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Dagana 18. til 20. nóvember síðastliðinn 
var haldin ráðstefna í Árósum sem 
bar yfi rskriftina CO-CREATING 

NEW LEARNING ENVIRONMENTS – 
COLLABORATION ACROSS EXPERTISE. 
Ráðstefnan var haldin á vegum NUAS (Nordic 
Association of University Administrators) sem 
eru samtök norrænna háskóla (www.nuas.org). 
Háskóli Íslands er eini íslenski háskólinn sem 
er aðili að samtökunum, en alls tilheyra þeim 62 
norrænir háskólar. Til að fá aðild þarf háskóli að bjóða upp 
á rannsóknartengt nám og útskrifa doktora.

Tilgangur NUAS er að efl a faglega hæfni, miðla þekk-
ingu, efl a samstarf og tengsl milli starfsmanna á sem 
fl estum sviðum stjórnsýslunnar. Innan samtakanna starfa 
nú 13 mismunandi faghópar sem standa reglulega fyrir 
ráðstefnum og málstofum um tiltekin málefni sem varða 
starfsemi háskóla. Þar á meðal er bókasafnshópur sem 
stofnaður var 2013, með tveimur fulltrúum frá hverju Norð-
urlandanna og einum héðan. Megin áhersluefni hópsins 
eru námsumhverfi , rafrænt efni, opinn aðgangur, höfundar-
réttarmál, markaðssetning bókasafna, gæðamál og hlutverk 
háskólabókasafna í framtíðinni.

Ráðstefnan í Árósum fj allaði um það sem efst er á baugi í 
námsumhverfi  háskóla. Fjórir faghópar stóðu að ráðstefn-
unni; námsráðgjöf, byggingar og umhverfi , upplýsingatækni 
og bókasöfn. Þetta er í fyrsta sinn að fl eiri en einn hópur 
innan samtakanna skipuleggur ráðstefnu með þessum hætti 
en með samstarfi  fj ögurra mismunandi faghópa gafst ein-
stakt tækifæri til að víkka sjóndeildarhringinn, kynna sér 
nýjungar og leggja grunn að þverfaglegu samstarfi . Þátttak-
endur frá Háskóla Íslands voru 14, þar af þrír frá bókasafni 
Menntavísindasviðs og tveir frá Landsbókasafni Íslands - 
Háskólabókasafni.

Aðalfyrirlesarar
Boðið var upp á fj ölbreytt efni á ráðstefnunni í formi 
fyrirlestra og fj ölda vinnustofa. Þarna voru saman komnir 
framúrskarandi fyrirlesarar víða að af Norðurlöndum og 
aðalfyrirlesarar frá Finnlandi, Svíþjóð og Danmörku.
Frá Finnlandi komu Olli Niemi og Suvi Nenonen en Kristi 
Lonka, ein þeirra sem undirbjó fyrirlesturinn forfallaðist. 
Olli Niemi er aðjúnkt við tækniháskólann í Tampere í 
bygginga- eða framkvæmdahagfræði (construction econo-
mics). Hann er einnig í forsvari fyrir rannsóknir og þróun 
hjá University Properties of Finland þar sem viðfangsefnin 
eru rými, svæði, þjónusta við kennslu og námsumhverfi  
og sjálfbær þróun orkunýtingar.  Meðal verkefna sem Olli 
hefur unnið að eru mótun námsumhverfi s í fi nnskum há-
skólum og endurskipulagning háskólasvæða. Suvi Nenonen 
er doktor í heimspeki og vinnur sem rannsóknarstjóri í 
Built Enviornment Services Research Group í Aalto-há-
skólanum, en hún er einnig aðjúnkt við tækniháskólann í 
Tampere. Sérsvið Suvi er stjórnun vinnustaða (workplace 
management) og hefur hún unnið að rannsóknum á þróun 
vinnu og námsumhverfi s.

Þau Olli Niemi og Suvi Nenonen fj ölluðu í fyrirlestri 
sínum um mikilvægi þess að horfa á háskólasvæði sem heild 
og að námsumhverfi  framtíðarinnar ætti fyrst og fremst að 
skipuleggja út frá námi en ekki kennslu og miðast við þá 
þjónustu sem eigi að veita. Þau bentu á niðurstöður rann-
sókna sem sýna að formleg kennsla í kennslustund skili 
nemendum aðeins tíundaparti af því sem þeir læra, 20% 
komi frá verkefnavinnu en 70% eða stærsti hlutur náms 
fari fram með óformlegum hætti eins og með samræðum 
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og sjálfsnámi. Þrátt fyrir þetta séu háskólar að mestu leyti 
byggðir upp út frá formlegum kennsluháttum. Þau gagn-
rýna fyrirlestrarformið og telja að leggja þurfi meiri áherslu 
á þátttöku nemenda, samvinnu og samræður og að mikil 
samvinna kalli á opin og sveigjanleg rými. Jafnframt kom 
fram í máli þeirra að háskólabókasöfnin væru mikilvæg fyrir 
óformlegt nám, því þar væri hægt að koma saman, ræða 
málin og vinna með safnkostinn í aðlaðandi umhverfi.

Marie Leijon frá háskólanum í Malmö fjallaði um 
kennsluaðferðir og hönnun kennslustofa. Marie er dósent 
i kennslufræði og sérsvið hennar er nám, samskipti og 
miðlun. Hún er jafnframt þróunarstjóri náms í kennslu-
miðstöð (Center for Academic Teaching) Malmöháskóla. Í 
rannsóknum sínum hefur Marie fengist við háskólasvæðið 
sem stað til læra á og hún hefur skrifað greinar um tengsl 
rýmis, samskipta og náms. Fram kom í máli hennar að rými 
og staður væru samtengd fyrirbæri sem ekki yrðu sundur-
skilin og að samskipti auki gagnkvæman skilning. Með 
rannsóknum á kennslu og áhrif rýmis á nám hefur hún 
komist að þeirri niðurstöðu að til að ná árangri í kennslu-
stund þurfi virk samskipti milli nemenda og kennara. Með 
það að leiðarljósi talaði hún um hvað betur mætti fara í 
skipulagi og uppröðun í kennslustofum. Hin hefðbundna 
uppröðun með „ljótum“ borðum í beinum röðum, sem 
miðar að því að horfa og hlusta á kennarann, hvetur nem-
endur ekki beinlínis til þátttöku. Hún mælti með að skipu-
leggja kennslustofurnar upp á nýtt, breyta til, færa húsgögn 
og að skoða jafnvel hvernig húsgögnum er raðað upp þegar 
verið er að kenna leikskólabörnum. Hún fjallaði einnig um 
tækninýjungar í kennslu og hvernig fjarkennslutæknin getur 
haft áhrif á þátttöku nemenda. Færri mæti í fyrirlestra sem 
eru sendir út á netinu og það dragi úr nauðsynlegum sam-
ræðum.

Dina Andersen frá SDU (Syddansk Universitet) fjallaði 
um endurskipulagningu námsumhverfis með nemandann 
í fyrirrúmi. Dina er verkefnastjóri í stefnumótunarverkefni 
við skólann, sem nefnist Student in focus (de studerende 
i centrum) og miðar að því að undirbúa háskólann fyrir 
breyttar kröfur til námsumhverfis. Hún hefur einnig unnið 
að mörgum verkefnum um nám og líf stúdenta, kennsluþró-
un og fagkunnáttu starfsfólks. Í fyrirlestrinum rakti hún 
þessa stefnumótunarvinnu sem felur í sér alhliða nálgun á 
nám, stúdentalíf, þjónustu og stjórnsýslu. Markmiðið er að 
skapa gott námsumhverfi þar sem stúdentar geta verið virkir 
þátttakendur og fá það á tilfinninguna að þeir hafi áhrif. 
Áherslan er á hvetjandi námsumhverfi, vellíðan, samstarf við 
nemendur og mikilvægi þess að skapa aðlaðandi vistarverur 
þegar verið er að hanna háskólabyggingar. Mörkin milli 
náms og einkalífs hafa dofnað og einnig mörk heimilis og 
skóla. Nemendur læra þegar þeim hentar og þar sem þeim 
hentar. Dina mælti einnig með endurskoðun á uppröðun 
í kennslustofum og leita mætti fyrirmynda í leikskólum 
og yngri bekkjum grunnskóla eins og fram kom hjá Marie 
Leijon. Að lokum sagði hún mikilvægt að gera sér grein 
fyrir að svona endurskipulagning væri kostnaðarsöm og 
kallaði á víðtækt samstarf. Verkefnið byggði á hugmyndum 
úr ýmsum áttum innan háskólans og nefndi hún sérstaklega 

hugmyndaauðgi starfsmanna háskólabókasafnsins. Því 
miður varð ekki úr því að talsmenn bókasafnsins kæmu og 
kynntu endurskipulagningu þess eins og ætlunin var í upp-
hafi, en það hefði verið sérstaklega áhugavert fyrir okkur.
Hlusta má á aðalfyrirlestrana á vef ráðstefnunnar http://
nuas15.au.dk/

Vinnustofur 
Á ráðstefnunni var fjöldi áhugaverðra vinnustofa. Greinar-
höfundar sóttu tvær þeirra sem fjölluðu um háskóla-
bókasöfn. Sú fyrri var byggð upp með samtali tveggja 
háskólabókavarða, Lars Burman háskólabókavarðar og 
fyrrum prófessors í bókmenntum, frá háskólabókasafninu 
í Uppsölum og Margareta Hemmed háskólabókavarðar 
Gautaborgarháskóla. Samræðurnar snerust um stöðu há-
skólabókasafna í breyttu samfélagi í nútíð og framtíð.
Fram kom að með auknum aðgangi að rafrænu efni hefur 
dregið úr að nemendur og kennarar sæki heimildir inn 
á bókasöfnin. Það þýði þó ekki að mikilvægi þeirra hafi 
dvínað, því með auknu rafrænu efni á vefnum hafi háskóla-
bókasöfnin í raun stækkað. Þau hafa vaxið út fyrir veggi 
hinna hefðbundnu bókasafnsbygginga og mikilvægi þeirra 
sem lærdómsseturs, samverustaðar og eftirsótts vinnusvæðis 
orðið enn meira. Einkum talaði Lars um að ekki mætti 
gleyma hefðinni og virðingu fyrir hinu gamla og varaði 
við oftrú á tækninýjungum. Máli sínu til stuðnings benti 
hann á hvað tæknivandamál væru algeng. Þessi virðing fyrir 
fortíðinni er skiljanleg þeim sem heimsótt hafa háskóla-
bókasafnið í Uppsölum. Safnið á sér langa sögu allt aftur til 
1620 þegar það var stofnað af Gustav II Adolf Svíakonungi 
og hefur að geyma heilu veggina þakta gömlum gersemum. 
Lars lýsti því einnig með skemmtilegum hætti hvernig 
hann náði að komast inn í fræðasamfélagið á námsárum 
sínum. Það gerði hann einkum á bókasafninu með því að 
rabba við samnemendur, prófessora og þá sem höfðu látið af 
störfum en heimsóttu reglulega safnið til að hitta félaga og 
fræðimenn. Kaffistofa bóksafnsins og reykherbergi voru þeir 
staðir þar sem hann lærði hvað mest.

Þau Margareta og Lars lögðu áherslu á þekkingarsam-
félagið og mikilvægi háskólabókasafna fyrir námið utan 
kennslustofunnar. Nemendur þurfa staði þar sem þeir hitta 
fræðimenn og stunda sjálfsnám í samfélagi hver við annan, 
þegar þeim hentar. Þau voru sammála um að nútíma há-
skólabókasöfn ættu að bjóða upp á fjölbreytta aðstöðu og 
sveigjanleg rými og rækta betur tengslin við hið akadem-
íska háskólasamfélag. Að lokum töldu þau að þjónusta í 
kringum útgáfu fræðiefnis í opnum aðgangi verði í náinni 
framtíð umfangsmikið hlutverk háskólabókasafna.

Ulla Nygrén stjórnandi háskólabókasafns í Turku flutti 
mjög áhugaverðan fyrirlestur um sameiningu og gagngera 
endurhönnun bókasafna Turkuháskóla og  viðskiptahá-
skólans í Turku. Skólarnir voru sameinaðir árið 2010 í 
kjölfar breytinga á lögum um háskóla þar sem meðal annars 
var stefnt að því að fækka háskólum. Þótt liðin séu nokkur 
ár frá sameiningunni er enn unnið að endurbótum, frekari 
þróun og stefnumótun. 
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Í kjölfar efnahagsþrenginga á síðustu árum dró verulega úr 
fjárframlögum til bókasafna og auknar kröfur voru gerðar 
til að hagræðingar í rekstri. Fækka þurfti starfsfólki á sama 
tíma og efla átti þjónustu. Með þetta að leiðarljósi fór 
af stað heildarendurskipulagning á bókasafninu. Sérstök 
áhersla var lögð á þjónustu við notendur, bæði varðandi 
framboð á efni og breyttar þarfir hvað snertir aðstöðu til 
náms og vinnu innan safnsins. Má þar nefna vinnuaðstöðu 
sem hentar mismunandi þörfum hvers og eins, aðgang allan 
sólarhringinn og alhliða þjónustuborð.

Við upphaf sameiningarinnar var starfsemin mjög dreifð 
um háskólasvæðið. Hún þótti einhæf og ekki standast nú-
tíma kröfur. Með endurskipulagningu var útibúum fækkað 
og húsnæði endurhannað. Eitt af því sem vakti athygli var 
að horfið var frá stórum afgreiðsluborðum eins og við eigum 
að venjast og í staðinn komu margar litlar afgreiðslueiningar 
þar sem hugmyndin er að starfsfólk og viðskiptavinir mætist 
á sama plani.

Öll þjónusta og starfsemi bókasafnsins var endurskipulögð 
og þróuð í nánu samstarfi við stjórnsýslu, nemendur og 
kennara, en mikilvægt þótti að treysta samvinnu og tiltrú á 
safninu. Ýmsar leiðir voru notaðar til að safna athugasemd-
un hagsmunaaðila, til dæmis á vef, með ýmis konar fundum, 
vinnustofum og með þjónustukönnunum. Mikið er lagt 
upp úr því að hlusta á athugasemdir og bregðast við þeim. 
Afraksturinn er endurbætt háskólabókasafn skipulagt í fullu 
samstarfi við háskólasamfélagið og þá ekki síst nemendur.

Bókasafninu er  ætlað að vera mikilvægur hlekkur í stoð-
þjónustu háskólans og markmiðin eiga að vera í samhengi 
við stefnu skólans. Í nýrri stefnu fyrir árið 2016 er sérstök 
áhersla lögð á húsnæðismál þar sem safnið á að verða að-
laðandi og þægilegur samverustaður, en einnig á mikilvægi 
mannauðsins. Í því skyni á að skilgreina þá hæfni og þekk-
ingu sem starfsmenn eiga að búa yfir, en aukin sérhæfing og 
sérhæfðari verkefni eru talin æskileg.

Eins og komið hefur fram eru þarfir notandans hafðar í 
fyrirrúmi. Mikil áhersla er lögð á þjónustu, markaðssetningu 
og að skapa andrúmsloft í takt við síbreytilega þróun í 
kennslu, námi og rannsóknum og á nauðsyn þess að efla 
samvinnu við háskólasamfélagið. Með endurskoðun og hag-
ræðingu verður stefnt að því að ná enn betur því þjónustu-
stigi sem háskólasamfélagið gerir kröfu til.

Niðurlag 
Okkur sem sóttum ráðstefnuna frá bókasöfnum Háskóla 
Íslands ber saman um að hún hafi verið einkar áhugaverð og 
opnað nýja sýn. Það er fróðlegt að heyra hvernig háskólar 
og háskólabókasöfn í nágrannalöndunum eru að endur-
skipuleggja húsnæði og þjónustu með það fyrir augum að 
koma betur til móts við þarfir nemenda og kennara í breyttu 
samfélagi og umfjöllunarefnið á brýnt erindi við okkur sem 
störfum á þessum vettvangi hérlendis. Það vekur athygli 
hversu mikið er lagt í undirbúningsvinnu og hversu margir 
koma þar að málum. Þar er miklu til kostað. Samvinna og 
áherslan á aðkomu nemenda þegar verið er að skipuleggja 
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námsrými og þjónustu vekur eftirtekt og einnig vangaveltur 
varðandi kennslufyrirkomulag og það hvernig nemendur 
læra. Talið er að einungis lítill hluti af námi fari fram í hefð-
bundnum fyrirlestrum en stærsti hlutinn fari fram með 
óformlegum hætti og meðal annars utan kennslustofunnar. 
Þess vegna eru það ekki bara kennslustofurnar sem skipta 
miklu máli heldur allt það umhverfi sem háskólarnir bjóða 
upp á og þar gegna háskólabókasöfnin mikilvægu hlutverki 
sem þekkingarveitur og námssetur.

Mikil áhersla er á almenna þátttöku nemenda í kennslu-
stundum og að þeir fái aðstöðu til að læra þegar og við þær 
aðstæður sem hverjum og einum hentar, hvort sem það 
er sitjandi, liggjandi, í einrúmi eða fjölmenni, þögn eða 
skvaldri. Námsrýmið þurfi að vera aðlaðandi, fjölbreytt, 
sveigjanlegt og umfram allt þannig að hverjum og einum 
líði vel. Mörkin milli náms, starfs og einkalífs hafa rofnað 
og það kallar á meiri sveigjanleika og krafan um aðgang að 
vinnuaðstöðu allan sólarhringinn verður sífellt háværari.

Með nútíma tækni færist safnkostur háskólabókasafna 
æ meira út fyrir veggi safnanna og verður aðgengilegur 
hvar sem er og hvenær sem er. Þetta veldur því að auknar 
áherslur verða á fjölbreytta aðstöðu og þjónustu innan 
safnanna í stað varðveislu prentheimilda. Nútíma háskóla-
bókasafn hefur margs konar hlutverki að gegna sem þekk-
ingarmiðstöð, vinnustaður, samverustaður og griðastaður 
þar sem boðið er upp á víðtæka þjónustu og ráðgjöf meðal 
annars varðandi útgáfu í opnum aðgangi. Náið samstarf við 

hið akademíska umhverfi skiptir miklu máli og að hlusta 
á óskir notenda, bregðast við og breyta. Sífellt fleiri 
háskólabókasöfn eru að auka samstarf við önnur þjónustu-
svið háskólanna og koma upp alhliða þjónustuverum þar 
sem nemendur leita alls kyns upplýsinga og ráðgjafar og það 
er kannski kominn tími til að huga meira að slíku hér hjá 
okkur. Í þessum anda var tölvu- og bókasafnsþjónusta starf-
rækt undir einum hatti síðustu árin áður en Kennaraháskóli 
Íslands var sameinaður Háskóla Íslands. Við sameininguna 
var skorið á þetta samstarf og stigið skref afturábak og úr 
takti við það sem þróunin er í vestrænum háskólum í dag. 
Náið samstarf ritvers og bókasafns Menntavísindasviðs 
síðan 2009 er þó spor í rétta átt. Samstarfið hefur gefist 
afskaplega vel og komið bæði bókasafni og ritveri til góða. 
Núna í byrjun árs 2016 var einnig opnað ritver í húsakynn-
um Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns.
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