknarinnar voru og 

helstu bakgrunnsupplýsingar sem óskað var eftir um þá. Einnig er hér lýst framkvæmd 

rannsóknarinnar og hvernig úrvinnsla hennar fór fram. 

4.1 Mælitæki 

Ákveðið var að hanna spurningalista sérstaklega fyrir þessa rannsókn. Ekki þótti 

raunhæfur kostur að nota LibQUAL+ einkum og sér í lagi vegna kostnaðar en einnig er 

meiri sveigjanleiki í því að nota eigið mælitæki. Því var hannaður spurningalisti í 

samstarfi við starfsfólk safnsins, og þá sérstaklega forstöðukonu safnsins Gunnhildi 

Björnsdóttur, en einnig gáfu Ágústa Pálsdóttir prófessor og leiðbeinandi í verkefninu 

sem og Svandís Nína Jónsdóttir sérfræðingur í tölfræði álit. Stuðst var við ýmsa 

spurningalista við gerð þessa lista svo sem spurningalista frá bókasafni háskólans í 

Sussex (Harvell, Mac Dermott og Tatham, 2012), bókasafni Caledonian háskólans í 

Glasgow (Glasgow Caledonian University Library: Annual Satisfaction Survey, 2001) og 

bókasafni MIT (MIT Libraries: Library Services Survey). 

Þegar verið var að setja saman spurningalistann þurfti að hafa í huga þarfir 

safnsins og þær upplýsingar sem mikilvægt þótti að nálgast að teknu tilliti til starfsemi 

safnsins og þjónustuþátta. Þar sem oft reynist erfitt að fá svörun við könnunum á 

meðal háskólanema skiptir líka miklu máli að hafa spurningalistann aðgengilegan og 

stuttan þannig að fljótlegt sé að svara. Til að ýta undir svörun var boðið upp á 

happdrætti þar sem nokkrir svarendur gátu unnið bíómiða fyrir tvo. 

Spurningalistinn samanstóð af nokkrum bakgrunnsspurningum þar sem óskað 

var eftir upplýsingum um kyn, fæðingarár, námsstig, deild sem viðkomandi stundaði 
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nám við og staðsetningu námsins. Einnig var spurt hvort viðkomandi væri vinur 

safnsins á Facebook. Aðrir megin þættir í spurningalistanum voru meðal annars hvaða 

þjónustu þátttakandinn hafði notað, hvernig hann nýtti sér þjónustuna, í hvaða 

tilgangi, hversu oft og hversu ánægður hann var með hana.  

Flestar spurningarnar voru byggðar upp þannig að velja þurfti einn eða fleiri 

svarmöguleika eða staðsetja sig á skala. Einnig var í listanum varpað fram nokkrum 

staðreyndum og svarandi beðinn um að segja hversu sammála hann væri 

staðhæfingunni. Síðasta spurningin í spurningalistanum var opin spurning þar sem 

svaranda stóð til boða að koma á framfæri ábendingum eða athugasemdum til 

bókasafns Menntavísindasviðs. Spurningalistann í heild sinni má finna í viðauka 1. 

4.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur sem stunda nám við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Þar sem aðgengi að þýðinu er gott og þátttaka í slíkum könnunum oft 

dræm var ákveðið að ekki skyldi tekið úrtak úr þýðinu heldur sent á alla nemendur 

sviðsins. Í febrúar 2013 voru nemendur í öllum deildum sviðsins alls 2.150, 1.738 konur 

og 412 karlar. Þó ber að hafa í huga að nemendur geta verið skráðir á fleiri en eina 

námsleið og því gæti í einhverjum tilfellum verið um tvítalningu að ræða (Skráðir 

nemendur í Háskóla Íslands 20. febrúar 2013, 2013). 

Alls tóku 375 manns af um 2.150 manna þýði þátt í könnuninni, svarhlutfall var 

því 17,4%. Af þeim 375 sem tóku þátt voru 323 (86%) konur og 48 (13%) karlar en ekki 

er vitað um kyn fjögurra þátttakenda (1%). Þátttakendur voru á aldrinum 20-64 ára og 

skiptust niður á allar þrjár deildir Menntavísindasviðs með 182 þátttakendur (48,5%) í 

Kennaradeild, 133 (35,5%) í Uppeldis- og menntunarfræðideild og 52 (14%) í Íþrótta-, 

tómstunda- og þroskaþjálfadeild. En átta þátttakendur (2%) tiltóku ekki deildina sem 

þeir stunda nám við.  

Þátttakendur voru á ýmsum stigum náms frá því að vera í grunndiplóma námi í 

það að vera í doktorsnámi eða endurmenntun. Flestir voru í framhaldsnámi, það er 

nám á meistarastigi, eða 176 þátttakendur (47%), næstflestir voru í grunnnámi, það er 

BEd/BA/BS nám eða sambærilegt, eða 155 þátttakendur (41%). Nokkuð færri 
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þátttakendur voru á öðrum námsstigum, þrír í grunndiplómanámi (1%), 16 í 

viðbótardiplómanámi (4%), 19 í doktorsnámi (5%) og tveir í endurmenntun (1%) en 

ekki er vitað um námsstig fjögurra einstaklinga (1%).  

Þar sem fáir þátttakendur eru á sumum námsstigum eru þátttakendur teknir 

saman í tvo flokka, þátttakendur í grunnnámi (BEd/BA/BS eða sambærilegt eða minna) 

og þátttakendur í framhaldsnámi (viðbótardiplóma, meistaranám og doktorsnám). Sé 

þátttakendum skipt niður með þessum hætti hefur fyrrnefndi hópurinn 158 (42%) 

þátttakendur en sá síðarnefndi 211 (56%) þátttakendur. Fjórir þátttakendur tilgreindu 

ekki námsstig og tveir þátttakendur í endurmenntun voru teknir útfyrir þessa tvo hópa 

vegna ólíks eðlis námsins (samtals 2%).  

Þátttakendur í könnuninni voru ýmist í staðnámi, fjarnámi eða bæði í námi á 

staðnum og í fjarnámi. Þátttakendur skiptust nokkuð jafnt á þessar þrjár leiðir með 121 

(32%) þátttakendur í staðnámi eingöngu, 128 (34%) í fjarnámi eingöngu og 105 (28%) í 

bæði stað- og fjarnámi. Þátttakendur sem svöruðu ekki þessari spurningu voru 21 (6%). 

Þar sem bókasafn Menntavísindasviðs er staðsett á tveimur stöðum, í 

Stakkahlíð og á Laugarvatni, voru þátttakendur beðnir að tilgreina aðalmiðstöð náms 

síns, fjarnemar voru einnig beðnir um að velja það sem betur átti við í þeirra tilviki. 

Nemendur sem merktu við Stakkahlíð voru 345 (92%) en einungis fimm (1%) merktu 

við Laugarvatn, 25 (7%) þátttakendur tilgreindu ekki staðsetningu.  

4.3 Framkvæmd 

Rannsóknin byggir að hluta á persónulegum upplýsingum frá nemendum og því var 

fengið leyfi hjá Persónuvernd fyrir framkvæmdinni. Í úrvinnslu mun þó tryggt að gögnin 

séu ekki persónugreinanleg, hrágögnum rannsóknarinnar mun ekki verða deilt með 

þriðja aðila og verður eytt að notkun lokinni. 

Rannsóknin var megindleg og notast var við rafrænan spurningalista sem settur 

var upp í QuestionPro sem er hugbúnaður á netinu sem gerir manni kleift að hanna, 

senda út og vinna úr spurningakönnunum (QuestionPro: About Us, 2014). Til að koma 

spurningalistanum á framfæri við nemendur voru notaðar tvær leiðir, sendur var 

tölvupóstur á háskólapóst nemenda auk þess sem bókasafnið setti tengil á könnunina á 
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Facebook. Þar sem senda átti könnunina á nemendur á Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands og því ekki aðgangur að póstlistum, var ekki hægt að senda könnunina beint í 

gegnum QuestionPro en notast var við tvær leiðir til að koma tölvupósti til nemenda. Í 

fyrsta lagi sá nemendaskrá um að senda út tengil á spurningalistann á alla þá 

nemendur sem ekki eru með bannmerkingu. Nemendur sem kæra sig ekki um að taka 

þátt í spurningakönnunum geta sett bannmerkingu við netfang sitt og því getur 

nemendaskrá ekki sent slíkar kannanir á þá nemendur. Þar sem nemendur stjórna 

þessu sjálfir eru misjafnlega margir nemendur á bannlista hverju sinni og því eru 

misjafnlega margir nemendur sem fá spurningalistann sendan í hverri sendingu. Einnig 

sendi starfsmaður skrifstofu Menntavísindasviðs út tengil á spurningalistann í eitt skipti 

en í það skipti fór spurningalistinn á alla nemendur sviðsins. Listinn var sendur út sex 

sinnum á tímabilinu 20. febrúar - 17. apríl 2013. Starfsmenn bókasafnsins hvöttu einnig 

nemendur til að svara listanum með ýmsu móti og var meðal annars settur tengill á 

Facebook síðu safnsins þar sem hægt var að nálgast spurningalistann. 

Útbúið var stutt kynningarbréf sem sent var í tölvupósti með tengil á könnunina 

og þátttakendum gerð grein fyrir því að ekki væri skylt að taka þátt eða svara öllum 

spurningunum og að ekki væri hægt að rekja svörin til einstaklinga. Auk þess var stutt 

kynning í upphafi könnunarinnar til að tryggja að þessar upplýsingar kæmust til skila í 

þeim tilfellum sem þátttakendur nálguðust tengil á könnunina eftir öðrum leiðum en í 

gegnum tölvupóst. 

4.4 Úrvinnsla 

Þar sem spurningakönnunin var framkvæmd rafrænt í gegnum heimasíðu QuestionPro 

voru gögnin fyrst keyrð inn í Microsoft Excel 2010 og síðan inn í IMB SPSS Statistics 19 

til frekari úrvinnslu. Til að vinna úr könnuninni var fyrst og fremst notast við SPSS 

tölfræðiforritið þar sem öll svör voru skráð inn. Einnig var notast við Excel í ýmsa 

útreikninga og við að gera töflur og myndir.  

Gögnin voru hreinsuð, þar sem að í ljós kom að nokkrir einstaklingar höfðu 

svarað tvisvar og voru nýrri svörin látin halda sér. Tekin var út lýsandi tölfræði um 

flestar spurningarnar og framkvæmd marktektarpróf á spurningum varðandi ánægju 

notenda safnsins þar sem skoðað var hvort munur var á milli hópa. Reiknaðar voru út 
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vogtölur fyrir kyn, deild og námsstig þar sem hlutfallsleg svörun hópa var ekki í 

fullkomnu samræmi við þýði og voru vogtölurnar notaðar til að leiðrétta fyrir þessa 

skekkju í marktektarprófum.  

Þar sem veigamikill þáttur í könnuninni var ánægja notenda með ýmsa þjónustu 

bókasafnsins voru liðirnir í spurningu 16 (hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með 

eftirfarandi þætti í starfsemi bókasafnsins?) flokkaðir saman í sex mismunandi 

þjónustusvið eftir þema. Þessi sex svið voru svo notuð til að kanna hvort munur væri 

milli hópa með mismunandi þjónustusvið safnsins. Þetta var gert til að einfalda 

úrvinnslu og gefa betri yfirsýn yfir ánægju notenda með hina ýmsu þjónustu sem safnið 

hefur upp á að bjóða. Einnig var reiknað út meðalskor ánægju allra þjónustuþátta út frá 

svörum í þessari sömu spurningu. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla er sagt frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Greint er frá lýsandi 

tölfræði og marktektarprófum þar sem við á. Þar sem könnunin er unnin fyrir bókasafn 

Menntavísindasviðs þótti við hæfi að taka saman niðurstöður úr öllum spurningunum 

og verður hér farið yfir þær spurningar sem snúa að annarri tölfræði en 

bakgrunnsupplýsingum en helstu upplýsingar um þann hluta hafa komið fram í kafla 

4.2. um þátttakendur. Niðurstöðunum er skipt í kafla eftir þema spurninganna í 

spurningalistanum. Mikilvægustu spurningarnar, einkum þær sem snúa að ánægju, fá 

veigameiri greiningu og umfjöllun en aðrar. 

5.1 Heimsóknir á safnið og notkun þjónustu 

Spurning 8: Hefur þú komið í bókasafn Menntavísindasviðs?  

Einungis sjö þátttakendur, eða 2%, höfðu hvorki komið á safnið í Stakkahlíð eða að 

Laugarvatni. Af þessum sjö þátttakendum sem ekki höfðu heimsótt safnið voru fimm 

skráðir í fjarnám eingöngu. Af þeim sem höfðu heimsótt safnið höfðu langflestir aðeins 

komið í safnið í Stakkahlíð eða 338 (94%) þátttakendur á meðan 12 (3%) höfðu 

heimsótt bæði söfnin en aðeins einn hafði eingöngu komið í safnið að Laugarvatni. 

 

Spurning 11: Hefur þú nýtt þér þjónustu bókasafns Menntavísindasviðs? 

Hér er spurt hvort viðkomandi hafi nýtt sér þjónustu bókasafnsins og tekið er fram að 

þjónusta safnsins getur farið fram á staðnum eða rafrænt í gegnum síma eða internet. 

Þeir sem ekki höfðu nýtt sér neina þjónustu bókasafnsins þurftu ekki að svara frekari 

spurningum um hvað þeim fyndist um þjónustu safnsins en þó voru þeir beðnir um að 

svara nokkrum spurningum í lok listans sjá nánar í viðauka 1. Aðeins 20 (6%) 
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þátttakendur höfðu ekki nýtt sér neina þjónustu bókasafnsins en 328 (94%) höfðu nýtt 

sér einhvern þjónustuþátt safnsins.  

Spurning 14: Hvort bókasafn Menntavísindasviðs notar þú helst?  

Þar sem bókasafn Menntavísindasviðs er starfrækt á tveimur starfsstöðvum var óskað 

eftir upplýsingum um hvaða safn viðkomandi notaði helst, fjarnemar voru einnig 

beðnir um að velja það sem betur átti við í þeirra tilviki. Aðeins fjórir (1%) þátttakendur 

tilgreindu bókasafnið að Laugarvatni sem það safn sem þeir nota helst en 321 (86%) 

nefndu Stakkahlíð. Þátttakendur sem ekki svöruðu þessari spurningu voru 50 (13%). 

Það eru því ekki forsendur til að bera saman ánægju með starfstöðvarnar tvær en þess 

í stað er litið á gögnin sem heildaryfirlit yfir bókasafn Menntavísindasviðs.  

 

Spurning 15: Þegar þú heimsækir bókasafnið í hvaða tilgangi er það oftast?  

Spurt var í hvaða tilgangi bókasafnið væri oftast heimsótt. Spurningin skiptist í sjö 

undirþætti, sjá í mynd 1, þar sem þátttakendur voru beðnir um að meta hversu oft þeir 

heimsóttu safnið eftir tilgangi heimsóknar á sex punkta kvarða, þ.e. frá aldrei til mjög 

oft/alltaf. Meðaltal hvers og eins þáttar var reiknað til að meta vægi þeirra. Mynd 1 

sýnir meðaltal hvers þáttar, sá þáttur sem hefur hæsta meðaltalið hefur mest vægi og 

þar með er það algengasti tilgangurinn með heimsókninni. 
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Mynd 1. Ástæður fyrir heimsóknum á bókasafnið. Því hærra meðaltal, því oftar er 
viðkomandi þáttur tilgangurinn með heimsókn í safnið. 0=aldrei, 5=mjög 
oft/alltaf 

 

Á mynd 1 kemur fram að þátttakendur fara sjaldnast á bókasafnið til að lesa blöð eða 

eyða tíma á milli kennslustunda (M=1,62, SF=0,96) en oftast í þeim tilgangi að leita að 

heimildum og lesefni (M=4,59, SF=1,19).  

 

Spurning 17: Hversu oft að meðaltali notar þú eftirfarandi þjónustuþætti 

bókasafnsins?  

Spurt var út í hversu oft viðkomandi notaði ýmsa þjónustuþætti á safninu. Nefnd voru 

10 atriði og þátttakandinn var beðinn að gefa til kynna á skala hversu oft hann notaði 

hvern þjónustuþátt. Skalinn bauð upp á sex valmöguleika: aldrei, einu sinni í mánuði 

eða sjaldnar, 2-3 sinnum í mánuði, 1-2 sinnum í viku, 3-4 sinnum í viku, fimm sinnum í 

viku eða oftar. Til að reikna hvar nýtingin liggur helst var skalinn færður yfir í talnaskala 
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á bilinu 1-6 og reiknað meðalskor fyrir hvert atriði eins og sjá má í mynd 2. Því hærra 

skor því oftar er viðkomandi þáttur notaður. 

 

Mynd 2. Tíðni notkunar á hvern þjónustuþátt. Því hærra meðaltal því meira notað 
(1=aldrei, 2=1 sinni í mánuði eða sjaldnar, 3=2-3 sinnum í mánuði, 4=1-2 
sinnum í viku, 5=3-4 sinnum í viku, 6=5 sinnum í viku eða oftar). 

 

Þegar skoðað er hversu mikið nemendur nota þjónustuþætti bókasafnsins, sjá í mynd 

2, má sjá að notkunartíðni er lægst á útláni til fjarnema (M=1,33, SF=0,72) og 

millisafnaláni (M=1,36, SF=0,55) en hæst á notkun tímarita (M=2,65, SF=1,24) og bóka 

(M=2,95, SF=1,09). Athugið að hér er ekki endilega átt við útlán tímarita og bóka heldur 

einnig notkun á staðnum. Séu tölurnar skoðaðar út frá upprunalega skalanum er hver 

tegund þjónustu sem þarna er tilgreind því notuð sjaldnar en einu sinni í viku miðað við 

meðaltal undir 3, og jafnvel sjaldnar en einu sinni í mánuði miðað við meðaltal undir 2. 
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Spurning 19: Þegar mig vantar heimildir/fræðilegt efni leita ég með eftirfarandi 

leiðum 

Þegar nemendur leita að heimildum geta þeir notað nokkrar mismunandi leiðir til að 

nálgast þær. Í þessari spurningu voru þátttakendur beðnir um að tilgreina hversu oft 

þeir nota sex mismunandi leiðir (sjá í mynd 3) í leit að fræðilegu efni. Hægt var að velja 

um sex valmöguleika á skalanum: aldrei, sjaldan, stundum, oft, alltaf, á ekki við/nota 

ekki. Til að reikna meðaltal voru fyrstu fimm valmöguleikarnir færðir yfir í talnaskala á 

bilinu 1-5 (1=aldrei, 5=alltaf). Í mynd 3 má sjá meðaltal þeirra leiða sem eru notaðar, 

því hærri tala þeim mun oftar á viðkomandi leið við.  

 

Mynd 3. Algengustu leitarleiðir nemenda þegar þá vantar heimildir/fræðilegt efni. Því 
hærri tala því oftar er sú leið notuð (1=aldrei, 5=alltaf). 

 

Í mynd 3 má sjá að minnst notaða leiðin þegar vantar heimildir og fræðilegt efni er að 

skoða í hillur á bókasafninu (M=2,84, SF=1,17) en litlu munaði á fjórum aðferðum, 

skoða í hillur, aðrar leiðir (M=2,88, SF=1,11), skoða gagnasöfn án þess að fara í gegnum 

heimasíðu safnsins (M=3,04, SF=1,32) og skoða tengla og gagnasöfn í gegnum 
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heimasíðu safnsins (M=3,07, SF=1,28). Mest nota nemendur Leitir.is/Gegnir.is (M=4,32, 

SF=0,90) og Google og aðrar sambærilegar síður (M=3,70, SF=1,02).  

5.2 Upplýsingaþjónusta 

Spurning 7: Ert þú vinur bókasafns Menntavísindasviðs á Facebook? (Líkar þér við 

bókasafnið á Facebook)?  

Í þessari spurningu er spurt hvort viðkomandi sé vinur bókasafnsins á Facebook, hér er 

þó verið að vísa til þess að „líka við“ safnið á samfélagsmiðlinum. Af þeim 355 

þátttakendum sem svöruðu spurningunni voru 140 (40%) vinir bókasafnsins á 

Facebook en 215 (60%) voru það ekki. Alls 128 (42%) konur og 12 (28%) karlar svöruðu 

þessari spurningu játandi. Alls 73 (48%) af þeim sem voru í grunnnámi eða minna voru 

vinir bókasafnsins á Facebook en aðeins 64 (33%) þeirra sem voru í framhaldsnámi. Sé 

hlutfall vina safnsins á Facebook skoðað eftir deildum voru 20 (40%) nemendur Íþrótta- 

tómstunda- og þroskaþjálfadeildar, 64 (37%) nemendur Kennaradeildar og 55 (43%) 

nemendur Uppeldis- og menntunarfræðideildar.  

 

Spurning 9: Hefur þú fengið kynningu á bókasafni Menntavísindasviðs og þjónustu 

þess?  

Hér er spurt hvort viðkomandi hafi fengið kynningu á safninu en óskað var eftir að 

merkt væri við allt sem við átti. Í mynd 4 má sjá hlutfall nemenda eftir því hvers konar 

kynningu þeir fengu. Athugið að þar sem nemendur gátu valið fleiri en einn möguleika 

er ekki hægt að leggja saman súlurnar upp í 100%.  
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Mynd 4. Hlutfall þátttakenda eftir því hvers konar kynningu þeir höfðu fengið á 
safninu. Athugið að hlutfallið á gerð kynningar er reiknað út frá fjölda þeirra 
sem hafði fengið kynningu. Þátttakendur gátu merkt við fleiri en einn 
svarmöguleika og því er ekki hægt að leggja prósentutölur súlnanna saman í 
100%. 

 

Flestir þátttakenda höfðu fengið kynningu á safninu, en það átti við um 73% þeirra 

(250 þátttakendur af 342). Af þeim þátttakendum sem höfðu fengið kynningu var 

algengast  að þeir hefðu fengið kynningu á safninu í nýnemakynningu, 177 

þátttakendur (71%), og/eða í kennslustund 130 (52%). Minnst var um að menn hefðu 

fengið kynningu á safninu sjálfu hvort sem var í auglýstri kynningu eða í 

einstaklingskynningu. Af þeim 92 þátttakendum (27%) sem ekki höfðu fengið kynningu 

(kemur ekki fram á mynd) voru 43 fjarnemar (47%), 28 í stað- og fjarnámi í bland (31%) 

og 20 í staðnámi eingöngu (22%) en einn þátttakandi tiltók ekki hvort hann væri í 

staðnámi eða fjarnámi. 
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Spurning 10: Hefur þú á eigin vegum kynnt þér það sem bókasafn 

Menntavísindasviðs hefur upp á að bjóða? 

Hér er verið að leita eftir því hvort að nemendur hafi sjálfir leitað sér að upplýsingum 

um starfsemi safnsins. Boðið var upp á nokkra valmöguleika en einnig var hægt að 

skrifa aðrar leiðir sem höfðu verið notaðar. Mynd 5 sýnir hvaða leiðir nemendur hafa 

notað til að kynna sér safnið. Hlutfall þeirra leiða sem notaðar voru eru reiknaðar út frá 

fjölda þeirra sem höfðu kynnt sér safnið á eigin vegum, eða 285 manns. Líkt og í 

spurningunni á undan var óskað eftir að merkt væri við allt sem við átti og af þeirri 

ástæðu er ekki hægt að leggja saman prósentuhlutfall súlnanna í myndinni upp í 100%.  

 

 

Mynd 5. Hlutfall þátttakenda eftir þvi hvaða leiðir þeir hafa notað til að kynna sér 
safnið. Þátttakendur gátu merkt við fleiri en einn svarmöguleika og því er ekki 
hægt að leggja prósentutölur súlnanna saman í 100%. 

 

Meirihluti þátttakenda hafði kynnt sér safnið á eigin vegum, eða 285 talsins (82%). Á 

mynd 5 má sjá að af þeim sem höfðu kynnt sér safnið var algengast að þeir hefðu gert 

það á staðnum, 217 þátttakendur (76%), og/eða á heimasíðu safnsins, 177 
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þátttakendur (62%). Aðeins 44 þátttakendur (15%) höfðu kynnt sér þjónustu safnsins í 

bæklingum frá safninu og 41 þátttakandi á Facebook (14%). Einungis 13 þátttakendur 

(5%) nefndu aðrar leiðir en þar má meðal annars nefna að þátttakendur höfðu kynnt 

sér safnið í gegnum Leitir.is, Gegnir.is, ritverið, aðra nemendur og kennara.  

 

Spurning 13: Hefur þú fengið kennslu í einhverju af eftirfarandi á bókasafninu 

(Endnote, gagnasöfn, leitir/gegnir)?  

Hér var spurt hvort viðkomandi hafði fengið kennslu á ýmis hjálpartæki fyrir 

námsmenn á bókasafninu og hvort kennslan hafi verið gagnleg. Spurt var um þrjú 

atriði: hvort kennsla hefði fengist í heimildaskráningu/Endnote, kennsla í notkun 

ýmissa gagnasafna og kennsla í Leitir.is/Gegnir.is. Mynd 6 sýnir hversu stórt hlutfall af 

þeim sem svaraði spurningunni hafði fengið kennslu og hvort kennslan þótti gagnleg 

eða ekki. 
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Mynd 6. Hlutfall þátttakenda sem hafði fengið kennslu á ýmis hjálpartæki og af þeim 
sem höfðu fengið kennslu hversu stóru hlutfalli þótti kennslan gagnleg. 
Athugið að hver þátttakandi getur hafa fengið kennslu á einn, tvo eða alla 
þættina. 

 

Um þriðjungur þátttakenda, 110 (34%) hafði ekki fengið kennslu í neinum af þessum 

hjálpartækjum á meðan 216 (66%) höfðu fengið kennslu í einhverju þeirra. Í mynd 6 

má sjá hlutfall þeirra sem hafði fengið kennslu og hvort þeim þótti kennslan gagnleg 

eða ekki. Fæstir höfðu fengið kennslu í Endnote, 123 (39%), en flestir í notkun 

Leitir.is/Gegnir.is, 173 (55%). Almennt þótti þeim sem höfðu fengið kennslu að hún 

hefði verið gagnleg. Af þeim sem ekki höfðu fengið kennslu voru 55 fjarnemar (50%), 

27 staðnemar (25%) og 27 (25%) nemar í stað og fjarnámi í bland.  

 

Spurning 20: Hvar myndir þú helst vilja fá tilkynningar um fræðslu og kynningar á 

vegum bókasafnsins?  

Þátttakendur voru spurðir hvar þeir myndu helst vilja fá tilkynningar um fræðslu og 

kynningar á vegum safnsins og hægt var að velja fleiri en einn valmöguleika. Í mynd 7 
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má sjá hvar nemendur óska helst eftir tilkynningum frá bókasafninu. Þar sem hægt var 

að velja fleiri en einn valmöguleika er ekki hægt að leggja saman prósentutölur 

súlnanna upp í 100%.  

 

 

Mynd 7. Hvar myndu nemendur helst vilja fá tilkynningar um fræðslu og kynningar á 
vegum safnsins? Athugið að ekki er hægt að leggja prósentutölur í súlunum 
saman í 100% þar sem hægt var að velja fleiri en einn valmöguleika. 

 

Eins og sjá má í mynd 7 var langalgengast að menn vildu fá tilkynningar í tölvupósti en 

af þeim 309 sem svöruðu spurningunni voru 255 (83%) sem merktu við þá leið, á eftir 

því komu 123 (40%) með Facebook og 121 (39%) völdu heimasíðu safnsins, en fæstir 

völdu auglýsingatöflur í skólanum 83 (27%) og ábendingar frá kennara 83 (27%). 

Einungis átta (3%) þátttakendur völdu valmöguleikann annað en þar var meðal annars 

nefnt að fá tilkynningar í gegnum Moodle og á Uglu-netsvæði Háskóla Íslands. Annað 

sem nefnt var virðist tengjast frekar hvar fræðsla og kynningar á vegum safnsins mættu 

fara fram en ekki aðeins hvar óskað væri eftir tilkynningum um það. Hér voru til að 
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mynda nefndar rafrænar leiðir í gegnum fjarfundabúnað og Youtube.com og fræðsla 

fyrir fjarnema meðan á staðlotu stendur.  

Spurning 21: Myndir þú vilja að á bókasafninu væri boðið upp á ítarlega heimildaleit 

fyrir nemendur gegn gjaldi? 

Þátttakendur voru beðnir um að gefa til kynna hvort þeir vildu að á bókasafni 

Menntavísindasviðs væri boðið upp á ítarlega heimildaleit fyrir nemendur gegn gjaldi. 

Aðeins voru þrír valmöguleikar í boði hér: já, nei og veit ekki. Af 310 nemendum sem 

svöruðu spurningunni sögðu 122 (39%) já en 63 (20%) sögðu nei. Alls 125 (40%) 

nemendur sögðust ekki vita hvort þeir vildu að boðið yrði upp á þessa þjónustu. 

5.3 Ánægja notenda og gæði þjónustu 

Spurning 12: Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur almennt ertu með bókasafn 

Menntavísindasviðs?  

Hér er spurt um almenna ánægju með bókasafn Menntavísindasviðs til að fá 

heildaryfirsýn yfir ánægju notenda en ekki bara ánægju með einstaka þætti líkt og 

spurt er um í spurningu 16. Hér voru fimm svarmöguleikar í boði: mjög ánægð/ur, 

ánægð/ur, hvorki né, óánægð/ur og mjög óánægð/ur. Lögð voru saman svör og með 

því búnir til þrír liðir: ánægð/ur, hvorki né og óánægð/ur. Langflestir þátttakendur voru 

ánægðir með bókasafnið 308 (93%) af þeim 330 sem svöruðu spurningunni, 19 (6%) 

voru hvorki ánægðir né óánægðir en aðeins 3 (1%) voru óánægðir. Sé skalinn færður 

yfir í talnaskala með hæsta skor 5 (mjög ánægð/ur) og lægsta skor 1 (mjög óánægð/ur) 

og meðalskor reiknað kemur í ljós að það er 4,42 með staðalfrávikið 0,66. 

 

Spurning 16: Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með eftirfarandi þætti í 

starfsemi bókasafnsins?  

Þessi spurning var veigamikill partur af könnuninni en einnig er hér tekin til 

samanburðar spurning 12 þar sem spurt var út í ánægju með safnið almennt. Í 

spurningu 16 er spurt um ánægju viðkomandi með mismunandi þjónustuþætti 

bókasafnsins. Alls er spurt út í 20 atriði sem metin eru á skalanum: mjög óánægð/ur, 
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óánægð/ur, hvorki né, ánægð/ur, mjög ánægð/ur en einnig var hægt að haka við á ekki 

við/vil ekki svara. Í úrvinnslu var skalinn færður yfir í tölur á skalanum 1-5 þar sem 1 er 

mjög óánægð/ur og 5 er mjög ánægð/ur og var meðaltal fyrir hvern lið reiknað. Í töflu 

1 má sjá hvernig þessi 20 atriði raðast eftir meðalskori. 

 

Tafla 1. Meðaltal og staðalfrávik ánægju á hverjum þjónustuþætti.  

 Þjónustuþáttur Fjöldi M SF 

Framkoma starfsfólks 292 4,36 0,96 

Hjálpsemi starfsfólks 293 4,34 0,96 

Staðsetning safnsins 296 4,27 0,96 

Upplýsingaþjónusta á staðnum 295 4,24 0,90 

Sjáanleiki starfsfólks 292 4,21 0,94 

Aðgangur að rafrænum gagnasöfnum og leitarsíðum á 
heimasíðu safnsins 269 4,17 0,88 

Afgreiðslutími á virkum dögum 284 4,08 0,91 

Heimasíða safnsins 271 4,06 0,90 

Aðgangur að leiðbeiningum um heimildaleit 270 4,03 0,92 

Úrval bóka (prentaðra og rafrænna) 301 4,02 0,83 

Úrval tímarita (prentaðra og rafrænna) 281 3,96 0,82 

Upplýsingaþjónusta gegnum síma eða internetið 217 3,90 1,01 

Facebook-síða safnsins 193 3,75 0,82 

Aðgangur að safnkosti annarra safna gegnum 
millisafnalán 199 3,75 0,94 

Aðstaða til tölvuvinnu á eigin tölvu 282 3,74 0,96 

Aðgangur fjarnema utan höfuðborgarsvæðisins að 
prentuðu efni 153 3,50 0,90 

Aðstaða til tölvuvinnu á safntölvu 257 3,48 0,96 

Aðstaða til hópvinnu 278 3,47 1,10 

Aðstaða til einstaklingsvinnu 289 3,47 1,11 

Afgreiðslutími um helgar 264 3,37 1,04 

Athugasemd við töflu: Hæsta mögulega skor er 5 (mjög ánægð/ur) og lægsta 1 (mjög 
óánægð/ur). 
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Þegar litið er á ánægju með mismunandi liði í starfsemi safnsins má sjá að 

almennt eru þátttakendur ánægðir með safnið og munar einum heilum á þeim 

þjónustuþætti sem þeir eru ánægðastir með og þeim sem þeir eru minnst ánægðir 

með líkt og tafla 1 sýnir. Lægsta skor fær afgreiðslutími um helgar (M=3,37, SF= 1,04) 

en hæst fær framkoma starfsfólks (M=4,36, SF= 0,96).  

Til þess að skoða betur ánægju milli mismunandi flokka var öllum 

 þjónustuþáttum í spurningunni skipt niður á viðeigandi svið eftir því hvað þótti eiga

saman. Innan hvers sviðs eru mismargir liðir úr spurningunni. Í viðauka 2 má sjá hvaða 

liðir falla undir hvaða þjónustusvið. Þjónustusviðin eru sex og kallast: afgreiðslutími, 

netviðmót, safnkostur, aðstaða, upplýsingaþjónusta og viðmót starfsfólks og loks 

aðgangur að safnkosti. Í töflu 2 má sjá meðaltal og staðalfrávik á hverju þjónustusviði.  

 

Tafla 2. Meðaltal ánægju og staðalfrávik eftir þjónustusviðum 

  Fjöldi M SF 

Þjónustusvið 
   

Afgreiðslutími 261 3,71 0,87 

Netviðmót 189 3,87 0,77 

Safnkostur 279 4,00 0,79 

Aðstaða 238 3,67 0,79 

Upplýsingaþjónusta og 
viðmót starfsfólks 

199 4,19 0,90 

Aðgangur að safnkosti 132 3,78 0,70 

Meðalskor allra 
þjónustuþátta 

310 3,93 0,66 

Ánægja almennt (sp. 12) 330 4,42 0,66 

Athugasemd við töflu: Hæsta mögulega skor er 5 (mjög ánægð/ur) og lægsta 1 (mjög 
óánægð/ur). 

 

Ef þættirnir eru skoðaðir með tilliti til þess hvort að munur er á milli kynja kemur í ljós 

að á tveimur þáttum er munur á milli kynja, netviðmóti t(184)= -2,734, p <0,05 og 

safnkosti t(269)= -3,194, p <0,05 en í báðum tilfellum eru konur ánægðari en karlar 
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eins og sjá má í töflu 3. Á öðrum þáttum var ekki marktækur munur á milli karla og 

kvenna og þegar skoðaður er munur milli kynja á meðalskori ánægju allra 

þjónustuþátta og almennri ánægju þá kemur ekki fram marktækur munur.  

 

Tafla 3. Ánægja nemenda með þjónustusvið safnsins eftir kyni. 

  Karlar Konur 

  Fjöldi M SF Fjöldi M SF 

Þjónustusvið 
      

Afgreiðslutími 43 3,69 0,86 215 3,71 0,88 

Netviðmót 31 3,50 0,77 155 3,91 0,76 

Safnkostur 37 3,60 0,63 234 4,04 0,79 

Aðstaða 38 3,72 0,71 195 3,65 0,80 

Upplýsingaþjónusta og 
viðmót starfsfólks 

28 4,05 1,05 165 4,19 0,89 

Aðgangur að safnkosti 21 3,86 0,64 109 3,77 0,71 

Meðalskor allra 
þjónustuþátta 

48 3,80 0,69 255 3,94 0,65 

Ánægja almennt (sp 12) 54 4,32 0,67 269 4,42 0,66 

Athugasemd við töflu: Meðaltöl eru breiðletruð þar sem martækur munur kom fram 
við p <0,05. Hæsta mögulega skor er 5 (mjög ánægð/ur) og lægsta 1 (mjög óánægð/ur). 

 

Þegar ánægja er skoðuð út frá deildum (sjá í töflu 4) sést að munur er á ánægju 

á þremur þáttum, afgreiðslutíma F(2, 252)=3,954, p <0,05, netviðmóti F(2, 185)=3,334, 

p <0,05 og safnkosti F(2, 271)=4,481, p <0,05. Hvað varðar afgreiðslutíma er 

marktækur munur milli Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeildar og Kennaradeildar 

þar sem nemendur Kennaradeildar eru ánægðari. Þegar kemur að netviðmóti er munur 

á milli Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeildar og Uppeldis- og 

menntunarfræðideildar en þar er Uppeldis- og menntunarfræðideild ánægðari. Í tilfelli 

safnkosts er munur á milli Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeildar og Uppeldis- og 

menntunarfræðideildar, og Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeildar og 

Kennaradeildar en ekki á milli Uppeldis- og menntunarfræðideildar og Kennaradeildar. 

Þar sem að munurinn liggur er það í báðum tilfellum Íþrótta-, tómstunda- og 
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þroskaþjálfadeild sem er óánægðari með safnkostinn en hinar tvær deildirnar. Ekki er 

marktækur munur milli deilda þegar heildarskor ánægju er skoðað. Í töflu 4 má sjá 

meðaltal og staðalfrávik ánægju eftir deild. 

 

Tafla 4. Ánægja nemenda með þjónustusvið safnsins eftir deild.  

  
Íþrótta-, tómstunda- 
og þroskaþjálfadeild 

Kennaradeild 
Uppeldis- og 

menntunarfræðideild 

  Fjöldi M SF Fjöldi M SF Fjöldi M SF 

Þjónustusvið 
         

Afgreiðslutími 53 3,39 0,77 127 3,78 0,88 75 3,72 0,86 

Netviðmót 44 3,59 0,77 91 3,85 0,80 54 3,99 0,70 

Safnkostur 60 3,70 0,82 135 4,05 0,77 80 4,04 0,77 

Aðstaða 63 3,50 0,85 111 3,67 0,81 67 3,74 0,75 

Upplýsingaþjónusta 
og viðmót starfsfólks 

44 4,03 0,81 94 4,21 0,91 59 4,22 0,93 

Aðgangur að 
safnkosti 

35 3,80 0,83 61 3,78 0,61 37 3,78 0,76 

Meðalskor allra 
þjónustuþátta 

71 3,78 0,56 152 3,95 0,66 86 3,96 0,70 

Ánægja almennt (sp 
12) 

74 4,43 0,65 164 4,40 0,67 88 4,43 0,64 

Athugasemd við töflu: Meðaltöl eru breiðletruð þar sem martækur munur kom fram 
við p <0,05. Hæsta mögulega skor er 5 (mjög ánægð/ur) og lægsta 1 (mjög óánægð/ur). 

 

 Ef borin er saman ánægja á þjónustusviðunum eftir námsstigi, það er að segja 

eftir grunnstigi og framhaldsstigi (sjá í töflu 5), kemur í ljós að aðeins er marktækur 

munur á ánægju þessara hópa með aðstöðu t(236)= -3,505, p <0,05. Ef litið er til 

þessara hópa á heildarskori ánægju kemur í ljós að þar er munurinn einnig marktækur 

t(303)=-2,738, p <0,05. Þeir sem eru í framhaldsnámi eru ánægðari með aðstöðu 

safnsins en þeir sem eru í grunnnámi. Tafla 5 sýnir meðaltöl og staðalfrávik ánægju 

nemenda eftir því hvort þeir eru í grunnnámi eða framhaldsnámi.  
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Tafla 5. Ánægja nemenda með þjónustusvið safnsins eftir námsstigi.  

  Grunnnám Framhaldsnám 

  Fjöldi M SF Fjöldi M SF 

Þjónustusvið 
      

Afgreiðslutími 135 3,64 0,79 121 3,76 0,94 

Netviðmót 113 3,85 0,75 78 3,88 0,79 

Safnkostur 148 3,94 0,72 128 4,05 0,83 

Aðstaða 137 3,47 0,81 101 3,83 0,75 

Upplýsingaþjónusta og 
viðmót starfsfólks 

107 4,06 0,83 91 4,29 0,95 

Aðgangur að safnkosti 68 3,68 0,68 61 3,85 0,73 

Meðalskor allra 
þjónustuþátta 

163 3,81 0,60 142 4,02 0,69 

Ánægja almennt (sp 12) 173 4,34 0,67 150 4,46 0,65 

Athugasemd við töflu: Meðaltöl eru breiðletruð þar sem martækur munur kom fram 
við p <0,05. Hæsta mögulega skor er 5 (mjög ánægð/ur) og lægsta 1 (mjög óánægð/ur). 

 

Ekki var marktækur munur á milli hópa ef skoðuð er ánægja nemenda sem eru 

eingöngu í staðnámi, nemenda sem eru eingöngu í fjarnámi og nemenda sem eru í 

stað- og fjarnámi í bland. Í töflu 6 má finna meðaltöl og staðalfrávik ánægju nemenda 

eftir því hvort þeir eru í staðnámi, fjarnámi eða blöndu af þessum tveimur. 
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Tafla 6. Ánægja nemenda með þjónustusvið safnsins eftir stað- og fjarnámi. 

  Staðnám eingöngu Fjarnám eingöngu 
Staðnám og fjarnám í 

bland 

  Fjöldi M SF Fjöldi M SF Fjöldi M SF 

Þjónustusvið 
         

Afgreiðslutími 85 3,76 0,85 86 3,59 0,86 88 3,77 0,89 

Netviðmót 69 3,92 0,83 68 3,86 0,74 52 3,80 0,74 

Safnkostur 93 3,96 0,77 96 4,01 0,85 87 4,05 0,70 

Aðstaða 85 3,54 0,81 81 3,71 0,74 72 3,76 0,82 

Upplýsingaþjónusta 
og viðmót 
starfsfólks 

59 4,16 0,92 76 4,15 0,94 63 4,27 0,84 

Aðgangur að 
safnkosti 

36 3,75 0,64 55 3,75 0,71 41 3,85 0,75 

Meðalskor allra 
þjónustuþátta 

100 3,91 0,55 110 3,95 0,71 97 3,93 0,72 

Ánægja almennt (sp 
12) 

109 4,41 0,60 115 4,37 0,71 103 4,46 0,67 

Athugasemd við töflu: Hæsta mögulega skor er 5 (mjög ánægð/ur) og lægsta 1 (mjög 
óánægð/ur). 

 

Einnig var skoðað hvort munur væri á ánægju eftir því hvort nemendur höfðu fengið 

kynningu á safninu eða ekki, en svo reyndist ekki vera. Tafla 7 sýnir meðaltal og 

staðalfrávik ánægju nemenda eftir því hvort þeir höfðu fengið kynningu á safninu eða 

ekki. 

 

  



  

62 

Tafla 7. Ánægja nemenda með þjónustusvið safnsins eftir því hvort þeir hafa fengið 
kynningu á því eða ekki. 

  Kynning Ekki kynning 

  Fjöldi M SF Fjöldi M SF 

Þjónustusvið 
      

Afgreiðslutími 198 3,73 0,87 58 3,64 0,89 
Netviðmót 151 3,94 0,77 37 3,58 0,68 
Safnkostur 213 4,03 0,78 62 3,93 0,82 
Aðstaða 186 3,63 0,83 50 3,78 0,63 
Upplýsingaþjónusta og 
viðmót starfsfólks 

151 4,23 0,86 46 4,03 1,03 

Aðgangur að safnkosti 101 3,83 0,74 30 3,62 0,54 
Meðalskor allra 
þjónustuþátta 

229 3,95 0,64 76 3,86 0,72 

Ánægja almennt (sp 12) 242 4,43 0,65 81 4,33 0,67 

Athugasemd við töflu: Hæsta mögulega skor er 5 (mjög ánægð/ur) og lægsta 1 (mjög 
óánægð/ur). 

 

Spurning 18: Fullyrðingar um heimildaleit, þjónustu starfsfólks og líðan á safninu  

Settar voru fram átta fullyrðingar í tengslum við heimildaleit, þjónustu starfsfólks og 

líðan á safninu og þátttakandi beðinn að meta hversu oft fullyrðingin á við um hann. 

Hægt var að velja: aldrei, sjaldan, stundum, oft, alltaf og á ekki við/nota ekki. Til að 

reikna meðaltal voru fyrstu fimm valmöguleikarnir færðir yfir í talnaskala á bilinu 1-5 

(1=aldrei, 5=alltaf). Í mynd 8 má sjá meðaltal á hverjum lið, því hærra skor þeim mun 

oftar á fullyrðingin við. Þar sem fullyrðingarnar eru misjafnar að eðli er ekki endilega 

betra að fá sem hæst skor samanber fullyrðinguna um hávaða á safninu. 
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Mynd 8. Fullyrðingar um líðan, heimildaleit og þjónustu starfsfólks. Því hærri tala því 
oftar á fullyrðingin við (1=aldrei, 5=alltaf).  

 

Fullyrðingin sem síst á við er að hávaði á safninu sé truflandi (M=2,46, SF=1,20) en 

þetta gefur til kynna að hávaði sé ekki til mikils ama á safninu. Oftast eiga 

fullyrðingarnar „þegar ég leita aðstoðar hjá starfsfólki bókasafnsins fæ ég úrlausn á 

mínum málum“ (M=4,33, SF=0,80) og „mér líður vel á bókasafninu“ (M=4,31, SF=0,83) 

við. 

5.4 Ábendingar og athugasemdir frá þátttakendum 

Spurning 22: Ef þú hefur einhverjar ábendingar eða athugasemdir varðandi þjónustu 

bókasafns Menntavísindasviðs getur þú komið þeim á framfæri hér 

Að síðustu var lögð fram opin spurning þar sem þátttakendur gátu komið með 

ábendingar eða athugasemdir til bókasafnsins en 74 nemendur kusu að nýta sér 

þennan lið með einhverju móti. Gróflega má skipta athugasemdunum í tvennt, 
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athugasemdir um aðstöðu og athugasemdir um þjónustu. Athugasemdir varðandi 

aðstöðu tengdust til dæmis hávaða og aðstöðu til tölvuvinnu á einstaklingstölvur. Líkt 

og eftirfarandi athugasemdir:  

„Mér finnst vanta aðstöðu þar sem hægt er að komast í rafmagn og 

þögn!“  

„Það þarf verulega að fjölga borðum til að sitja við, það er pláss til þess.“  

„Spurning hvort það væri með einhverju móti hægt að minnka hávaðann 

sem berst niður á bókasafn frá kennslustofum á hæðinni fyrir ofan í 

Hamri, Stakkahlíð. Annað hvort með því að loka bókasafnið betur af eða 

hljóðeinangra kennslustofurnar eða bókasafnið á einhvern annan hátt.“  

„Vantar miklu stærra lesrými og pláss fyrir nemendur, ekki þægilegt að 

sitja svona á milli bókahillnanna á hringborðum. Vildi að það væri lengri 

opnunartími.“  

Í sumum tilfellum gátu athugasemdir varðandi aðstöðu átt við um aðstöðu í skólanum 

en ekki bara á bókasafninu líkt og hér: 

„Einstaklingsaðstaða og hópaðstaða mætti vera meira aðskilin og svo 

vantar yfir höfuð bara hentugri lesaðstöðu fyrir nemendur i Stakkahlíð 

sérstaklega eftir lokun safnsins á daginn.“ 

„Starfsfólkið er yndislegt og hjálpsamt en vinnuaðstaðan er hræðileg! 

Mjög fá borð í boði, búið að banna að nota tölvur í lesrými - 

annarsstaðar er skvaldur og því erfitt að vinna í verkefnum þar sem þarf 

að notast við tölvur á bókasafninu. Plús það að yfirleitt er hvergi laust 

nema í lesrýmum. Nemendur eru að vinna verkefni sín í gríðarlegu 

skvaldri og látum í matsal skólans þar sem skortur er á lærdómsaðstöðu 

í skólanum.“ 

Athugasemdir varðandi þjónustu voru með ýmsu móti og beindust meðal 

annars að opnunartíma og starfsfólki. Nokkrar ábendingar komu um opnunartíma og 
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tillögur um úrbætur á ýmsum þjónustuþáttum auk annarra athugasemda. Varðandi 

opnunartíma komu helst ábendingar um að auka mætti við hann líkt og hér:  

„Opnunartíminn mætti vera mun lengri í í prófatíma, sérstaklega svona 3 

vikum ÁÐUR en prófin byrja. Safnið mætti líka vera opið lengur á daginn, 

og líka um helgar.“ 

Starfsfólk fékk hrós:  

„Rosalega almennilegt starfsfólk sem vill allt fyrir mann gera. Þau kunna 

að meta að maður leitar sjálfur en þegar maður þarf aðstoð þá fær 

maður hana svo sannarlega.“ 

En einnig komu neikvæðari athugasemdir varðandi starfsfólk, líkt og hér: 

„Starfsfólk virkar sumt áhugalaust um að hjálpa manni og svarar 

stuttaralega, nærri því ókurteist. Manni líður eins og maður sé að trufla 

frekar en að fá að leita sér aðstoðar.“ 

Að auki komu fram athugasemdir og ábendingar varðandi aðra þjónustuþætti 

bókasafnsins til að mynda varðandi útlán á prentuðu efni til fjarnema sem og varðandi 

innköllun á efni: 

 „Mér finnst dýrt og fyrirhafnarsamt að fá lánaðar bækur út á land. Það 

er dýrt að senda þær til baka og vesen að láta taka þær frá.“ 

 „Að láta vita með fyrirvara með bókaskil - þar er mikil misbrestur á.“ 

Varðandi námskeið var bent á að þau miðist við staðnema og því hafi fjarnemar ekki 

tækifæri til að nýta sér þau: 

„Þau námskeið sem eru á vegum safnsins/háskólans miðast alltaf við 

staðnema. Þau eru of dreifð þannig að fjarnemar geta ekki einu sinni 

gefið sér 2-3 daga í borginni til að nýta sér það. Oft eru námskeið dreifð 

á nokkrar vikur. Það er mjög dýrt fyrir fjarnema sem ekki hafa kost á að 

keyra í bæinn.“ 
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Í einni athugasemd var tekið vel í þá hugmynd að bjóða upp á ítarlega heimildaleit gegn 

gjaldi: 

„Mér líst mjög vel á að bjóða upp á aðstoð við ítarlega heimildaleit gegn 

vægu gjaldi vegna þess að maður dettur út úr þessu ef það líður langt á 

milli.“ 

Safnið í heild fékk líka hrós og einnig var ritverið nefnt á nafn: 

„Bókasafnið er frábær staður fyrir nemendur. Ritverið er góð ábót við 

frábæra þjónustu.“ 

„Er bara ánægð með þá þjónustu sem ég hef fengið hingað til og þakka 

því kærlega fyrir mig.“ 
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6 Takmarkanir rannsóknar 

Í þessum kafla eru dregnar fram helstu takmarkanir rannsóknarinnar en gott er að hafa 

þær í huga þegar umræða fer fram í kaflanum hér á eftir. 

Rannsóknin hefur ýmsar takmarkanir sem bæði koma til vegna eðlis hennar 

sem megindleg rannsókn, þá staðreynd að hér er aðeins litið til nemenda en ekki 

annarra notendahópa og einnig þeirra fórna sem þurfti að færa, svo sem að einfalda og 

stytta spurningalistann til að auka svarhlutfall á kostnað þess að fá meiri og dýpri 

upplýsingar. Hér var líka aðeins spurt um ánægju en ekki væntingar en það var einnig 

gert til að einfalda könnunina og hækka svarhlutfall. Unnið var útfrá því að hér myndi 

nægja að fá upplýsingar um ánægju. Í sumum tilfellum þurfti að aðlaga 

spurningalistann að forritinu sem notað var, til dæmis var ekki alltaf hægt að hafa 

hálfopna spurningu sem þó hefði verið gott í fleiri tilfellum en mögulegt var hér. 

Þó svarhlutfall í könnuninni hafi verið lágt (um 17%) þarf að taka tillit til þess að 

ekki var um úrtaksrannsókn að ræða heldur var könnunin lögð fyrir allt þýðið. Þar af 

leiðandi var fjöldi þátttakenda (375) tiltölulega stórt hlutfall af heildarfjölda nemenda á 

sviðinu (þýði). Helsti vandinn er fólginn í því að þátttakendur voru ekki valdir með 

slembiaðferð, líkt og einkennir úrtaksrannsóknir, þannig getur myndast skekkja í hópi 

svarenda sem almennt dregur úr alhæfingargildi en draga má úr skekkjunni í 

niðurstöðunum með því að reikna vogtölur (CustomInsight: Random Samples and 

Statistical Accuracy, 2015). Þar sem svörun í þessari rannsókn dreifðist ekki fullkomlega 

í samræmi við bakgrunnsþætti í þýði, þ.e. kyn, deild og námsstig (sjá viðauka 3) voru 

því reiknaðar vogtölur til að leiðrétta fyrir skekkjuna. Til að auka áreiðanleikann voru 

litlir hópar (í þýði og í hópi þátttakenda) ekki skoðaðir sérstaklega í úrvinnslu. 

Útsending spurningalistans og svörun gengu yfir langt tímabil en það var sérstaklega 

gert til að hægt væri að ýta á svörun og hækka þannig svarhlutfall. 

Vonandi verður bætt úr sumum þessara annmarka með frekari rannsóknum 

eins og áætlað var þegar farið var af stað með þetta verkefni. Það mætti gera með 

ýmsu móti en hér hef ég sérstaklega horft til þess að framkvæmdar verði eigindlegar 

rannsóknir, rannsóknir sem bjóða upp á að nákvæmari upplýsinga sé aflað svo að dýpri 
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skilningur náist á efninu. Slíkar rannsóknir gætu enn frekar orðið bókasafninu til gagns 

þegar kemur að því að laga þjónustu safnsins að þörfum notenda. 
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7 Umræða 

Í þessum kafla verður rætt um niðurstöður rannsóknarinnar og þær tengdar við fyrri 

rannsóknir. Umræðurnar eru gróflega settar fram í sömu kaflaskiptingu og 

niðurstöðurnar og tekin er stutt umræða um allar spurningarnar sem fjallað var um þar 

en að auki er hér kafli þar sem rannsóknarspurningunni er svarað og kafli um 

svarhlutfall. Endað er með ábendingum um rannsóknir sem gera mætti í kjölfar 

þessarar rannsóknar.  

7.1 Rannsóknarspurningunni svarað 

Ef við horfum aftur til rannsóknarspurningarinnar: „Eru nemendur Menntavísindasviðs 

ánægðir með þjónustu safnsins?“ má í raun gefa stutt svar: „Já, nemendur eru ánægðir 

með þjónustu safnsins.“ Niðurstöðurnar sýna að almennt eru nemendur ánægðir með 

þjónustu bókasafnsins þar sem meðalskor allra þjónustuþátta var 3,93 af 5 

mögulegum. Ef við skoðum undirspurninguna sem lögð var fram: „Hvaða þætti 

þjónustunnar eru nemendur helst ánægðir/óánægðir með?“ má segja að notendur séu 

nokkuð ánægðir með öll þjónustusvið safnsins en minnst er ánægjan með aðstöðu sem 

var með meðaltalið 3,67 af 5 mögulegum en mest er ánægjan með upplýsingaþjónustu 

og viðmót starfsfólks með meðaltalið 4,19 af 5 mögulegum. Nánari umfjöllun um 

ánægju nemenda með þjónustu safnsins er í kafla 7.5, en þar er einnig skoðað hvort að 

einhver munur sé á ánægju út frá bakgrunnsþáttum þátttakenda.   

7.2 Svarhlutfall 

Eins og fram hefur komið var svarhlutfall í könnuninni um 17% sem í fljótu bragði 

virðist mjög lítið. Hér þarf þó að hafa í huga að ekki var tekið úrtak, heldur var 

könnunin lögð fyrir allt þýðið og því má segja að fjöldi þátttakenda (375) sé nokkuð 

stórt hlutfall af heildarþýði nemenda (2150) sem stunda nám á sviðinu. Þar sem ekki 
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var notast við úrtak getur myndast skekkja í niðurstöðum ef einhverjir hópar eru stærri 

í hópi svarenda en í þýðinu. Þótt svörun hafi ekki dreifst fullkomlega í samræmi við 

bakgrunnsþætti þýðisins (sjá nánar í viðauka 3) var notast við vogtölur til að leiðrétta 

skekkjuna þar sem mögulegt var og voru þær notaðar þegar verið var að bera saman 

hópa. Að auki voru litlir hópar (í þýði og í hópi þátttakenda) ekki skoðaðir sérstaklega í 

úrvinnslu en var það gert til að auka áreiðanleika. Í framkvæmd könnunar var ýmsum 

aðferðum beitt til að hækka svarhlutfall, m.a. var spurningalistinn stuttur og einfaldur 

og nokkrar ítrekanir sendar. 

 Hér hefur margt verið gert til að ýta á svörun og draga úr þeirri skekkju sem 

myndast getur þegar könnun er lögð fyrir þýði. Erfitt er að segja til um hvað telst gott 

svarhlutfall en það getur farið mjög eftir eðli rannsókna og umfangi. Þar sem úrtak er 

aðeins hluti af þýðinu er alltaf sá möguleiki fyrir hendi að þýðið sé ekki endurspeglað í 

niðurstöðunum en því stærra sem úrtakið er því meiri líkur eru á því (Statistics for the 

Terrified: The importance of n (sample size) in statistics). Hér er því gott að hafa í huga 

að ekki er öruggt að niðurstöðurnar séu í fullkomnu samræmi við þýðið þótt ýmsar 

ráðstafanir hafi verið gerðar til að auka líkur á því að niðurstöður gefi sem réttasta 

mynd af þýðinu. 

7.3 Heimsóknir á safnið og notkun þjónustu  

Af þeim sem svöruðu könnuninni voru aðeins sjö þátttakendur sem höfðu aldrei 

komið á bókasafn Menntavísindasviðs, hvorki í Stakkahlíð eða á Laugarvatni. Af þessum 

sjö voru flestir fjarnemar og því liggur kannski eðlileg skýring þar að baki, það er að 

segja að flestir þeirra sem ekki hafa komið í safnið séu búsettir fjarri því og hafi því ekki 

tækifæri til þess að heimsækja það. Eins og við var að búast höfðu langflestir 

þátttakenda aðeins heimsótt bókasafnið í Stakkahlíð, en þar er jú meginþorri nemenda 

staðsettur. 

Langflestir þátttakendur í könnuninni höfðu nýtt sér einhvern þjónustuþátt 

safnsins eða um 94%. Þetta hlutfall er nokkuð gott en þurft getur að kafa dýpra í 

þennan hluta sem er gert að hluta til þar sem spurt er um ánægju með einstaka 

þjónustuþætti bókasafnsins.  
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Mjög fáir þátttakendur nefndu bókasafnið að Laugarvatni sem sitt aðalsafn 

enda voru fáir nemendur sem svöruðu könnuninni sem stunda nám við þá deild. Til að 

fá betri innsýn í það hvernig nemendur við Laugarvatn upplifa þjónustu bókasafnsins 

væri því æskilegt að kanna þann hóp betur, til dæmis með því að leggja sérstaka 

könnun fyrir nemendur þar, setja saman rýnihóp eða taka viðtöl. Líkt og með fjarnema 

er mikilvægt að þessi hópur verði ekki útundan í þjónustu safnsins og því er þeim mun 

mikilvægara að skoða afstöðu þessa hóps til safnsins. 

Algengasta tilefni heimsókna á bókasafnið sögðu nemendur vera að leita að 

heimildum og lesefni og sækja eða skila efni. Eðlilegt er að þessir þjónustuþættir spili 

veigamikið hlutverk hér enda er þetta partur af meginhlutverki safnsins. Á eftir þessum 

ástæðum kom að læra og þar á eftir til að nota upplýsingaþjónustuna. Aðrar ástæður 

virðast spila minna hlutverk þegar kemur að heimsóknum á safnið. Hér gæti verið 

áhugavert að skoða hlut upplýsingaþjónustunnar betur og hvort nemendur séu að 

sækja sér þessa þjónustu eftir öðrum leiðum og ef svo sé þá hvers vegna. 

Ef skoðað er hvaða þjónustuþættir eru mest notaðir má í raun hugsa sér margar 

mögulegar skýringar á því hversu oft eða sjaldan viðkomandi þáttur er notaður. Til að 

mynda má vera að útlán til fjarnema og millisafnalán sé eins lítið notað og raun ber 

vitni vegna þess að efnið sem þörf er fyrir er á staðnum eða hægt að nálgast það í 

gegnum internetið. Þó má líka vera að nemendur kjósi heldur að finna annað efni en 

það sem nálgast þarf með þessum hætti jafnvel þótt að gæði efnisins séu minni. Önnur 

og neikvæðari skýring gæti verið sú að nemendur viti ekki af þjónustunni eða enn verra 

að þjónustan hafi ekki virkað sem skyldi í gegnum tíðina og nemendur kjósi því aðrar 

leiðir. 

Þegar kemur að heimildaleit virðist sem að Leitir.is/Gegnir.is sé algengasta 

leiðin sem nemendur nota í heimildaleit, á eftir því koma aðrar leiðir, þá Google eða 

sambærilegar leitarsíður, gagnasöfn og tenglar í gegnum heimasíðu safnsins, þá 

gagnasöfn án aðkomu heimasíðu og loks að skoða í hillur á bókasafninu. Því miður 

bauð QuestionPro kerfið ekki upp á það að skrifað væri hvaða aðrar leiðir væru 

notaðar þegar merkt var við þann lið en athyglisvert væri að fá upplýsingar um það. 

Einnig mætti gera sér í hugarlund að eðli heimildarleitar væri mismunandi eftir 
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fræðasviðum þar sem áherslur geta verið mismunandi en hér er einungis verið að 

kanna Menntavísindasvið og því ekki hægt að skoða það nánar að svo stöddu. Þegar 

kemur að því að leita að heimildum getur kennsla í upplýsingalæsi komið að gagni þar 

sem kenna má nemendum hvar og hvernig má finna fræðilegar heimildir sem uppfylla 

kröfur. Slík kennsla gæti aukið vinnugæði nemenda sem, eins og fram hefur komið, 

kjósa stundum auðveldari aðgang að heimildum á kostnað gæða efnisins (Ross og  

Sennyey, 2008). 

7.4 Upplýsingaþjónusta 

Í könnuninni var spurt hvort viðkomandi væri vinur bókasafnsins á Facebook, eða öllu 

heldur hvort hvort honum/henni líkaði við bókasafnið á Facebook. Aðeins 40% 

þátttakenda svöruðu þessari spurningu játandi en jákvæðara hefði verið fyrir 

bókasafnið að þetta hlutfall væri hærra. Því fleiri nemendur sem hafa aðgang að 

safninu á Facebook með þessu móti því þægilegra er fyrir safnið að ná til nemenda, 

hvort sem það varðar fræðslu eða tilkynningar. Erfitt er að gera sér grein fyrir því hvers 

vegna hlutfallið er ekki hærra en vera má að nemendur geri sér ekki grein fyrir nærveru 

safnsins á samfélagsmiðlinum, telji sig ekki hafa gagn að því að fá upplýsingar um 

safnið þar eða kæri sig hreinlega ekki um það. Einnig má vel vera að skýringuna megi 

finna í notkun á samfélagsmiðlinum, hvernig fólk vill nota hann og hvort að vinsældir 

hans fari jafnvel dvínandi. Æskilegt væri að fá frekari upplýsingar um hvers vegna ekki 

eru fleiri sem eru með safnið á Facebook og gagnlegt væri að reyna að auka við fylgi 

þess þar til að auðvelda starfsmönnum ýmis samskipti og tilkynningar. 

Þegar kemur að kynningu á safninu er áhyggjuefni að 27% svarenda höfðu ekki 

fengið neina kynningu en líkt og rannsókn Condic (2004) við Oakland háskóla gefur til 

kynna þá getur leiðsögn á bókasafninu meðal annars haft áhrif á ánægju notenda með 

safnkost og ýtt undir fjölbreyttari notkun upplýsingamiðla og því er mikilvægt að 

nemendur hafi greiðan aðgang að kynningum á safninu. Þetta háa hlutfall nemenda 

sem ekki hafa fengið kynningu má þó kannski skýra með háu hlutfalli fjarnema og 

nema sem eru í stað- og fjarnámi í bland í þessum hópi. Gott væri þó að kanna hvort 

þessi hópur kæri sig ekki um kynningu á safninu eða hvort að hann hafi ekki haft 

nægjanlegan aðgang að kynningu eða viti ekki af þeim þegar þær fara fram. Af þeim 
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sem höfðu fengið kynningu var algengast að sú kynning hafi farið fram í 

nýnemakynningu og því er nærvera safnsins þar og þær upplýsingar sem þar er komið 

á framfæri mjög mikilvægar bæði fyrir nemendur og safnið. Í opnu spurningunni þar 

sem boðið var upp á að koma með athugasemdir eða ábendingar til safnsins var meðal 

annars bent á að erfitt væri fyrir fjarnema að komast á kynningar og kennslu á safninu 

þar sem að slíkt væri ekki endilega í boði þegar staðlotur eru hjá fjarnemum. Mikilvægt 

er að skoða hvort koma megi betur til móts við fjarnema varðandi þetta atriði en reyna 

ætti eftir fremsta megni að leyfa þeim nemendum að njóta sömu þjónustu og 

nemendum sem stunda námið á staðnum og tryggja að þjónusta nái til þeirra á skjótan 

og skilvirkan hátt líkt og fram kom í grein Tripathi og  Jeevan (2009).  

Alls höfðu 82% þátttakenda með einhverju móti kynnt sér safnið á eigin vegum, 

en algengasta leiðin til þess var að kynna sér safnið á staðnum og svo heimasíðu 

safnsins. Lítið var um að nemendur kynntu sér safnið í gegnum bæklinga og Facebook. 

Þetta er ekki alveg í samræmi við rannsókn Sackers o.fl. (2008) við La Trobe háskóla þar 

sem vinsælasta leiðin til að kynnast bókasafninu var í gegnum internetið og þar á eftir í 

samskiptum við starfsfólk og með leiðsögn um safnið. Í þeirri rannsókn líkt og hér lenti 

prentað efni neðarlega á lista þegar kemur að því að kynna sér bókasafnið. Kannski má 

segja að eðlilegt sé að Facebook sé lítið notuð í þessum tilgangi enda er eðli þess miðils 

kannski aðeins annað og segja má að sá miðill henti betur fyrir tilkynningar en fyrir 

víðfeðmar upplýsingar um safnið og þjónustuna. Hér er því mikilvægt að heimasíðu 

safnsins sé vel viðhaldið og að upplýsingar þar séu aðgengilegar og greinargóðar og að 

starfsfólk sé meðvitað um að taka á móti fólki á staðnum, svara fyrirspurnum, koma 

með ábendingar og meta hvaða upplýsingum þarf helst að koma á framfæri í hverju 

tilfelli fyrir sig.  

Þegar kemur að kennslu á hin ýmsu hjálpartæki sem gagnast geta 

námsmönnum, svo sem Endnote og Leitir.is/Gegnir.is og fleira eru um tveir þriðju 

hlutar nemenda sem hafa fengið einhverja kennslu og almennt þótti sú kennsla 

gagnleg. Fæstir höfðu hlotið kennslu í Endnote en flestir í Leitir.is/Gegnir.is. Það má 

kannski segja að það sé nokkuð ánægjulegt að hlutfall þeirra sem hafa fengið kennslu 

sé þó þetta hátt þar sem að þetta er þjónusta sem notendur þurfa að sækjast eftir 

sjálfir og þótt hún sé mjög gagnleg er ekki skylda að sækja þessa kennslu. En þar sem 
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að kennslan telst vera gagnleg mætti vel hvetja nemendur enn frekar til að sækja þessi 

námskeið þar sem þau geta létt þeim störfin í náminu og gert þá að betri 

námsmönnum. Rannsókn Citti o.fl. (2012) gefur til kynna mikilvægi námskeiða á vegum 

bókasafnsins þar sem nemendur áttuðu sig betur á gagnsemi safnsins og fóru að líta 

meira á það sem upplýsingaveitu, því er mikilvægt að bókasafn Menntavísindasviðs 

hugi að því að ná sem flestum nemendum inn á námskeið á safninu. Hér er líka 

sérstaklega mikilvægt að tryggja að fjarnemar fái sambærilega þjónustu og þeir sem 

eru í staðnámi því færni hópanna  í upplýsingalæsi ætti að vera svipuð, líkt og kveðið er 

á um í viðmiðum fyrir upplýsingalæsi innan háskólageirans (Information Literacy 

Competency Standards for Higher Education, 2000). Þegar kemur að kennslu á safninu 

væri hægt að fá dýpri skilning á upplifun notenda á kennslunni með því að fá rýnihópa 

til að koma með tillögur en rýnihópar geta komið með nýja sýn á hlutina og starfsmenn 

virðast taka vel í tillögur frá slíkum hópum (Wilson-Matusky, 2006). Einnig væri hægt 

að óska eftir umsögn frá nemendum í lok kennslu eða jafnvel óska eftir ábendingum 

eða fyrirspurnum áður en námskeið er haldið svo hægt sé að reyna að koma til móts 

við þarfir nemenda. 

Nemendur kjósa helst að fá tilkynningar frá safninu í tölvupósti, en þessi leið 

hafði talsverða yfirburði og kom langt á undan þeim sem næst komu sem voru 

tilkynningar á Facebook og á heimasíðu safnsins. Tilkynningar á auglýsingatöflu og 

ábending frá kennara rak svo lestina. Hér virðast því rafrænar tilkynningarleiðir vera 

teknar framyfir aðrar líkt og í rannsókn Sackers o.fl. (2008) en athyglisvert er hversu 

mikla yfirburði tölvupósturinn hefur. Velta má fyrir sér hvort að tilkynningar á 

Facebook væru eftirsóknarverðari ef hærra hlutfall nemenda væri vinur eða öllu heldur 

líkaði við bókasafn Menntavísindasviðs á Facebook. Þessi samfélagsmiðill hefur þann 

möguleika að vera öflugt samskipta- og tilkynningatæki fyrir bókasafnið en til þess að 

það virki þarf að leggja mikla vinnu í miðilinn, gæta þess að hann sé virkur og nái til 

nemenda. 

 Tæp 40% þátttakenda vilja að boðið sé upp á ítarlega heimildaleit gegn gjaldi á 

safninu og jafnhátt hlutfall vissu ekki hvort þeir vildu það. Verið getur að nemendur 

geri sér ekki grein fyrir því hvað nákvæmlega felst í ítarlegri heimildaleit og því ekki 

áttað sig á hvort þeir vildu þessa þjónustu eða ekki, hér getur líka gjaldið orðið til þess 



  

75 

að fæla fólk frá en um 20% sögðust ekki vilja að boðið væri upp á þessa þjónustu en 

ómögulegt er að segja hvaða ástæður liggja að baki svörunum. Hér væri möguleiki fyrir 

bókasafnið að bjóða upp á þessa þjónustu til reynslu til að kanna með því móti hvort 

notkunin myndi réttlæta framboðið á henni. Þó ber að hafa í huga að þegar farið er að 

bjóða upp á nýja þjónustu verður að kynna hana vel fyrir væntanlegum notendum ef 

slík tilraun á að ná tilætluðum árangri en líkt og rannsókn Sahu (2007) gaf til kynna eru 

góð samskiptakerfi mikilvæg í þessum tilgangi. 

7.5 Ánægja notenda og gæði þjónustu 

Eins og fram hefur komið hefur rannsóknarspurningunni verið svarað á þann veg að 

notendur safnsins eru ánægðir með þjónustuna þar og að ánægjan er minnst með 

aðstöðu en mest með upplýsingaþjónustu og viðmót starfsfólks. Hér í þessum hluta 

verður þó farið aðeins ítarlegar í ánægju notenda safnsins og hvort að einhvern mun 

megi finna á milli hópa þegar horft er til kyns, deildar og námsstigs. 

Þegar spurt var út í almenna ánægju með safnið, var útkoman mjög jákvæð þar 

sem langflestir voru ánægðir með safnið og aðeins þrír þátttakendur voru óánægðir. 

Það er að sjálfsögðu ánægjulegt að svo margir séu ánægðir með safnið almennt, hins 

vegar ætti kannski að taka þessum jákvæðu niðurstöðum með fyrirvara. Svörun getur 

haft áhrif á niðurstöðurnar, til dæmis gæti verið að þeir sem eru ánægðir séu líklegri til 

að svara könnuninni en aðrir. Einnig væri áhugavert að fá frekari svör frá þeim sem 

voru óánægðir um það hvers vegna þeir eru óánægðir með þjónustu safnsins. 

Þegar ánægja er skoðuð út frá þjónustuþáttum sést að almennt eru notendur 

nokkuð ánægðir með þjónustu safnsins en minnst er ánægjan með nokkra 

þjónustuþætti varðandi aðstöðu á safninu sem og með afgreiðslutíma um helgar. Þá 

þætti sem lægst skora í ánægju notenda væri vert að skoða frekar, til dæmis með 

rýnihóp eða viðtölum til að athuga hvort safnið getur komið til móts við þær kröfur 

sem gerðar eru hvað þessa þætti varðar. Þegar ánægja er skoðuð út frá hinum sex 

þjónustusviðum sem tekin voru saman kemur í ljós að aðstaða fær lægst skor, 

afgreiðslutími næst lægst en upplýsingaþjónusta og viðmót starfsfólks fær hæst skor.  
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Sé ánægja skoðuð út frá kynjum kemur í ljós að konur eru ánægðari en karlar 

með netviðmót safnsins og safnkostinn en ekki var munur á meðalskori allra 

þjónustuþátta. Erfitt er að átta sig á hvað gerir það að verkum að konur eru ánægðari 

með þessi þjónustusvið en karlar. Á þremur þjónustusviðum er munur á milli deilda og 

athyglisvert er að í öllum tilfellum er það Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild sem 

er óánægðari en önnur eða báðar hinar deildirnar. Munur mældist á afgreiðslutíma, 

netviðmóti og safnkosti. Þrátt fyrir þetta kom ekki fram munur á meðalskori allra 

þjónustuþátta. Athyglisvert væri að komast að því hvað gerir það að verkum að nemar 

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeildar eru óánægðari en aðrar deildir með þessi 

þjónustusvið. Gæti verið að þjónusta við þessa deild sé hreinlega slakari á þessum 

sviðum en við hinar deildirnar? Eða er eitthvað annað sem getur skýrt þennan mun?  

Ef ánægja nemenda er skoðuð eftir námsstigi eru þeir sem eru á framhaldsstigi í 

námi ánægðari með safnið en þeir sem eru á grunnstigi. Þetta er ekki í samræmi við 

rannsókn Balog og  Plascak (2012) þar sem ánægja nemenda á grunn- og framhaldsstigi 

var svipuð. Hvað liggur að baki því að ánægjan er mismunandi á milli þessara hópa hér 

er ekki gott að segja og þarfnast frekari rannsóknar ef botn á að fást í það. Hér hefði 

verið gagnlegt að spyrja einnig um væntingar til þjónustunnar til að sjá muninn á 

væntingum og ánægju og hvort að nemendur telja væntingar sínar vera uppfylltar. 

Mögulegt er að nemendur hafi litlar væntingar til safnsins og því sé ánægjan almennt 

frekar góð, það gæti því verið að kynna þurfi betur fyrir nemendum raunverulegt 

hlutverk safnsins og hvaða kröfur megi gera til þess. 

 Settar voru fram nokkrar fullyrðingar sem þátttakendur voru beðnir um að 

meta hversu oft ættu við. Athyglisvert er að horfa á muninn á fullyrðingunni „þegar ég 

leita aðstoðar hjá starfsfólki bókasafnsins fæ ég úrlausn á mínum málum“ og 

fullyrðingunni „þegar ég finn ekki það sem mig vantar leita ég aðstoðar hjá starfsfólki 

bókasafnsins“. Fyrri fullyrðingin virðist eiga mjög oft við á meðan sú síðari virðist eiga 

stundum/oft við. Þeir sem leita sér aðstoðar á safninu virðast því fá þau svör sem þá 

vantar, hins vegar væri æskilegt að reyna að fá þá sem lenda í vandræðum til að vera 

duglegri að leita til starfsmanna á bókasafninu. Einnig væri forvitnilegt að spyrja hvort 

þeir sem ekki leita sér aðstoðar á bókasafninu leiti eitthvert annað til að fá úrlausn á 

sínum málum. 
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7.6 Ábendingar og athugasemdir frá þátttakendum 

Ýmsar ábendingar komu frá þátttakendum, oft var um hrós að ræða, stundum 

kvartanir en einnig ábendingar um ýmislegt sem betur mætti fara. Starfsfólk fékk 

almennt mikið hrós en þó komu einnig neikvæðari athugasemdir. Nokkur þjónustusvið 

voru meira áberandi en önnur en meðal annars benti fólk á að afgreiðslutíma mætti 

lengja, aðstöðu mætti bæta og miða mætti námskeið við staðlotur fjarnema. Hvað 

þetta varðar er mikilvægt að kennarar í skólanum og starfsfólk upplýsingaþjónustu sé í 

samstarfi við að skipuleggja kennslu á safninu líkt og fram hefur komið hjá Brophy 

(2005).  

7.7 Áframhaldandi rannsóknir 

Til þess að fá dýpri skilning á upplifun nemenda á þjónustugæðum bókasafns 

Menntavísindasviðs verður að fara út í frekari rannsóknir en almennt virðist vera 

ánægja með safnið og þjónustuna þar. Nokkra þætti væri þó vert að skoða hvort hægt 

væri að bæta til dæmis þætti sem tengjast aðstöðu og opnunartíma en áður en farið er 

út í slíkt væri gagnlegt að gera eigindlega rannsókn sem gæti upplýst frekar hvað 

nemendur vilja að sé gert til úrbóta. Einnig væri gott að kanna afstöðu starfsfólks 

skólans til safnsins og ánægju þeirra með þjónustuna þar. Sérstaklega áhugavert væri 

að kanna hversu ánægðir nemendur á öðrum sviðum Háskóla Íslands eru með sitt 

bókasafn, einkum og sér í lagi Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn og bera saman 

við ánægju nemenda Menntavísindasviðs með bókasafn sviðsins. 

 Rannsaka mætti upplýsingalæsi nemenda sérstaklega þar sem hæfni í 

upplýsingalæsi er sérlega mikilvæg í umhverfi háskólanema. Hér mætti skoða bæði 

hver hæfni þeirra er og hvort þeir telja þörfum sínum um kennslu í upplýsingalæsi 

fullnægt. Þar sem að hér er um að ræða Menntavísindasvið þar sem verið er að 

mennta kennara framtíðarinnar er enn mikilvægara að nemendur séu með góða hæfni 

á sviði upplýsingalæsi og hafi þá færni sem þarf til að miðla þessari hæfni áfram líkt og 

fram kemur í viðmiðum varðandi upplýsingalæsikennslu fyrir kennaranema sem sett 

voru fram af ACRL (Information Literacy Standards for Teacher Education, 2011). 

Áhugavert væri að kanna sérstaklega hvernig staðið er að því að þjálfa nemendur á 

sviðinu upp í bæði hæfni í upplýsingalæsi og miðlun hennar.  
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8 Lokaorð 

Í þessari ritgerð var fjallað um ánægju nemenda Menntavísindasviðs Háskóla Íslands 

með bókasafn sviðsins. Lögð var fyrir rafræn könnun þar sem spurt var út í bakgrunn 

nemenda, hversu ánægðir þeir væru með mismunandi þjónustuþætti safnsins, hvort 

þeir hefðu fengið kennslu á safninu og hvort kennslan væri gagnleg, í hvaða tilgangi 

safnið væri heimsótt, hversu oft nemendur nýttu sér ákveðna þjónustuþætti safnsins 

og hvaða leiðir nemendur færu helst við heimildaleit. Spurt var hvar nemendur vildu 

helst fá tilkynningar frá safninu um fræðslu og kynningar á vegum þess. Einnig var spurt 

hvort nemendur vildu að boðið væri upp á ítarlega heimildaleit gegn gjaldi auk þess 

sem hægt var að koma á framfæri ábendingum eða athugasemdum í opinni spurningu. 

Skoðað var hvort munur væri milli hópa þegar kom að ánægju og var meðal annars 

skoðað hvort munur væri milli kynja, deilda og námsstigs. 

  Þjónustuþáttum bókasafnsins var skipt niður í sex svið og skoðað var hversu 

ánægðir nemendur voru með hvert svið auk þess sem heildaránægja sviðanna var 

skoðuð. Sviðin sex voru: afgreiðslutími, netviðmót, safnkostur, aðstaða, 

upplýsingaþjónusta og viðmót starfsfólks og loks aðgangur að safnkosti. Almennt voru 

notendur safnsins ánægðir með þjónustu þess. Mest var ánægjan með viðmót 

starfsfólks og safnkost en minnst með aðstöðuna á safninu. Þetta var líka hægt að sjá 

út úr ábendingum og athugasemdum sem nemendur gerðu í könnuninni en þar voru 

mörg jákvæð ummæli um starfsfólk en þótt eitthvað neikvætt hafi líka verið var það í 

minna mæli. Einnig voru margar athugasemdir við aðstöðu á safninu og virðist vera að 

mörgum þyki ýmislegt mega bæta þar. Sé ánægja skoðuð út frá kyni má sjá að konur 

eru ánægðari en karlar með netviðmót og safnkost safnsins ekki er þó munur á 

heildaránægju milli kynja. Skoðað út frá deildum er Íþrótta-, tómstunda- og 

þroskaþjálfadeild óánægðari með safnkostinn en Uppeldis- og menntunarfræðideild og 

Kennaradeild, einnig er Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild óánægðari með 
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afgreiðslutíma en Kennaradeild. Uppeldis- og menntunarfræðideild er ánægðari með 

netviðmót safnsins en Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild. Enginn munur er á 

milli ánægju deilda þegar meðalskor ánægju allra þjónustuþátta er skoðað. Nemendur í 

framhaldsnámi eru ánægðari með aðstöðu en nemendur í grunnnámi, einnig mælist 

munur á heildarskori þar sem framhaldsnemar eru ánægðari. 

 Þegar skoðað er í hvaða tilgangi nemendur heimsækja safnið helst er leit að 

heimildum algengasta ástæðan en afþreying, félagslíf og annað er sjaldnast tilgangur 

heimsóknar. Þeir þjónustuþættir sem mest eru notaðir eru safnkostur eins og bækur 

og tímarit en minnst er útlán til fjarnema og millisafnalán notað. Algengasta leiðin sem 

nemendur fara í heimildaleit er að skoða Leitir.is/Gegnir.is og aðrar ótilgreindar leiðir 

en minnst skoða menn í hillur á bókasafninu, og gagnasöfn á netinu hvort sem það er í 

gegnum heimasíðu safnsins eða ekki. Varðandi tilkynningar frá safninu var áberandi 

algengast að nemendur vildu fá tilkynningar í tölvupósti en síst vildu menn tilkynningar 

á auglýsingatöflum í skólanum. 

 Þótt almennt hafi ánægja nemenda verið frekar mikil er samt sem áður 

mikilvægt að kafa dýpra í málið en varasamt getur verið að láta staðar numið og segja 

að engra breytinga eða úrbóta sé þörf. Halda ætti áfram að kanna þjónustu safnsins til 

að hægt sé að fylgja eftir breytingum í umhverfinu og kröfum sem gerðar eru. Í kjölfar 

þessarar rannsóknar er vert að kanna enn frekar til að mynda þau þjónustusvið sem 

minnst ánægja er með en þetta mætti til dæmis gera með rýnihóp eða 

einstaklingsviðtölum.  

Kennslu í upplýsingalæsi væri líka nauðsynlegt að skoða sérstaklega þar sem 

þetta er mikilvægur liður í starfsemi háskólabókasafna í dag en nauðsynlegt er fyrir 

nemendur að ná góðum tökum á þessum atriðum til að farnast sem best í námi og 

fræðilegu starfi. Þegar kemur að heimildaleit nemenda virðist áhersla bókasafns 

Menntavísindasviðs fyrst og fremst vera á því að benda notendum á hjálpartæki sem 

nota má í leitinni og leiðbeina um notkun þeirra, ekki virðist vera í boði að 

upplýsingaþjónusta safnsins leiti að heimildum fyrir hönd nemenda. Þótt ýmis kennsla 

og leiðsögn sé í upplýsingaleit og upplýsingalæsi á bókasafni Menntavísindasviðs má 

spyrja sig hvort nógu langt sé gengið, bæði í kennslunni sjálfri og því að ná 
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nemendunum inn í kennsluna. Það að ekki sé boðið upp á neina upplýsingaleit á vegum 

safnsins er líka eitthvað sem gott væri að skoða því þótt gagnlegt sé að læra að leita 

sjálfur að heimildum þá getur líka verið ákveðið öryggi í því að geta leitað til 

sérfræðinga á þessu sviði. Spennandi væri því að kafa dýpra í þetta efni, kanna viðhorf 

nemenda og þeirra hugmyndir um hvernig þessi þjónusta nýttist best og hvað þeir telja 

að vanti upp á. 

Þessi rannsókn er vonandi bara einn hluti af margþættri rannsókn þar sem 

kanna þarf ánægju annarra notendahópa og fá dýpri skilning á sumum hlutum hennar. 

Rannsóknin hér á bara við um bókasafn Menntavísindasviðs en einnig gæti verið 

athyglisvert að taka fyrir Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn, kanna muninn á 

söfnunum og ánægju notendanna. Rannsóknin hér var smá í sniðum en þó vona ég að 

hún komi að gagni fyrir bókasafn Menntavísindasviðs og hægt verði að hafa hana til 

hliðsjónar ef farið verður í að breyta og bæta safnið.  
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Viðauki 1 - Spurningalistinn 

Kæri þátttakandi 

 

Hér á eftir fer þjónustukönnun fyrir bókasafn Menntavísindasviðs og langar mig að 
biðja þig að svara eftir bestu getu.Um 5-10 mínútur tekur að svara könnuninni. Nokkrir 
þátttakendur verða dregnir út og fá bíómiða fyrir tvo í Sambíóin, en til að eiga 
möguleika á vinningi þarf að setja inn netfang þar sem beðið er um það í lok 
könnunarinnar. Ekki er skylt að svara einstökum spurningum eða spurningalistanum í 
heild. 

 

Með þökk fyrir þátttökuna. 

Eyrún Sigurðardóttir  

 

 

1. Ert þú karl eða kona? 

1. Karl 

2. Kona 

 

2. Hvaða ár ert þú fædd/ur? 

 

 

 

3. Á hvaða námsstigi stundar þú nám? 

1. Grunnnám (B.Ed. eða sambærilegt) 

2. Framhaldsnám (M.Ed. eða sambærilegt) 

3. Grunndiplóma 

4. Viðbótardiplóma 

5. Endurmenntun 

6. Doktorsnám 
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4. Við hvaða deild Menntavísindasviðs stundar þú nám? 

1. Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

2. Kennaradeild 

3. Uppeldis- og menntunarfræðideild 

 

5. Hvar stundar þú nám? Fjarnemar eru vinsamlegast beðnir að merkja við það sem 
betur á við í þeirra tilviki 

1. Í Stakkahlíð  

2. Á Laugarvatni  

 

6. Ert þú staðnemi eða fjarnemi? 

1. Staðnám eingöngu 

2. Fjarnám eingöngu 

3. Staðnám og fjarnám í bland 

 

7. Ert þú vinur bókasafns Menntavísindasviðs á Facebook (Líkar þér við bókasafnið á 
Facebook)? 

1. Já 

2. Nei 

 

8. Hefur þú komið í bókasafn Menntavísindasviðs? 

1. Nei 

2. Já, bókasafnið í Stakkahlíð 

3. Já, bókasafnið að Laugarvatni 

4. Já, bæði bókasafnið í Stakkahlíð og að Laugarvatni 

 

9. Hefur þú fengið kynningu á bókasafni Menntavísindasviðs og þjónustu þess? 
(Vinsamlegast merktu við allt sem við á) 

1. Nei 

2. Já, í nýnemakynningu 

3. Já, í kennslustund 

4. Já, í auglýstri kynningu á safninu 

5. Já, í einstaklingskynningu á safninu 
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10. Hefur þú á eigin vegum kynnt þér það sem bókasafn Menntavísindasviðs hefur upp 
á að bjóða (þjónusta og safnkostur)? (Vinsamlegast merktu við allt sem við á) 

1. Nei 

2. Já, á safninu sjálfu 

3. Já, á heimasíðu safnsins 

4. Já, í bæklingum frá safninu 

5. Já, á Facebook síðu safnsins 

6. Já, eftir öðrum leiðum. Hvaða 
leið?______________________________________________ 

 

11. Hefur þú nýtt þér þjónustu bókasafns Menntavísindasviðs? Athugið að þjónusta 
bókasafnsins nær til þjónustu sem veitt er á staðnum (upplýsingaþjónusta, 
vinnuaðstaða, safnkostur) og þjónustu sem veitt er í gegnum síma og/eða heimasíðu 
eða spjall 

1. Já 

2. Nei (Þeir sem svara nei mega sleppa spurningunum fram að spurningu 19 og 
byrja þar aftur) 

 

12. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur almennt ertu með bókasafn Menntavísindasviðs? 

1. Mjög ánægð/ur  

2. Ánægð/ur 

3. Hvorki né 

4. Óánægð/ur 

5. Mjög óánægð/ur 

6. Á ekki við/vil ekki svara 

 

13. Hefur þú fengið kennslu í einhverju af eftirfarandi á bókasafninu? Ef já, var 
kennslan gagnleg? 

 

 Nei, hef ekki 
fengið 
kennslu 

Já, kennslan 
var ekki 
gagnleg 

Já, kennslan 
var hvorki 
gagnleg né 
ógagnleg 

Já, kennslan 
var gagnleg 

Kennsla í heimildaskráningu/Endnote ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kennsla í notkun gagnasafna (ERIC, 
Proquest, EbscoHost...) 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Kennsla í notkun Leitir.is/Gegnir.is ❏ ❏ ❏ ❏ 
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14. Hvort bókasafn Menntavísindasviðs notar þú helst? Fjarnemar eru einnig beðnir 
um að velja það sem betur á við í þeirra tilviki.  

1. Bókasafnið í Stakkahlíð 

2. Bókasafnið að Laugarvatni 

 

 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum út frá því safni sem þú notar helst 
(samanber spurninguna hér á undan).  

 

15. Þegar þú heimsækir bókasafnið í hvaða tilgangi er það?Þeir sem aldrei heimsækja 
bókasafnið merkja við aldrei í öllum liðum spurningarinnar 

 

 Aldrei Mjög 
sjaldan 

Sjaldan Stundum  Oft Mjög 
oft/Alltaf 

Til að læra ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Til að leita að heimildum og lesefni ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Til að hitta vini og skólafélaga ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Til að nota upplýsingaþjónustuna ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Til að lesa blöð og/eða eyða tíma á 
milli kennslustunda 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Til að sækja/skila 
heimildum/lesefni 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Annað ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

16. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með eftirfarandi þætti í starfsemi 
bókasafnsins? 

 

 Mjög 
óánægð/
ur 

Óánægð/
ur 

Hvorki 
né 

Ánægð/
ur 

Mjög 
ánægð/
ur 

Á ekki 
við/Vil ekki 
svara 

Afgreiðslutíma á virkum 
dögum 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Afgreiðslutíma um helgar ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Staðsetningu safnsins  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Heimasíðu safnsins ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 



  

92 

Facebook-síðuna ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Úrval bóka (prentaðra og 
rafrænna) 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Úrval tímarita (prentaðra og 
rafrænna) 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Aðstöðu til einstaklingsvinnu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Aðstöðu til hópvinnu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Aðstöðu til tölvuvinnu á 
eigin tölvu 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Aðstöðu til tölvuvinnu á 
safntölvum 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Upplýsingaþjónustu á 
staðnum 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Upplýsingaþjónustu gegnum 
síma eða internetið 
(tölvupóst, netspjall eða 
annað slíkt) 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Sjáanleika starfsfólks (er 
starfsfólk sjáanlegt þannig 
að auðvelt er að vita hver er 
starfsmaður og auðvelt að 
leita til þeirra) 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Framkomu starfsfólks  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hjálpsemi starfsfólks  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Aðgang að leiðbeiningum 
um heimildaleit 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Aðgang að rafrænum 
gagnasöfnum og leitarsíðum 
á heimasíðu safnsins 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Aðgang fjarnema utan 
höfuðborgarsvæðisins að 
prentuðu efni (til dæmis 
með heimsendingu á bókum 
eða ljósritum) 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Aðgang að safnkosti annarra 
safna gegnum millisafnalán 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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17. Hversu oft að meðaltali notar þú eftirfarandi þjónustuþætti bókasafnsins?Athugaðu 
vel skalann og reyndu að meta hversu oft að meðaltali þú notar þessa þjónustuþætti 

 

 Aldrei 1 sinni í 
mánuði 
eða 
sjaldnar 

2-3 sinnum 
í mánuði  

1-2 
sinnum í 
viku 

3-4 
sinnum í 
viku 

5 sinnum 
í viku eða 
oftar 

Heimasíðu bókasafnsins ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Facebook síðu safnsins ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bækur (prentaðar eða 
rafrænar) 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Tímarit (prentuð eða rafræn) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Útlán á prentuðu efni til 
fjarnema (til dæmis með 
heimsendingu á bókum eða 
ljósritum) 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Millisafnalán ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Aðstöðu til einstaklingsvinnu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Aðstöðu til hópvinnu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Upplýsingaþjónustu gegnum 
síma eða internetið 
(tölvupóst, netspjall eða 
annað slíkt) 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Upplýsingaþjónustu á 
staðnum 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

18. Hér á eftir fara nokkrar fullyrðingar um heimildaleit, þjónustu starfsfólks og líðan 
notenda á safninu.Vinsamlegast lestu fullyrðingarnar og merktu við það sem best á við 
um þig í hverju tilfelli: 

 

 Aldrei Sjaldan Stundum  Oft Alltaf Á ekki 
við/nota 
ekki 

Í verkefnavinnu nota ég bókasafn 
Menntavísindasviðs til að nálgast 
heimildir (hvort sem er með því að nota 
heimasíðuna og þá gagnagrunna sem 
boðið er upp á þar eða mæta á staðinn)
  

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Þegar ég leita að heimildum finn ég 
sjálf/sjálfur það sem ég leita að 
  

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Þegar ég finn ekki það sem mig vantar 
leita ég aðstoðar hjá starfsfólki 
bókasafnsins (á staðnum eða í gegnum 
síma, tölvupóst eða netspjall)   

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Þegar ég leita aðstoðar hjá starfsfólki 
bókasafnsins fæ ég úrlausn á mínum 
málum   

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ég tek rafrænt efni (rafrænar bækur, 
tímarit og greinar) framyfir prentað efni 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Mér finnst gott að vinna á bókasafninu
  

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Mér finnst hávaði á safninu vera 
truflandi 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Mér líður vel á bókasafninu   ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

Athugið að þeir sem svöruðu nei við spurningu 11 (Hefur þú nýtt þér þjónustu 
bókasafns Menntavísindasviðs?) byrja aftur hér 

 

19. Þegar mig vantar heimildir/fræðilegt efni leita ég með eftirfarandi leiðum: 

 

 Aldrei Sjaldan Stundum  Oft Alltaf Á ekki 
við/nota 
ekki 

Skoða í hillur á bókasafninu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Skoða Leitir.is/Gegnir.is ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Skoða tengla og einstök gagnasöfn í 
gegnum heimasíðu safnsins 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Skoða gagnasöfn (ERIC, EbscoHost...) án 
þess að fara í gegnum heimasíðu 
safnsins 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Skoða Google (eða sambærilegar 
leitarsíður) 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Annað ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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20. Hvar myndir þú helst vilja fá tilkynningar um fræðslu og kynningar á vegum 
bókasafnsins (t.d. Kennslu í heimildaskráningu, notkun Endnote og annað 
slíkt)?(Vinsamlegast merktu við allt sem við á) 

1. Í tölvupósti 

2. Á Facebook 

3. Á auglýsingatöflum í skólanum 

4. Á heimasíðu safnsins 

5. Með ábendingu frá kennara 

6. Annað, hvað? 
___________________________________________________________________ 

 

 

21. Myndir þú vilja að á bókasafninu væri boðið upp á ítarlega heimildaleit fyrir 
nemendur gegn gjaldi? 

1. Já 

2. Nei 

3. Veit ekki 

 

22. Ef þú hefur einhverjar ábendingar eða athugasemdir varðandi þjónustu bókasafns 
Menntavísindasviðs getur þú komið þeim á framfæri hér:  

 

 

 

 

Þeir sem vilja eiga möguleika á að vinna bíómiða fyrir tvo í Sambíóin eru beðnir um að 
skrá netfang sitt hér: 

 

 

 

 
  



  

96 

 

 

 

 

Viðauki 2 - Skipting þjónustuþátta í spurningu 16 niður í sex þjónustusvið 

1. Afgreiðslutími 

o Afgreiðslutími á virkum dögum 

o Afgreiðslutími um helgar 

2. Netviðmót 

o Heimasíða safnsins 

o Facebook-síðan 

3. Safnkostur 

o Úrval bóka (prentaðra og rafrænna) 

o Úrval tímarita (prentaðra og rafrænna) 

4. Aðstaða 

o Staðsetning safnsins 

o Aðstaða til einstaklingsvinnu 

o Aðstaða til hópvinnu 

o Aðstaða til tölvuvinnu á eigin tölvu 

o Aðstaða til tölvuvinnu á safntölvum 

5. Upplýsingaþjónusta og viðmót starfsfólks 

o Upplýsingaþjónusta á staðnum 

o Upplýsingaþjónusta gegnum síma eða internetið (tölvupóst, netspjall 
eða annað slíkt) 

o Sjáanleika starfsfólks (er starfsfólk sjáanlegt þannig að auðvelt er að vita 
hver er starfsmaður og auðvelt að leita til þeirra) 

o Framkoma starfsfólks 

o Hjálpsemi starfsfólks 

6. Aðgangur að safnkosti 

o Aðgangur að leiðbeiningum um heimildaleit 

o Aðgangur að rafrænum gagnasöfnum og leitarsíðum á heimasíðu 
safnsins 

o Aðgang fjarnema utan höfuðborgarsvæðisins að prentuðu efni (til 
dæmis með heimsendingu á bókum eða ljósritum) 

o Aðgangur að safnkosti annarra safna gegnum millisafnalán 
  



  

97 

 

 

 

 

Viðauki 3 - Fjöldi nemenda í þýði og úrtaki 

Fjöldi í þýði og þátttakendur í könnuninni eftir kyni og deild 
    Þýði Þátttakendur 

Deild KK KVK Alls KK KVK Alls 

Íþrótta-, tómstunda- 
og þroskaþjálfadeild 

139 357 496 9 43 52 

Kennaradeild 190 852 1.042 21 158 179 

Uppeldis- og 
menntunarfræðideild 

83 529 612 16 117 133 

Alls 412 1.738 2.150 46 318   

       Fjöldi í þýði og þátttakendur í könnuninni eftir kyni og námsstigi 
   Þýði Þátttakendur 

Námsstig KK KVK Alls KK KVK Alls 

Grunndiplóma 36  31  67  2  1  3  

Grunnnám 193  862  1.055  16  137  153  

Viðbótardiplóma 39  118  157  2  14  16  

Framhaldsnám 113  626  739  24  151  175  

Doktorsnám 21  50  71  2  17  19  

Endurmenntun 10  57  67  1  1  2  

Alls 412  1.744  2.156  47  321    

 


