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Útdráttur 

Efni þessarar ritgerðar er rannsókn á upplýsingahegðun meistaranema við Lagadeild 

Háskóla Íslands. Rannsóknin  fór fram á tímabilinu september 2016 til febrúar 2017. 

Notuð var blönduð aðferðafræði, eigindleg og megindleg. Viðtöl voru tekin við átta 

nemendur og spurningakönnun var send á alla nemendur í meistaranáminu. Svarhlutfall 

var 73%. Viðtölin voru kóðuð og út úr því komu fjögur  þemu:   Val heimilda, ferli 

heimildaleita, þröskuldar við heimildaleitir og bjargir nemenda. Bók á prenti er oftast 

nefnd til sögunnar þegar kemur að vali á heimildum. Spurningakönnuninni var meðal 

annars ætlað að varpa ljósi á  það hvort nemendur í meistaranáminu hefðu vitneskju um 

þau  gagnasöfn sem standa þeim til boða og í hvaða mæli þeir væru að nýta sér þau. 

Könnunin leiddi í ljós að Fons Juris ber höfuð og herðar yfir önnur gagnasöfn þegar kemur 

að vitneskju um og notkun á gagnasöfnum í áskrift Lagadeildarinnar. Önnur gagnasöfn 

eru minna þekkt og sum mjög lítið.  Konur eru í öllum tilvikum fleiri í hópi þeirra sem hafa 

vitneskju um að gagnasöfnin standi þeim til boða. Vitneskja um hvaða gagnasöfn standa 

þátttakendum til boða helst í hendur við hve langt þeir eru komnir í náminu varðandi 

meirihluta gagnasafnanna. Sama gildir um notkun á þeim; þeir nemendur sem lengst eru 

komnir í náminu eru meirihluti  þeirra sem notað hafa gagnasöfnin. Vísbendingar eru um 

að kynningar séu ekki að skila nógu miklum árangri í að kynna gagnasöfn og aðrar bjargir 

sem nemendum standa til boða.
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Abstract 

 

The subject of this thesis is a study on information behaviour of master´s students at the 

University of Iceland‘s Faculty of Law. The study took place between September 2016 and 

February 2017. Mixed methods of qualitative and quantitative research methods were used. 

Semi-structured interviews were conducted with eight students and  questionnaire was emailed 

to all master´s students at the Faculty of Law. Respond rate was 73%. 

 The interviews were coded and four themes emerged: choice of sources, retrieval process, 

obstacles in searching for references and students resources. Books on print got most often 

mentioned as a choice of sources. The questionnaire was among other things intended to  shed 

a light on whether  the master´s students were informed on the databases which are at their 

disposal  and to what extent  they were using them. The results from the questionnaire shows  

the database Fons Juris to be way ahead of the rest, both when it comes to students awareness 

about and the use of the databases, the Faculty of Law subscribes to. Generally the results 

showed that the majority of the  students were not aware of  the availability  of the databases. 

Female students are generally more inclined to know about the databases on offer and  this 

knowledge also correlates with how far advanced students are in their study with some 

exceptions though. Same trend can be detected when it comes to the use of the databases but 

there is generally not a major difference between the male and female students. 

The findings indicate that library presentations might  not be effective enough in 

introducing databases and other resources to the students.                              
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Formáli 

Þessi rannsókn,  sem ber heitið „Upplýsingahegðun meistaranema við Lagadeild Háskóla 

Íslands“, er 30 eininga lokaverkefni mitt  til MIS  gráðu í Upplýsingafræði við Félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Vinna við verkefnið hófst á haustönn 2016 og lauk í 

september 2017. Rannsóknin var tvíþætt: Annars vegar var um  eigindlega rannsókn að ræða  

sem byggir á viðtölum við átta meistaranema og hins vegar megindlega rannsókn í formi 

spurningakönnunar sem lögð var fyrir alla nemendur í meistaranáminu við Lagadeild Háskóla 

Íslands.  

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

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Vil ég þakka henni góð ráð og hvatningu. Þá vil ég þakka 

Ingibjörgu Sverrisdóttur Landsbókaverði fyrir að gefa mér svigrúm til að einbeita mér að 

rannsókninni með því að veita mér námsleyfi á vorönn 2017. Viðmælendum og þátttakendum í 

spurningakönnuninni vil ég þakka fyrir að gefa sér tíma frá önnum sínum í náminu til að taka 

þátt í þessari rannsókn. Síðast en ekki síst vil ég þakka Ölmu Möller deildarstjóra Lagadeildar 

fyrir ómetanlega hjálp við að bæta svarhlutfall spurningakönnunarinnar.  
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1. Inngangur  

 

 

Þegar ég stóð frammi fyrir vali á viðfangsefni fyrir lokaritgerð vildi ég tengja það við einhvern 

þátt vinnu minnar á Landsbókasafni Íslands - Háskólabókasafni. Sem umsjónarmaður bókasafns 

Lagadeildar, sem er útibú frá Landsbókasafni Íslands - Háskólabókasafni, hafa samskipti mín 

verið mest við Lagadeildina af deildum Háskóla Íslands.  Lagadeild Háskóla Íslands ver á ári 

hverju töluverðum fjármunum í kaup á erlendum rafrænum gagnasöfnum á sviði lögfræði með 

það fyrir augum að auðvelda kennurum, starfsmönnum og nemendum deildarinnar aðgang að 

fræðiefni í fremstu röð. Undanfarin tvö ár hef ég komið að kynningu fyrir meistaranema í 

Lagadeild þar sem þessi gagnasöfn  eru kynnt nemendum ásamt þeirri þjónustu sem þeim 

stendur til boða á  Landsbókasafni Íslands - Háskólabókasafni og  bókasafninu í Lögbergi. 

Hliðstæð kynning er einnig í boði fyrir nemendur í BA námi við deildinni. Ég hef orðið var við það 

í starfi mínu á bókasafninu að kynningarnar virðast  ekki vera að skila sér nógu vel til nemenda.  

Nemendur sem koma á safnið þekkja oft ekki til gagnasafna sem gætu nýst þeim í verkefna- og 

ritgerðavinnu. Jafnvel virðist sumum ekki kunnugt um að hægt sé að leita sér aðstoðar á 

bókasafninu eða í Þjóðarbókhlöðunni sem hýsir Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Segja 

má að það að fá tækifæri til að kanna ástæður þessa hafi verið hvatinn að rannsóknarefninu. 

Rannsóknin takmarkast við nemendur í meistaranámi við Lagadeild Háskóla Íslands. 

Markmið hennar er að varpa ljósi á upplýsingahegðun nemendanna. Meðal annars verður 

skoðað  hvernig nemarnir bera sig að við heimildaöflun í námi sínu, hvernig það horfir við þeim 

að leita heimilda  og hvaða upplýsingalindir þeir nota. Sett í fræðilegt samhengi fellur slík nálgun 

undir rannsókn á upplýsingahegðun.  
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Til þess að gera það kleift er stuðst við eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 

• Hvaða sýn hafa nemendur á  upplýsingaleitir? 

• Hvaða forsendur liggja að baki við val á upplýsingalindum? 

• Er munur á milli kynja þegar kemur að vitneskju um  og notkun á gagnasöfnum á vegum 

Lagadeildar? 

 

Við rannsóknina var bæði notast við eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir. Tekin 

voru hálfstöðluð viðtöl við átta meistaranema og öllum meistaranemum var einnig send stutt 

spurningakönnun. Spurningakönnuninni var einkum ætlað að kanna vitneskju um og notkun á 

þeim gagnasöfnum sem Lagadeild kaupir og hvort aldur nemenda eða  hve langt þeir eru komnir 

í námi skipti máli í því sambandi. Í tengslum við þessar spurningar var  jafnframt skoðað hvort 

munur væri milli kynjanna. Samhliða því að leitað er svara við rannsóknarspurningunum er gerð 

grein fyrir þeim björgum sem nemendum standa til boða í náminu og hvernig þeir eru að nýta 

þær. 

 

Ritgerðin skiptist í sex hluta. Hér á eftir þessum inngangi er í öðrum hluta fjallað um hugtakið 

upplýsingahegðun og það fræðilega sjónarhorn sem litið er til við greiningu á niðurstöðum úr 

eigindlega hluta rannsóknarinnar. Þriðji hluti fjallar stuttlega um Lagadeild Háskóla Íslands og 

gagnasöfnin sem hún kaupir. Í fjórða hluta er gerð grein fyrir aðferðarfræði og framkvæmd 

rannsóknar. Í fimmta hluta er gerð grein fyrir niðurstöðum úr viðtölum og spurningakönnun. 

Umræður um niðurstöður eru ræddar í sjötta kaflanum út frá rannsóknarspurningunum sem 

settar eru hér fram að framan. 
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2. Fræðilegt sjónarhorn 

 

Í þessum kafla verða nokkur hugtök reifuð í stuttu máli  í tengslum við umfjöllunarefnið og gerð 

grein fyrir þeim fræðilega bakgrunni sem rannsóknin byggir á. Þar er helst að nefna líkön Carol 

Kuhlthau og David Ellis og hugmynd Tom Wilson um að samþætta líkönin og nota sem eitt 

greiningartæki. Í lokin er greint frá nokkrum  rannsóknum á upplýsingahegðun  sem hafa 

tengingu við viðfangsefnið auk íslenskra rannsókna á upplýsingahegðun háskólanema. 

 

2.1 Upplýsingahegðun 

 

Enn sem komið er hefur fræðasamfélagið ekki verið tilbúið að  sameinast um eina ákveðna 

skilgreiningu á upplýsingahegðun (Ford, 2015). Við nánari kynni þá er hugtakið 

upplýsingahegðun líka fremur óáþreifanlegt og vítt hugtak. Á síðustu áratugum hafa fræðimenn 

notað mörg hugtök til að vísa til ýmissa hliða upplýsingahegðunar. Á meðan sumir nota 

„upplýsingahegðun“  í þröngri merkingu sem vísar aðeins til athafna sem snúa að upplýsingaleit 

þá fylgir meirihlutinn skilgreiningu Wilsons (Fisher o.fl., 2005). Wilson, sem er  upprunalegur 

höfundur hugtaksins, skilgreinir mannlega upplýsingahegðun sem:  

 Heild mannlegrar hegðunar í tengslum við uppsprettur og farvegi upplýsinga, þar 

 á meðal bæði virka og óvirka upplýsingaleit og upplýsinganotkun. Þannig felur  hún í 

 sér bein samskipti við aðra, sem og hina óvirku móttöku upplýsinga eins og, til dæmis, að 

 horfa á sjónvarpsauglýsingar, án þess að ætla sér að bregðast við þeim  upplýsingum 

 sem gefnar eru (Ford, s. 14, 2015). 

 

Wilson greinir á milli upplýsingaleitar, þess að leita eftir upplýsingum og 

upplýsingahegðunar. Upplýsingaleit og það að leita eftir upplýsingum fellur hvorutveggju undir 

upplýsingahegðun en að leita eftir upplýsingum felur í sér upplýsingaleit en takmarkast ekki við 

hana.  Upplýsingaleit telst það að nota tiltekið leitartæki, til dæmis gagnasafn,  á meðan að leita 
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eftir upplýsingum hefur víðari skírskotun. Það takmarkast ekki af leitum en getur til dæmis verið 

að vafra og fylgjast með (Ford, s. 14, 2015). Upplýsingaleit er því afmarkaðri leit bundin við 

ákveðið leitartæki. Mörkin milli leitar eftir upplýsingum og upplýsingaleitar hafa orðið óljósari 

með auknum vinsældum nettengdra upplýsingalinda. (Savolainen, 2016).  

Ford  (2015) bendir á að enn  eigi eftir  að svara mörgum spurningum,  er lúta að hinum 

ýmsu skilgreiningum  á upplýsingahegðun, ef renna á stoðum undir gagnkvæman skilning á því 

hvað nákvæmlega á  að falla undir upplýsingahegðun og hvað ekki. Margar núverandi 

skilgreiningar á lykilhugtökunum „gögn“, „upplýsingar“, „þekking“, „hegðun“ og 

„upplýsingahegðun“ fela í sér misræmi og bjóða upp á  óvissu um hvað þær fela í sér (Ford, 

2015). Þessi  glíma við skilgreiningar á upplýsingahegðun er ekki viðfangefni hérna en rétt að 

tæpa á henni til upplýsingar. Almennt er hægt að segja að mannleg upplýsingahegðun snýst öll 

um hvernig við þurfum, finnum, vinnum úr og notum upplýsingar ( Ford, 2015). 

 

2.1.1  Upplýsingar  

 

Til þess að reyna að skilja hvert verið er að fara þegar fjallað er um upplýsingahegðun þarf fyrst 

að skilgreina hvað átt er við með ´“upplýsingum“ og „hegðun“. Bók , fréttatími og tímatafla 

strætó innihalda augljóslega „upplýsingar“. Að lesa bók eða leita upplýsinga er augljóslega 

„hegðun“. Eru orðaskipti tveggja manna upplýsingar?  Ef svo, er það að tala við einhvern 

upplýsingahegðun? Ef ég hugsa um upplýsingar sem einhver hefur gefið mér en ég geri eða segi 

ekkert, er það „hegðun“? Þetta veltur allt á því hvernig „upplýsingar“ og „hegðun“ eru 

skilgreind. „Upplýsingar“ er  viðfangsefni margra flókinna skilgreininga. Ford (2015) skilgreinir 

upplýsingar einfaldlega sem merkingabært mynstur örvunar(stimuli) sem hægt er að breyta í 

þekkingu. Fólk getur leitað upplýsinga á margbreytilegan hátt, notað mjög ólíkar aðferðir og val 

þeirra á  aðferð getur verið undir áhrifum margra þátta. Þessir þættir geta tengst sálrænu 

eðlisfari, eðli markmiða, viðhorfi, skynjun og því samhengi sem unnið er í. Ford (2015) skilgreinir 

„hegðun“  vítt sem einhvers konar viðbrögð við örvun ( stimuli). Hún felur í sér hugsanir sem og 

athafnir. Þannig  það að skynja að maður standi frammi fyrir því vandamáli að þurfa upplýsingar 

er jafn mikil hegðun og það að gera eitthvað í því. Þó að „þörf“  sé ekki  í sjálfu sér hegðun þá 

eru það þarfirnar, sem knýja áfram upplýsingahegðun. Greinarmunur er gerður á „gögnum“ og 
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„upplýsingum“. Gögn eru ekki sama og upplýsingar, gögn eru hráefnið sem upplýsingar og 

þekking er búin til úr. Gögn eru greind og úr verða upplýsingar sem með greiningu verða 

merkingabærar. Gögn sem eru í gagnasafni eru samkvæmt skilgreiningu skipulögð í 

merkingabær svæði eða flokka og verða þannig mögulegar upplýsingar. 

Hafa ber í huga að flokkunin í gögn eða upplýsingar, er afstæð og veltur á skynjun 

einstaklings á merkingabærni gagnanna. Gögn eins einstaklings gætu verið upplýsingar annars 

einstaklings og öfugt. Skýjafar felur í sér upplýsingar fyrir þann sem getur túlkað það eins og  til 

dæmis veðurfræðing. Fyrir aðra er það bara gögn; óunnið hráefni. Upplýsingar, sem eru 

merkingabærar á einu stigi, geta á öðru stigi verið gögn í samhengi  víðari merkingar. Til dæmis 

málsgrein í texta getur verið merkingabær í sjálfu sér. Ef hún er aðeins hluti af stærri texta er 

hún gögn fyrir lesandann, sem er að reyna að horfa á  inntak textans í heild sinni (Ford, 2015). 

Það telst jafnmikil upplýsingahegðun að skynja hjá sér upplýsingatengda þörf og það að sjá 

ekki upplýsingatengda þörf. Að einblína á hvernig ekki tókst að finna upplýsingar myndi einnig 

gera þetta að rannsókn á upplýsingahegðun. Sama gildir um það að „komast í snertingu við“ og 

„nota“ upplýsingar. Það er upplýsingahegðun að komast í snertingu við og ná ekki  að komast í 

snertingu við upplýsingar og að sama skapi það að  nota eða láta vera að að nota upplýsingar. 

Upplýsingahegðun getur þannig falið í sér að fela, forðast, hunsa og eyðileggja upplýsingar sem 

og að leita þeirra og nota. Kjarni upplýsingahegðunar er  sá að meta hversu vel þær  upplýsingar 

eiga við, sem einstaklingur kemst í snertingu við, í tengslum við einhverja þörf. Þörfin er orsök 

upplýsingahegðunar en ekki sjálf upplýsingahegðunin (Ford, 2015).   
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2.2 Líkön um upplýsingahegðun 

 

Við greiningu á niðurstöðum rannsókna er allajafnan stuðst við annaðhvort kenningu eða líkan. 

Það er ekkert almennt samkomulag meðal fræðimanna varðandi skilgreiningu hugtakanna 

„kenning“ og „líkan“ (Savolainen, 2016). Þar sem það er engin  alhliða kenning um 

upplýsingahegðun, eins og Case (2012) lýsir yfir, þá er að mestu leitað í smiðju kenninga sem 

eiga uppruna sinn í kennslufræði, sálfræði og félagsfræði þegar kemur að kenningafræðilegum 

grunni fyrir rannsóknir (Rubinić, 2016). Rannsóknir á sviði upplýsingafræði hafa getið af sér 

tölvuverðan fjölda líkana til að hjálpa okkur að skilja upplýsingaleitarhegðun notenda. Þessi 

líkön hafa verið allt frá því að líta á upplýsingaleit sem hugrænt ferli, athöfn sem verður til stig 

af stigi eins upplýsingaleitarlíkan Kuhlthau, til þeirra sem líta á   upplýsingaleit sem athöfn til að 

leysa vandamál (Makri o.fl.,2008). Fram á níunda áratuginn héldu þeir sem stunduðu rannsóknir 

áfram að láta það vera að fjalla um eða þróa  kenningafræðilega ramma á 

upplýsingaleitarhegðun. Hins vegar þróaði Wilson fyrsta líkanið 1981 sem var hvatning fyrir aðra 

sem stunduðu rannsóknir  til að búa til önnur líkön upplýsingaleitar (Wilson 1984, Ourlu, 2016).  

Líkön eiga það  til að  einblína meira á betur skilgreindari viðfangsefni en kenningar sem gerir 

innihald þeirra almennt meira áþreifanlegra. Líkön einfalda flókinn veruleika í því skyni að gera 

hann skiljanlegri (Savolainen, 2016). 

Tilraunir hafa verið gerðar til að samþætta hins ýmsu líkön. Þær eiga það sameiginlegt að 

þær greina þætti sem eru líkir í tveimur mismunandi líkönum með því að bera  saman þá þætti. 

Fyrstu tilraunir til að þróa samþætt líkön slíkrar gerðar ná yfir hugmynd Wilsons að tengja saman 

líkön þróuð af David Ellis og  Carol Kuhltahau (Savolainen, 2016). Áður en fjallað er um hugmynd 

Wilsons verður gerð grein fyrir helstu þáttum í  líkönum Ellis og Kuhlthau. Bæði líkönin hafa 

þann kost að hafa verið prófuð í rannsóknum. Líkan Ellis hefur meðal annars verið notað í 

rannsóknum á upplýsingahegðun lögfræðinga og laganema og sama gildir um Kuhlthau sem 

rannsakaði sjálf, ásamt Tama, upplýsingaleitarhegðun lögfræðinga og byggði rannóknina á  

upplýsingaleitarlíkani sínu (Kerins o.fl., 2004).  
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2.2.1 Líkan Ellis 

 

Líkan Ellis gefur almenna innsýn í upplýsingaleitarhegðun en hann einbeitti sér að skoða 

upplýsingakerfi frá sjónarhóli notandans. Líkan Ellis byggði á og mótaðist af rannsóknum á 

upplýsingaleitarmynstri  eðlisfræðinga, félagsfræðinga, verkfræðinga, efnafræðinga og 

vísindamanna sem stunduðu rannsóknir. Rannsókn Ellis á félagsfræðingum leiddi í ljós ákveðið 

mynstur í upplýsingaleit sem í líkani hans birtist sem sex almenn einkenni  upplýsingaleitar: 

1. Byrjun (starting), 2. Binding (chaining), 3. Vafra (browsing), 4. Aðgreining 

 (differentiating), 5. Vöktun ( monitoring) og 6. Úrvinnsla (extracting).  

Þessi nálgun var víkkuð út til að ná yfir eðlis- og efnafræðinga. Rannsóknir leiddu í ljós að 

með smábreytingum passaði upprunalega líkanið  við hegðun í þessum vísindagreinum. Helstu 

breytingarnar voru að tveir þættir bættust við líkanið; 7. Staðfesting (e. verifying) og 8. Endir (e. 

ending) (Meho 2003). 

 

• Byrjun (starting) 

Þær athafnir sem fela í sér að bera kennsl á upplýsingalindir sem eru mögulegir 

byrjunarreitir  í leit upplýsinga. Einkennandi fyrir byrjunarleit að upplýsingum í því skyni að 

öðlast yfirsýn yfir efni á nýju efnissviði eða finna fólk sem starfar á þessu sviði (Makri o.fl., 2008).  

Oft er um að ræða upplýsingalindir sem hafa áður verið notaðar sem og heimildir sem væntingar 

eru um  að veiti viðeigandi upplýsingar.  Dæmi um slíkt er leit í gagnasöfnum, atriðisorðaskrám 

og útdráttum ásamt því að spyrja starfsfélaga eða leita til bókasafns. (Meho 2003) . Aðgengi að 

heimild hefur mikið spágildi um notkun meðal margra notenda (Orlu, 2016). Mjög oft eru 

samstarfsfélagar innan eigin skipulagsheildar notaðir sem upphafspunktur (Ellis, 1997) 

 

• Binding (chaining) 

Fylgja eftir vísbendingum frá heimildum í upplýsingalindum sem leitað er í. Binding snýst 

aðallega um að sem upphafspunkt er tilvísunum í einni tiltekinni grein fylgt eftir, sem oft er aflað 

í gegnum leitir eða vinnufélaga, yfir í tilvísanir í aðrar greinar sem sú fyrsta vísar til (Ellis, 1997). 



17 

 

Binding getur verið afturábak eða fram á við. Binding afturábak felur í sér að fylgja eftir 

tilvísununum sem vitnað er til í þeirri upplýsingalind sem leitað er til í byrjun. Binding fram á við 

felur í sér að finna og fylgja eftir öðrum (nýjum) upplýsingalindum sem vísa í upprunalega 

heimild. (Meho 2003).  Binding er oft notuð til að finna nýjar uppsprettur upplýsinga eða nýjar 

upplýsingaþarfir. Hún er einnig notuð til að fullnægja hugsanlegum upplýsingaþörfum (Meho 

2003)   

 

• Vafra (browsing) 

Renna yfir gögn í von um að finna gagnlegar upplýsingar. Þetta getur falið í sér að fletta í 

gegnum tímarit, renna yfir atriðisorðaskrár eða efnisyfirlit, renna yfir hillur í bókasöfnum og svo 

framvegis. 

 

• Aðgreining (differentiating) 

Velja þær upplýsingalindir, af þeim sem vitað er af, sem virðast hafa mest notagildi. 

Forsenda fyrir vali þarf ekki  bara að byggjast á því að tiltekin upplýsingalind eigi vel við heldur 

sé lagt mat á nálgun og gæði, til dæmis af umsögnum eða skoðunum samstarfsmanna. 

 

• Vöktun (monitoring) 

Vakta upplýsingalindir, sem teljast líklegar til að innihalda upplýsingar, sem gildi hafa fyrir 

efnissvið sem áhugi er á. Hugsanlega rennt yfir lykiltímarit reglulega eftir nýjum greinum eða 

tilteknar leitir í gagnasafni gætu verið endurteknar reglulega í því skyni að verða áskynja um 

nýjar  upplýsingar. Bæði formlegar og óformlegar upplýsingaleiðir eru notaðar til að fylgjast 

með. Formlegar leiðir eru í gegnum vísindatímarit, ráðstefnurit og árvekniþjónustu og sú 

óformlegar með persónulegum samböndum við að skiptast á upplýsingum (Ellis, 1997). 
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• Úrvinnsla (extracting) 

Fara í gegnum þær upplýsingalindir sem fyrir valinu hafa orðið í því skyni að koma auga á og 

staðsetja gagnlegar upplýsingar sem þar er raunverulega að finna. Rannsakendur eru orðnir vel 

að sér um rannsóknarsviðið og ályktanir eru dregnar. Hugsanlega þarf að hnýta lausa enda en á 

þessu stigi eru greinar og ritgerðir skrifaðar. 

 

• Staðfesting (verifying) 

Ganga úr skugga um að upplýsingarnar séu réttar. 

 

• Endir (ending) 

Gerð er lokaleit eftir upplýsingum í lok verksins. 

 

Í greiningu minni verður miðað við fyrstu sex stigin í líkaninu en síðust tveimur sleppt þar 

sem þau eiga við rannsóknir á raunvísindamönnum. Síðan Ellis setti fram líkan sitt hafa orðið 

miklar breytingar með rafrænu byltingunni í aðgengi að upplýsingum. Meho og Tibbo (2003) 

fóru í saumana á niðurstöðum Ellis á rannsókn  hans  á félagsfræðingum með það fyrir augum 

að athuga hvort þær ættu enn við eftir auknar vinsældir rafrænna upplýsingaleita. Niðurstöður 

voru þær að einkenni leitarhegðunar var svipuð og líkanið hefur þannig haldið gildi sínu þrátt 

fyrir þessar breytingar (Makri o.fl., 2008).  Sem dæmi gæti einstaklingur byrjað að vafra á netinu 

frá einni af  nokkrum netsíðum sem í uppáhaldi eru (byrjun). Síðan myndi hann fylgja slóðinni á 

þær upplýsingalindir sem eiga við, bæði með því að tengja við aftur á bak og áfram (binding). 

Renndi síðan yfir valdar vefsíður (vafra), auðkenndi gagnlegar heimildir fyrir seinni tíma notkun 

(aðgreining), gerðist áskrifandi að árvekniþjónustu (vöktun) og leitaði í tiltekinni upplýsingalind 

að öllum upplýsingum um viðfangsefni sitt (úrvinnsla) (Meho 2003). Að frátöldu upphafi og endi 

þá þurfa þessar athafnir ekki endilega að koma í þessari röð í leitinni að upplýsingum heldur 

getur röðin verið mismunandi hjá einstaklingum. 
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2.2.2 Tímamótarannsókn Kuhlthau 

 

Kuhlthau fann annmarka á  líkani Ellis og víkkaði það út til þróa annað almennt líkan: Líkan um 

ferli upplýsingaleitar (ISP: Information Search Process) (Orlu, 2016). Ólíkt líkani Ellis þá koma 

athafnir í því fyrir í ákveðinni röð, leitarferlið gengur áfram stig af stigi. Líkan Ellis gerir ekki 

endilega ráð fyrir sérstakri röð í leitarferlinu (Ford, 2015). Það er einnig ólíkt líkani Ellis að því 

leyti að það felur í sér tilfinningalega (affective) sem og hugræna (cognitive) ferla (Ford, 2015).  

Ellis einblíndi aðeins á hugrænar (cognitive) hliðar upplýsingaleitarhegðunar einstaklinga. 

Kuhlthau var ein af þeim fyrstu til að taka kerfisbundið með tilfinningar inn í 

upplýsingaleitarlíkan. Áherslan áður hafði nær eingöngu verið á hugsanir. (Ford, 2015). 

Kuhlthau setti fram þá vinnutilgátu að upplýsingaleit sé uppbyggingarferli sem byrjar með 

óvissu og kvíða. Hún mótaði líkan sem var þróað í gegnum langtíma rannsókn á 

framhaldsskólanemendum. Líkan Kuhlthau sýnir ferli upplýsingaleitar í tímaröð frá byrjun 

undirbúningsferlisins til þess er ferlinu lýkur með því að leit er hætt. Í byrjun leitarferlisins er 

óvissa og kvíði, sem og óljósar hugsanir um umfjöllunarefnið sem til stendur að kanna (Orlu, 

2016). Leitarferlið felur í sér mismunandi stig sem sá sem leitar fer í gegnum. Stigin í líkani 

Kuhlthau eru tengd tilfinningum, hugsunum og athöfnum. (Kuhlthau 1993: 342, Orlu, 2016).  

Þessi tímamóta rannsókn leiddi í ljós tilfinningalega vídd upplýsingaleitarhegðunar 

nemenda. Leitarferlið (ISP) var kynnt sem sex stig „heildrænnar“ reynslu  upplýsingaleitar. Kjarni 

upplýsingaleitarferlisins (ISP) er eins og fyrr sagði  hugmyndin um að óvissa, bæði tilfinningaleg 

og hugræn, aukist og minnki í ferli upplýsingaleitar. Á sama tíma og nemendur fari í gegnum stig 

upplýsingaleitarferlisins upplifa þeir tilfinningar sem sveiflast frá óvissu, ráðaleysi og óþoli eða 

gremju yfir í bjartsýni, sjálfstraust og ánægju ( Miriam, 2013). Kuhlthau lýsir 

upplýsingaleitarferlinu sem „ferli uppbyggingar, sem nær til heildar upplifunar einstaklings, 

tilfinninga sem og hugsana og athafna“ (Orlu, 2016).  Í líkani hennar er  hvert stig tengt við 

hugsanir, tilfinningar og athafnir (Ford, 2015) 
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2.2.3 Upplýsingaleitarlíkan Kuhlthau 

 

1. Undirbúningur (task initiation)   

Einstaklingur gerir sér grein fyrir skorti á skilningi eða þekkingu, sem oft leiðir til óvissutilfinninga 

og kvíða. (Kuhlthau, 2007) Undirbúningur hafinn að því að velja tiltekið umfjöllunarefni (Ford 

2015). Á þessu stigi eru hugsanir óljósar og athafnir felast í því að leita bakgrunnsupplýsinga 

(Orlu, 2016). Tilfinningalegar hliðar, eins og óvissa og ruglingur, geta haft áhrif á mat á þýðingu 

upplýsinga á sama hátt og  og þekking viðkomandi og innihald þeirra (Kuhlthau, 2007). 

 

2. Val á viðfangsefni (topic selection) 

Einstaklingur kemst að niðurstöðu um almennt  svið sitt, vandamál eða efni  og upphafleg óvissa 

minnkar oft. Einstaklingurinn er tilbúinn í upplýsingaleit. Hann þreifar fyrir sér og 

bjartsýnistilfinning bregður fyrir (Kuhlthau, 2007).  Á þessu stigi eru hugsanir almennar og 

viðfangsefni valið (Ford 2015). 

 

3. Bakgrunnsupplýsinga aflað (pre-focus exploration) 

Einstaklingur kynnir sér viðfangsefnið á almennan hátt sem er undanfari nákvæmari og skýrari 

athugunar (Ford 2015). Hann  rekur sig á ósamrýmanlegar og mótsagnakenndar upplýsingar, 

sem geta oft aukið óvissu, efa og rugling. Sjálfstraust minnkar. Hugsanir eru nákvæmari en þær 

eru blendnar. Leitað að upplýsingum sem eiga við (Orlu, 2016). Sú grundvallaregla að 

upplýsingar dragi úr óvissu er ekki reynsla notandans í upplýsingaleit. Í einhverjum tilvikum auka 

nýjar upplýsingar meira að segja óvissu. Á þessu stigi eykst óvissan en það er ekki merki þess að 

eitthvað hafi farið úrskeiðis hjá notandanum heldur er það eðlilegur hluti leitarferlisins. Aukin 

óvissa getur þó hugsanlega  haft þau áhrif  að kvíði og pirringur fari yfir þolmörk notandans sem 

jafnvel hætti leit (Kuhlthau, 2007). 
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4. Skilgreining á  viðfangsefni (focus formulation) 

Einstaklingur mótar skýra sýn á viðfangsefnið sem leiðir til minnkandi óvissu og aukins 

sjálfstrausts.  Hugsanir eru skýrari og afmarkaðri. Skilgreining á viðfangsefni eða persónulegt 

sjónarhorn á efni er mikilvægasta stigið í upplýsingaleitarferlinu. Þá  færast tilfinningar frá óvissu 

yfir í fullvissu., hugsanir breytast úr óljósum til skýrra  og áhugi eykst (Kuhlthau, 2007). 

 

5. Upplýsingaöflun (information collection) 

Einstaklingur  leitar að   afmörkuðum upplýsingum sem tengast viðfangsefninu  sem dregur úr 

óvissu. Áhugi hans eykst sem og sjálfstraust. Einstaklingurinn fær á tilfinninguna að hann sé að 

stefna í rétta átt (Orlu, 2016). 

 

6. Leit er  hætt (presentation) 

Einstaklingur ákveður að ljúka leitinni sem aflað hefur honum nýs skilnings sem aftur gerir 

honum kleift að útskýra eða nota þekkinguna. Hugsanir snúa að ánægju eða óánægju. Athafnir 

eru skýrar og fókusaðar (Orlu, 2016). 

 

Samkvæmt Kuhlthau er kvíðatilfinningin sterkust í byrjun leitar og hefur sterk  áhrif á 

upplýsingaleitarferlið (Rubinić, 2012). Á fyrstu stigum upplýsingaleitar upplifir einstaklingurinn 

þó nokkra hugræna ónákvæmni, einkum vegna þess að hann hefur þörf fyrir að afla upplýsinga 

um eitthvað sem hann veit ekki ennþá hvað er. Stig undirbúningsins, vals á viðfangsefnis og 

öflunar bakgrunnsupplýsinga einkennast, í þessari röð, af tilfinningalegum kenndum óvissu, 

bjartsýni og ráðaleysi, óþoli og efa. Þegar kemur á það stig að skilgreina viðfangsefnið, þar sem 

skýrari sýn hefur mótast á vandamálið, byrjar einstaklingurinn að finna til minni óvissu. 

Sjálfstraust og tilfinningin um  að stefnt sé  í rétta átt er upplifunin á stigi upplýsingaöflunarinnar. 

Héðan í frá er jafnvægi milli þess að leita nýrra upplýsinga og skilja þær. Búin er til heild úr þeim 

upplýsingum sem komið hafa í leitirnar. Þegar komið er á lokastigið og leit hætt veltur líðan 

einstaklingsins á því hvernig hann horfir á árangur upplýsingaleitarinnar. Einstaklingurinn getur  

upplifað létti og ánægju eða vonbrigði. (Ford, 2015).  Frá sjónarhóli notandans er megin 
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markmið upplýsingaleitar að leiða til lykta verkefnið sem var kveikjan að leitinni, ekki bara að 

söfnun upplýsinga sem markmið í sjálfu sér. (Kuhlthau, 2007).  

 

2.2.4 Samþætt líkan Ellis og Kuhlthau 

 

Wilson hélt því fram hægt væri að bæta líkan hans frá 1981 með því að fella inn í það ramma 

upplýsingaleitar eins og það var þróað af Ellis.  Samþættingin væri skynsamleg vegna þess að 

líkan Ellis fæst einungis við ferli upplýsingaleitarinnar en ekki við upplýsingaþarfir sem hafa áhrif 

á  leitarhegðun. Wilson útlistaði ekki í smáatriðum eðli og möguleika hins samþætta líkans; 

lesandanum var aðeins látin í té skýringarmynd sem einfaldlega setti þessi tvö líkön hlið við hlið. 

(Savolainen, 2016). 

Líkan Ellis gefur sér ekki ákveðna röð athafna heldur  getur röðin verið mismunandi sem og 

endurtekin eins og áður kom fram. Að því leyti er líkan Ellis frábrugðið líkani Kuhlthau sem gerir 

ráð fyrir ákveðinni röð athafna í upplýsingaleit. Wilson hélt því fram að þrátt fyrir ólíka  notkun  

fagorða deildi gerð  líkan Ellis nokkrum grundvallarþáttum með upplýsingaleitarlíkani Kuhltahu. 

Það er spurning um lausleg tengsl er varða það að eiginleika í líkani Ellis  er hægt að sýna á 

svipaðan hátt og flokka í líkani Kulhthau (Savolainen, 2016). 

 

 

Mynd 1: Samþætt líkan Ellis og Kuhlthau. Efst eru stigin í líkani Kulthau og neðst eru athafnir í líkani 
Ellis.   
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Í  hinu samþætta líkani er gert ráð fyrir að byrjun (starting) sé rökréttur byrjunarreitur á 

upplýsingaleitarferlinu og að enda (ending) sé rökréttur lokapunktur. Samkvæmt Wilson er jafn 

rökrétt að álykta að úrvinnsla (extracting) komi í kjölfar tiltekinnar leitarhegðunar eins og að 

vafra (browsing). Út frá sjónarhorni tíma væri úrvinnsla ekki upplýsingahegðun á sama hátt og 

að vafra, eða binda (chaining) eða  vakta (monitoring) vegna þess að hægt er að horfa á hin 

síðarnefndu sem undanfara þeirrar hegðunar sem fellur undir úrvinnslu. Enn fremur er úrvinnsla 

meira skyld notkun upplýsinga en upplýsingaleit. Á svipuðum nótum gerir Wilson ráð fyrir að 

aðgreining (differentiating) sé ólík hegðun: Að vafra, binda og vakta eru leitaraðferðir á  meðan 

að aðgreina er ferli síunnar. Önnur hegðun á sér ekki endilega stað í tiltekinni röð og  getur hafist 

í mismunandi samhengi á mismunandi tímum í heildarleitarferlinu. Þó að líkönin falli ekki alveg 

að hvort öðru sá Wilson þýðingamikil líkindi milli þeirra (Savolainen, 2016). Einstaklingur, á 

hvaða stigi sem hann er staddur í líkani Kuhlthau, getur  hugsanlega þurft að hverfa til baka til 

fyrra stigs vegna vandamála sem upp koma eða vegna nýrra upplýsinga sem hann finnur. Á sama 

hátt getur einstaklingur í  líkani Ellis, sem til dæmis er í úrvinnslu upplýsinga, þurft að fara til 

baka í bindingu eða vafra til að afla frekari upplýsinga (Wilson, 1999). 

Nálgun höfundanna er ólík, því má ekki gleyma. Ellis setur eiginleika ekki fram sem 

þróunarstig heldur sem þætti hegðunar sem geta komið fyrir í mismunandi samhengi með 

mismunandi einstaklingum eða með sama einstaklingnum á mismunandi tímum. Kuhlthau 

leggur þróunarstig sem grunninn að greiningu sinni á hegðun á meðan Ellis gefur til kynna að 

hegðunareinkenni geti verið í breytilegri röð (Wilson, 1999). 

2.3  Dæmi um rannsóknir á upplýsingahegðun 

 

Rannsóknir  á upplýsingahegðun háskólanema byrja snemma á  áttunda áratugnum  þegar 

sjónum var helst beint að því að kanna notkun á þjónustu  bókasafna og þeim björgum sem þau 

höfðu yfir að ráða. Á síðustu tveimur áratugum hefur áhugi  aukist á bókasafnsnotkun nemenda  

og upplýsingahegðun þeirra, sem hefur víkkað út sjónarhorn rannsókna (Rubinić, 2012). Ekki 

verður fjallað sérstaklega um þær rannsóknir hér en vegna samhengis við þessa rannsókn verður 
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gerð stuttleg grein fyrir völdum rannsóknum sem snerta efni hennar  auk þess sem tæpt verður 

á þeim íslensku rannsóknum sem gerðar hafa verið á upplýsingahegðun háskólanema.   

Makri o.fl. (2008) notuðu líkan Ellis sem greiningatæki í rannsókn á upplýsingahegðun 

nemenda og kennara í lagadeild í stórum háskóla í London og lagaskóla þar nálægt. Nemendur 

sem þátt tóku voru á öllum stigum námsins, frá grunnnemum upp í doktorsnema. Rannsóknin 

var bæði í formi hálfstaðlaðra viðtala og þátttökuathugana. Fylgst var með þátttakendum 

framkvæma upplýsingaleitir og skoðað hvernig þátttakendurnir unnu með rafrænar 

upplýsingalindir. Markmiðið var að fá sjónarhorn notandans á viðmót og hönnun rafrænna 

lagabókasafna. Í rannsókninni var líkan Ellis notað til að skoða hvernig þátttakendur unnu með 

rafrænar upplýsingalindir. Fyrri rannsóknir á upplýsingaleitarhegðun höfðu eingöngu notað 

rannsóknaraðferð sem byggði  á hálfstöðluðum viðtölum. Þetta þýddi að fyrri athuganir  voru 

aðeins  byggðar á frásögnum þátttakenda á þeirri hegðun sem þeir sýndu án þess  að fylgst væri 

með sjálfri hegðuninni. Í rannsókninni kom fram að þátttakendur sýndu í raun þessa hegðun 

þegar þér notuðu rafrænar upplýsingalindir.  Niðurstöður voru þær að  staðfesta að líkan Ellis 

hefði einnig  gildi varðandi rafrænar upplýsingaleitir. Fram kom svipuð upplýsingaleitarhegðun 

og Ellis hafði fundið í upprunalegu rannsókn sinni  

Kerins o.fl (2004) gerðu rannsókn á upplýsingahegðun  írskra laganema við tiltekin háskóla. 

Niðurstaða þeirra var að upplýsingaleit laganemanna í grunnnáminu og upp að vissu marki í 

meistaranáminu snerist um hluti eins og leslista, kennslubækur og kennsluefni í námskeiðum.  

Kunnátta í upplýsingaleitum byggði oft á sjálfsnámi hjá grunnnemunum. Í rannsókninni kom í 

ljós að þátttakendur áttu það til að eiga í vandræðum með að finna viðeigandi upplýsingalindir 

um ákveðið réttarsvið, löggjöf og tímaritsgreinar. Nemendur skorti í mörgum tilfellum trú á eigin 

getu til að nota rafrænar upplýsingalindir á árangursríkan hátt. Þátttakendur nefndu næstum 

allir Google sem þá  leitarvél sem þeir kusu að nota. Umræða um leitir á Netinu leiddi í ljós að 

not laganemana á heimildum þar  átti til að vera   fremur ómarkviss  en að hafa ákveðinn tilgang 

(Kernis o.fl, 2004). Í rannsókn á upplýsingaleitarhegðun laganema á lokaári sínu í Nígeríu var 

niðurstaðan sú að þátttakendur notuðu námsbækur á prenti og Google sem megin 

upplýsingalindir og háskólabókasöfn sem helstu staði til rannsókna. Nemendur áttu í 

vandamálum með ofgnótt upplýsinga á netinu og skorti kunnáttu til að leita eftir upplýsingum. 

(Kadli og Hanchinal 2015). Rannsókn á upplýsingahegðun háskólamenntaðs fólks, sem starfaði 
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við rannsóknir innan skipulagsheilda, leiddi í ljós að fáir höfðu til að bera nema grunnfærni í 

leitum og flestir kusu að byrja leitir með því að nota Google eða Google Scholar þrátt fyrir aðhafa 

aðgang að Web of science, Science Direct og fleiri öflugum leitarvélum (Emanuel og  Roh, 2013). 

Margar rannsóknir benda reyndar til þess að flestir sem leiti noti aðeins eitt eða tvö lykilorð, viti 

ekki af Boolean leitarskilyrðunum eða kunni ekki að nota þau, séu ólíklegir til að nota ítarleitir 

og ófærir um að finna rétta gagnasafnið (Manuel, 2005).  

 

Vægi Google leitarvélarinnar sést  glögglega hér  þegar kemur að vali á leitarvél. Hún virðist 

vera ein af fyrstu leitarvélunum sem leitað er í þegar kemur að fræðilegum rannsóknum þó að 

sérhæfðari leitarvélar og upplýsingalindir standi til boða. Skiptir þá ekki máli hvort um 

nemendur er að ræða eða þá sem lengra eru komnir  og stunda rannsóknir.  Í rannsókn Kernis 

o.fl. (2004) virtust nemendum ókunnugt um margar af þeim grunn upplýsingalindum á sviði 

lögfræði sem voru á bókasafninu og þar af leiðandi voru þeir ófærir um að nota þær 

upplýsingalindir sem hefðu komið þeim að mestum notum. Oft eru sérhæfðari  upplýsingarlindir 

í boði á bókasafninu sem sparað geta tíma og vinnu fyrir notendur.  Almennt virtust 

þátttakendur ekki sjá mikla tengingu milli bókasafnsins og þeirra rafrænu upplýsingalinda sem 

þeim stóð til boða. Það virtust ekki heldur vera neinar væntingar af hálfu þátttakenda að 

bókasafns-og upplýsingafræðingar myndu veita fræðslu í tengslum við lögfræðirannsóknir. Allir 

viðmælendur sögðust hafa þróað eigin færni í upplýsingarleitum  sjálfir án mikillar hjálpar frá 

bókasafni eða deildinni. Laganemarnir litu aðeins  á  hlutverk bókasafns- og upplýsingafræðinga 

sem það að tryggja að  nemendur hefðu aðgang að efni á prenti sem kennarar höfðu bent á. 

Laganemarnir virtust vera undir miklum áhrifum frá kennurum sínum, sem hafa tilhneigingu til 

að móta sýn nemenda á það hvernig nálgast eigi leit upplýsinga og rannsóknir í lögfræði. Samt 

var tilhneigingin að líta á kennara sem síðasta kost til að leita til ef nemendur lentu í 

vandamálum við upplýsingaleit og í þessu tilliti virtust kennarar óaðgengilegir. 

 Ourlu (2016) kannaði  hóp meistaranema á því tímabili þegar hann er að skrifa fræðiritgerð 

sína með því að taka bæði hegðunarlegar og tilfinningalegar víddir upplýsingaleitar  með í 

reikninginn. Í meginatriðum staðfestu niðurstöður að margir nemendur fylgja líkani Kuhlthau 

varðandi það að leitin skortir fókus á  undirbúningsstiginu. Niðurstöður bentu enn fremur til 

þess að tilfinningaleg viðbrögð við leit  lýsi sér í  kvíða, ótta og ruglingi. Í rannsókn Heinström frá 
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2002  á upplýsingaleit nemenda, sem voru að búa sig undir að skrifa meistararitgerðir sínar, var 

niðurstaðan að persónuleiki nemenda og nálgun við nám hafði áhrif á venjur þeirra í 

upplýsingaleit. Þessi rannsókn lagði einnig áherslu á mikilvægi áhrifa tilfinninga nemenda á 

upplýsingahegðun en ekki sem ástand i upplýsingaleitarferlinu eins og í líkani Kuhlthau heldur 

sem persónuleikaeinkenni (Rubinić, 2012). Slíkt er reyndar ekki til umfjöllunar  í þessari 

rannsókn en tekið sem dæmi um mismunandi nálgun við viðfangsefnið í rannsóknum á 

upplýsingahegðun.  

Nokkrar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á upplýsingahegðun háskólanema. Árið 2007 

kannaði Sigurgeir Finnson upplýsinghegðun mannfræðinema í grunn og framhaldsnámi  við 

Háskóla Íslands. Sama ár kannaði Dagný Ellen Árnadóttir upplýsingaöflun nemenda í 

framhaldsnámi á háskólastigi. Í báðum  rannsóknunum kom fram að Internetið var mikilvæg 

upplýsingaveita en jafnframt upplifðu viðmælendur ofgnótt upplýsinga í hinu rafræna umhverfi. 

Hefðbundnar heimildir eins og bækur, greinar og lokaverkefni voru einnig upplýsingalindir sem 

nemendur leituðu til. Í rannsókn Sigurgeirs var niðurstaðan einnig að mannfræðinemar litu á 

annað fólk og samskipti við það sem upplýsingaveitur. Anna María Sverrisdóttir (2011) 

rannsakaði meðal annars hvar og hvernig nemendur við Háskóla Íslands leituðu að heimildum í 

rafrænum gagnasöfnum og hvaða þættir gætu þar haft áhrif. Niðurstaðan var ekki ótvíræð. 

Nemendur skiptust í tvo hópa þar sem sumir nýttu sér rafræn gagnasöfn tölvuvert meðan aðrir 

lítið eða ekkert. Þeir sem notuðu Google sem leitarvél notuðu einhæfari leitaraðferðir en þeir 

sem nýttu sér sérhæfðari gagnasöfnin eins og til dæmis Proquest og Web of Science. Helstu 

hindranir sem þátttakendur upplifðu snéru að meðal  annars að aðgengi upplýsinga  annars 

vegar og ofgnótt upplýsinga hinsvegar.  Erlendur Már Antosson (2011) kannaði viðhorf 

háskólanema til notkunar á rafrænum heimildum. Fram kom að nemendur höfðu misgóðan 

grunn úr framhaldsskóla þegar   kom að meðferð og úrvinnslu heimilda. Þeir notuðu nánast 

alltaf rafrænar heimildir og  nefndu að þægindin væru aðalatriðið í því sambandi. Helga Kristin 

Gunnarsdóttir (2013) rannsakaði reynslu nemenda við Háskóla Íslands af notkun 

bókasafnskerfisins Gegnis. Niðurstaðan var að nemendur notuðu Gegni talsvert og flestir höfðu 

fengið kennslu á bókasafnskerfið í vinnulagsnámskeiðum.  Notkun tengdist mikið heimildaöflun  

vegna ritgerða- og verkefnavinnu. Afstaða nemenda til Gegnis var jákvæð, þeir litu til hans sem 

mikilvæga og áreiðanlega upplýsingalind. Misjafnt var þó hve mikið þeir nýttu þá möguleika sem 
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kerfið býður upp á. Ekki höfðu allir fengið kennslu á bókasafnskerfið og vissu þar af leiðandi ekki 

um alla þá möguleika sem það býður upp á. Í nýlegri rannsókn Ágústu Pálsdóttur og Sigríðar 

Bjarkar Einarsdóttur (2016) á því hvort nemendur við Háskóla Íslands kysu prentað eða rafrænt 

kennsluefni var megin niðurstaðan að nemendur í öllum námsgreinunum mátu prentformið 

meira en það rafræna. Nokkur munur var eftir kyni og námssviði. Meiri tilhneiging var hjá konum 

að kjósa prentað kennsluefni fremur en rafrænt. Karlar vildu ekki einskorða sig við prentað form 

en það þýddi þó ekki að þeir mætu efni á rafrænu formi meira en efni á prentuðu formi. Afstaða 

nemenda í listnámi  og hugvísindum var önnur en nemenda í raunvísindum. Nærri helmingur 

þeirra fyrrnefndu kysi að hafa allt sitt kennsluefni á prenti en nemendur í raunvísindum voru 

minnst hlynntir því. Meirihluti nemendanna telur sig einbeita sér betur að kennsluefni á prenti,  

muna betur hvað  þeir lesa og þeir séu líklegri til að undirstrika og setja inn athugasemdir í 

textann og rifja upp efnið en þegar um rafrænan texta er að ræða. 

Allar eiga þessar rannsóknir það sameiginlegt að vera byggðar á eigindlegri aðferðafræði. 

Þær gefa tilteknar vísbendingar um upplýsingahegðun nemenda við Háskóla Íslands.  
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3. Lagadeild Háskóla Íslands 

 

Lagaskóli tók til starfa á Íslandi 1908. Lagaskólinn varð síðan deild innan Háskóla Íslands, 

Lagadeild,  við stofnun háskólans árið 1911. Árið 1941 var heiti deildarinnar breytt í Laga- og 

hagfræðideild þegar formleg samvinna þessara deilda hófst, en árið 1962 varð Lagadeild aftur 

sérstök háskóladeild. Árið 1972 fékk Lagadeildin  sérstakt hús undir starfsemi sína, sem nefnt 

var Lögberg (Davíð Þór Björgvinsson, 1983).  Það hýsir starfsemi deildarinnar enn í dag. 

 Í gegnum tíðina hafa verið gerðar breytingar á námstilhögun en núverandi fyrirkomulag 

námsins var tekið upp árið 2002 með upptöku BA-prófs í lögfræði og framhaldsnámi til 

embættisprófs, sem jafngildir meistaranámi (Háskóli Íslands. Lagadeild, 2008). 

 

3.1 Bókasafn Lagadeildar í Lögbergi 

 

Bókasafn Lagadeildar í Lögbergi er útibú frá Landsbókasafni Íslands-Háskólabókasafni eða 

Þjóðarbókhlöðu eins og safnið er betur þekkt í daglegu tali. Bókasafnið hefur verið þar frá 1972, 

eða  jafn lengi og Lagadeildin.  Í safninu eru um 10 þúsund bækur, nýjustu árgangar rúmlega 30 

tímarita í prentaðri útgáfu og ýmis uppsláttarrit. Bókasafnið hefur það hlutverk að þjónusta  

nemendur og starfsmenn deildarinnar. Lagadeildin hefur lagt metnað sinn í að gera safninu 

kleift að uppfæra bókakostinn í samræmi við þarfir nemenda og starfsmanna og telst safnið vera 

stærsta lagabókasafn landsins. Bækur og tímarit eru uppistaða innkaupa en jafnframt kaupir 

Lagadeildin  sex sérhæfð  rafræn gagnasöfn í lögfræði.  Tilgangurinn er að veita nemendum og 

kennurum aðgang að fyrsta flokks fræðiefni í rannsóknum sínum.  
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3.2  Gagnasöfn í lögfræði 

 

Lögfræði snýst að miklu leyti um réttarreglur í hverju landi þannig að laganemar lesa mikið 

til efni á íslensku sem fjallar um íslenskan rétt. Þar sem fyrirmyndir íslenskra laga eru oft sóttar 

til Norðurlandanna er lesefni nemenda oft einnig á norrænu málunum og  þá einkum dönsku. 

Nemendum stendur til boða að nýta sér rafræn gagnasöfn á dönsku og norsku sem lagadeildin 

kaupir sérstaklega. Hér verður gerð stuttleg grein fyrir gagnasöfnum í áskrift deildarinnar. 

• Fons Juris er rafrænt gagnasafn á sviði íslenskar lögfræði. Í því eru dómar Hæstaréttar 

Íslands frá upphafi, Tímarit lögfræðinga, Úlfljótur. Þá er þar einnig hægt að nálgast dóma 

hérðasdómstólanna nokkur ár aftur í tímann auk fleiri tengla á íslenskar síður. Kosturinn fyrir 

notendur er sá að gagnasafnið býður upp á það að tengja saman efni úr ólíkum áttum með 

efnisleit og rafrænum aðgangi að efninu. Þannig er hægt að framkvæma eina leit sem getur eftir 

atvikum skilað niðurstöðum úr lagasafni, dómasöfnum og tímaritum. Aðgangur er í tölvu á 

bókasafninu.  

• Karnov er gagnasafn með dönskum réttarheimildum. Í áskrift Lagadeildar er, auk 

lagasafnsins, meðal annars innifalinn aðgangur að reglugerðum, greinargerðum og 

athugasemdum með lögum, hæstaréttardómum og  efni í Evrópurétti.  Aðgangur að Karnov er 

í tölvu á bókasafni Lagadeildar. 

HeinOnline er gagnasafn á sviði lögfræði, sérstaklega bandarískrar. Lagadeildin er áskrifandi 

að tveimur gagnagrunnum Law journal library og English reports. Í Law journal library eru  2.000  

tímarit á sviði lögfræði. Þar má finna bæði  heildartexta tímaritsgreina og tilvísanir í 

tímaritsgreinar án heildartexta. Í gegnum English reports er aðgangur að yfir 100.000 enskum 

dómsmálunum frá árinu 1220  til 1867. 

• Lovdata Pro er gagnasafn með yfirgripsmiklum norskum réttarheimildum. Áskrift 

Lagadeildar er að öllu gagnasafninu. Þar er meðal annars að finna norsk lög og reglugerðir, 

greinargerðir með lögum, hæstaréttardómar og undirréttardóma auk meira en 6500 greina um 

lögfræði. Þá er þar að finna réttarheimildir á sviði EES og ESB auk fleiri alþjóðlegra 

réttarheimilda. 
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•  Westlaw er gagnasafn á sviði breskrar löggjafar  ásamt Evrópurétti. Í safninu er Bresk 

löggjöf frá 1220 auk dóma og löggjöf Evrópusambandsins frá 1954. Þar má finna heildartexta 

yfir hundrað tímarita auk tilvísana í greinar án heildartexta.  

• OUP (Oxford University Press ) er með rafbókasafnið University Press Scholarship Online 

á sínum vegum. Áskriftin nær aðeins til lögfræðihluta gagnasafnsins og   takmarkast við þrjá 

notendur í einu. Heildartextar yfir 1500 rafbóka á sviði lögfræði er þar að finna.  

 

Eftirfarandi gagnasöfn eru ekki á vegum Lagadeildar en þau eru sett fram sem valkostur í 

Áttavitanum og kynnt með þeim gagnasöfnum sem deildin kaupir vegna þess að efni þeirra er 

gæti nýst nemendum.  

EUR-Lex  

EUR-Lex er gagnasafn sem er opið á Netinu og inniheldur  réttarheimildir Evrópusambandsins 

eins og frumvörp, tilskipanir, reglugerðir, ákvarðanir og dóma. 

Idunn.no 

Idunn.no er norskt rafrænt tímaritasafn. Þar er að finna tímaritsgreinar um lögfræði ásamt 

greinum í öðrum fræðigreinum á sviði félags- og hugvísinda. 

Lovdata 

Lovdata er opið á Netinu og veitir takmarkaðri aðgang að norskum réttarheimildum en Lovdata 

Pro. Þar er meðal  annars að finna uppfærð lög og reglugerðir, nýja dóma hæstaréttar og 

úrskurði Mannréttindadómstólsins. 

Áttavitinn 

Áttavitinn er vefsíða hönnuð af og haldið úti af Landsbókasafninu. Hvert fræðasvið hefur sinn 

Áttavita og þar er að finna á einum stað ýmis hjálpargögn við heimildaleitir, tengla við gagnasöfn 

annað fræðsluefni sem varðar viðkomandi fræðasvið. Lögfræðin á sinn Áttavita og þar eru meða 

annars tenglar á öll  þau gagnasöfn sem gerð var grein fyrir hér á undan. 
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4.  Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

 

Í þessum kafla er umfjöllun um markmið rannsóknarinnar, framkvæmd hennar og 

rannsóknarspurningar. Gerð er grein fyrir þátttakendum og vali þeirra. Rannsóknin byggir á 

eigindlegri aðferðafræði en jafnframt einnig megindlegri  í formi  spurningakönnunar sem lögð 

var fyrir alla meistaranemana í Lagadeild Háskóla Íslands. Þá er komið inn á annmarka sem 

kunna vera til staðar á rannsókninni og spurningunni um siðferðileg álitaefni. 

 

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplýsingahegðun meistaranema í Lagadeild 

Háskóla Íslands og  kanna þekkingu nemenda á gagnasöfnum og öðrum þeim björgum sem þeim 

standa til boða í náminu.  Sjónum er beint að því hvar og hvernig öflun heimilda fer fram í 

náminu, viðhorf nemenda til heimildaleita og ástæður þess að tilteknar upplýsingalindir verða 

fyrir valinu. Niðurstöður rannsóknarinnar gætu hugsanlega hjálpað til við að ná á markvissari 

hátt til nemenda og  stuðla að betri nýtingu á gagnasöfnum sem Lagadeildin kaupir bæði 

nemendum og Lagadeild til hagsbóta. Stuðst er við eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

• Hvaða sýn hafa nemendur á  upplýsingaleitir? 

• Hvaða forsendur liggja að baki við val á upplýsingalindum? 

• Er munur á milli kynja þegar kemur að þekkingu  og notkun á gagnasöfnum á 

 vegum Lagadeildar? 
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4.2 Rannsóknaraðferðir 

 

Notuð var blönduð aðferðarfræði, eigindleg og megindleg. Aðferðafræði rannsóknarinnar er í 

aðalatriðum eigindleg en jafnframt megindleg í formi stuttrar spurningakönnunar sem lögð  var 

fyrir nemendur.  

Eigindleg rannsókn er breitt regnhlífarhugtak sem nær yfir vítt svið og því ekki auðvelt að 

skilgreina. Almennt  er eigindleg rannsókn nálgun sem býður upp á það  að skoða reynslu fólks 

í smáatriðum með því að nota tilteknar rannsóknaraðferðir eins og djúpviðtöl, rýnihópa, 

umræður, athuganir, innihaldsgreiningar, sjónrænar aðferðir og lífsögur eða ævisögur. Ekki er 

því um að ræða eina nálgun eða aðferð. Eitt megineinkenni eigindlegrar rannsóknar er að sú 

nálgun gerir kleift að bera kennsl á málefni frá sjónarhóli þátttakenda  og skilja þá merkingu og 

túlkun sem þeir gefa hegðun, atburðum eða hlutum. (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

Rannsóknaraðferðin, sem fyrir valinu varð, fellur undir djúpviðtöl þar sem hálfstöðluð viðtöl 

voru notuð til gagnasöfnunar. Djúpviðtal felur í sér tveggja manna tal  þar sem spyrjandinn og 

viðmælandinn ræða tiltekið efni í þaula. Aðeins viðmælandinn segir þó sína sögu. Hlutverk 

spyrjandans er að draga fram þá sögu en halda sér sem mest til hlés (Hennink, Hutter og Bailey, 

2011). Búinn var til viðtalsrammi sem í voru spurningar sem áttu að hjálpa til við að varpa ljósi 

á rannsóknarspurningarnar.   Þessi aðferð var valin þar sem ekki er gengið út frá tiltekinni 

kenningu í rannsókninni og fyrirfram var ekki hægt að gera sér grein fyrir því sem kæmi fram í 

viðtölunum. Hér er byggt á þeirri hugmynd að kenning verði til í rannsóknarferlinu, svokölluð 

grunduð kenning. Í því felst sú nálgun að kenningar geti verið grundaðar á 

rannsóknargögnunum. Gögnum er safnað, þau greind vandlega á kerfisbundin hátt og þannig 

verður til ferli sem mögulega leiðir af sér kenningu til á grunni niðurstaðna (Hennink, Hutter og 

Bailey, 2011). Eigindlegi hluti rannsóknarinnar byggir á viðtölum við átta meistaranema. 

Megindlega rannsóknaraðferð felur í sér rannsókn sem miðar að því að mæla með því að 

nota tölur. Rannsóknaraðferðin er algengt í vísindatilraunum. Dæmigert form megindlegra 

rannsókna  eru einnig  kannanir þar sem margir svarendur eru spurðir spurninga og meðaltöl 

tekin af svörum og önnur tölfræði reiknuð út (Gilbert, 2008). Tilviljunarúrtak svarenda, sem 
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tekið er úr þýðinu sem til skoðunar er, gerir mögulegt að að heimfæra niðurstöðurnar á allt 

þýðið.  Tilgangur megindlegrar rannsóknar er að magnbinda rannsóknarúrlausnarefni, að mæla 

og telja viðfangsefni og í framhaldinu alhæfa þær niðurstöður á þýðið. Niðurstöður þeirra draga 

fram tölfræðilega strauma, mynstur, meðaltöl, tíðni og fylgni (Hennink,2011). Megindlegar 

aðferðir hafa það fram yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir að hægt er að alhæfa um það  þýði 

sem er til rannsóknar ef rannsóknin er rétt unnin. Í ljósi aðstöðu minnar og nálægðar við 

nemendur valdi ég að gera stutta spurningakönnun í því skyni að styðja við þær niðurstöður 

sem eigindlega rannsóknin myndi leiða í ljós. Stærð eða fjöldi í úrtaki skiptir máli en þar sem 

þýðið var ekki stórt, eða tæplega 200 meistaranemar, var allt þýðið tekið í úrtakið. Þegar þýðið 

er ekki stærra er það best ef hægt er að taka allt þýðið í úrtak og geta þannig unnið með allt 

þýðið (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013).  

 

4.3 Framkvæmd eigindlegrar rannsóknar 

 

Viðtölin voru hljóðrituð og  fóru fram í tveimur lotum. Sú fyrri var í september til nóvember 2016 

og sú síðari í janúar og febrúar 2017. Lengd viðtala var frá 24 til 35 mínútna. Hljóðupptöku af 

viðtölunum var eytt eftir afritun.  

Öll viðtölin fóru fram í hópvinnuherbergjum í Þjóðarbókhlöðu. Sá vettvangur varð fyrir 

valinu af ýmsum ástæðum. Þar er ég innanbúðarmaður og hef hæg heimatök á  því að tryggja 

mér aðstöðu á þeim tíma sem hentar fyrir viðtölin. Á sama hátt er Þjóðarbókhlaðan kunnuglegt 

umhverfi fyrir nemendurna. Þeir höfðu allir notað sér aðstöðuna að  einhverju leyti. Í þeim 

skilningi má segja að þetta hafi verið umhverfi sem báðir aðilar þekktu til í. Þá er sá kostur við 

hópvinnuherbergin að þar er næði til að tala, engin hætta á truflun eða hávaða. 
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4.3.1 Viðmælendur og val þeirra 

 

Viðtöl voru tekin við átta meistaranemendur;  fimm konur og þrjá karla á aldrinum 23 til 34 ára.  

Þar sem ég starfa á bókasafni Lagadeildar og umgengst nemendur töluvert átti ég auðvelt með 

að komast í beint samband við þá. Við  val þátttakenda reyndi ég að fá viðmælendur sem voru 

komnir mislangt  í náminu. Skrifstofa lagadeildar útvegaði mér lista yfir alla nemendur í 

meistaranáminu.  Á listanum voru upplýsingar um hve mörgum einingum hver nemandi hafði 

lokið.  Ég nýtti mér þessa vitneskju til að nálgast fyrsta laganemann á bókasafninu. Hann tók 

strax vel í að taka þátt. Sama gerði næsti laganemi sem spurður var. Snjóboltaaðferðin var notuð 

til að hala þann þriðja inn. Snjóboltaaðferðin felur í sér að spyrja þátttakanda í rannsókn eða 

annan lykil heimildamann hvort þeir þekki einhvern annan sem uppfyllir rannsóknarforsenduna 

og biðja þá um að vísa viðkomandi til rannsakandans (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Það 

gerði ég einmitt. Í heildina gekk vel að fá viðmælendur.  

Eins og áður sagði var við val viðmælenda leitast við að þeir væru ekki allir staddir á sama 

stað í meistaranáminu. Einn hafði hafið nám á 4. ári um haustið, tveir voru á 5. ári  og fimm voru  

að vinna að sinni  meistararitgerð. Til  þess að komast sem næst réttu kynjahlutfalli voru konur  

fimm viðmælenda og  karlar þrír en konur eru um 60% nemenda í meistaranáminu. 

Viðmælendur hafa fengið gervinöfn og aðeins lágmarks upplýsingar eru gefnar upp um þá til að 

ekki sé hægt að rekja neitt persónulega til þeirra. Viðmælendur voru eftirfarandi: 

Jón nemandi á 4. ári 

Björk nemandi á 5. ári 

Guðrún nemandi á  5. ári 

Gunnar nemandi  að skrifa meistararitgerð 

Hallfríður nemandi  að skrifa meistararitgerð 

Sigríður nemandi að skrifa meistararitgerð 

Sigurður nemandi að skrifa meistararitgerð 

Sólveig nemandi að skrifa meistararitgerð  
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4.4  Framkvæmd megindlegrar rannsóknar 

 

Framkvæmd var stutt spurningakönnun þar sem spurt var út í helstu gagnasöfn á sviði lögfræði 

sem nemendum standa til boða. Við uppsetningu og gerð spurningalistans var notuð þjónusta 

SurveyMonkey (Surveymonkey.com), sem er fyrirtæki á netinu sem býður notendum upp á að 

búa til og keyra sínar eigin kannanir. Könnunin samanstóð af átta spurningum þar af þremur  

bakgrunnspurningum þar sem spurt var um kyn, stöðu í náminu og aldur. Þá var spurt um 

afstöðu til heimilda á prent og rafrænu formi og hvort nemendur hefðu nýtt sér Áttavitann. 

Einnig var spurt hvort nemendur hefðu farið inn á heimasíðu Landsbókasafnsins.  

Spurningakönnunin var send á allt þýðið, 199 meistaranema í lagadeild, þann 10. janúar og 

lokað var fyrir þátttöku 1. febrúar. Undanskildir voru nemendur skráðir  í LLM meistaranámið 

þar sem flestir þeirra eru erlendir. Nemendaskrá sá um að senda út vegna reglna um 

persónuvernd. Til að búa til hvata til að svara könnuninni áttu þrír svarendur möguleika á því að 

vinna gjafabréf upp á hamborgara og drykk í Stúdentakjallaranum. 

Nemendaskrá sendi út könnunina 10. janúar og ítrekun 16. janúar. Nemendaskrá sendir 

aðeins út eina ítrekun en vegna þess að svörun hafði verið dræm fékk ég skrifstofu Lagadeildar 

til að leggja  mér lið og senda hvatningu út til nemendanna samhliða ítrekunarpósti 

Nemendaskrár. Það hafði  góð áhrif og svörun tók kipp. Laganemar á bókasafninu voru einnig 

svo vinsamlegir að láta til sín taka meðal samnemenda á lesstofunni í Lögbergi. Svörun var komin 

í um 40% af þýðinu þegar önnur hvatning var send út 23. janúar og í framhaldi af því fór svörun 

upp í 67%. Í loka hvatningunni, sem send var út 30. janúar, var nemendum þökkuð þátttakan en 

jafnframt bent á að könnunin væri opin til 1. febrúar. Til þess að hvetja nemendur að svara hafði 

verðlaunum verið lofað ef svörun næði 70% og var tækifærið notað til að minna á það.  Þegar 

könnuninni var lokað 1. febrúar höfðu 146 af 199 nemendum svarað könnuninni. Endanlegt 

svarhlutfall var því 73%. 

Konur  eru 60% svarenda á móti 40% karla. Það samsvarar hlutfalli nemenda við deildina  en 

konur eru einmitt um 60% nemenda í meistaranáminu.  
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Mynd 2: Aldurskipting kynjanna 

 

Yfirgnæfandi meirihluti, eða 80%, eru á aldrinum 19-29 ára. Konur eru fleiri í öllum aldurshópum 

enda þriðjungi fleiri í meistaranáminu (sjá Mynd 2). 
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Mynd 3: Kyn þátttakenda og staða í náminu 

 

Á Mynd 3 kemur fram að um 44% þátttakenda hafa lokið allt að 60 einingum náminu og 

34% eru búnir að ljúka 90  einingum. Helmingur karla hefur lokið innan við 60 einingum og tæp 

40% kvenna. Álíka margir karlar og konur eru búin með 60-90 einingar, þó ívið fleiri konur. 

Tölvuvert fleiri konur hafa lokið 90 einingum,  um 40 % á móti tæplega 30% karla.  
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4.5 Greining, úrvinnsla rannsóknargagna og vankantar 

 

Viðtöl voru hljóðrituð og  afrituð með því að slá þau orðrétt í ritvinnsluskjal. Að því loknum fór 

fram greining á viðtölunum. Viðtölin voru marglesin yfir og þau kóðuð í samræmi við aðferðir 

eigindlegra rannsókna.  

Niðurstöður spurningakönnunarinnar voru vistaðar í excel skjöl og færðar yfir í SPSS forritið. 

Nokkrar tilfæringar þurfti til áður en hægt var að keyra niðurstöðurnar í SPSS. Svör voru greind 

eftir kyni og hvar nemendur voru staddir í náminu.  

Alls 134 nemendur af 146 svöruðu fyrstu spurningunni í könnuninni þar sem spurt er um 

hvort þátttakendur viti að tiltekin gagnasöfn standi þeim til boða.  Eftir á að hyggja hefði  átt að 

bæta við svarmöguleikanum „veit ekki“. Það má álykta að þeir sem slepptu að svara hafi ekki 

vitað að gagnasöfnin standi þeim til boða. Þá kom í ljós að eitthvað er um að nemendur geri ekki 

greinarmun á  Lovdata og Lovdata Pro. Dæmi eru um að nemar séu að vísa til Lovdata Pro þegar 

þeir tala um Lovdata og líklega hafa einhverjir hakað við Lovdata í könnuninni en verið með 

Lovdata Pro í huga.  

 

4.6 Siðferðileg álitaefni 

 

Út frá siðferðilegu sjónarmiði velti ég fyrir mér stöðu minni gagnvart þátttakendum. Ég vinn á 

bókasafni Lagadeildarinnar og hef þar ákveðið forræði sem umsjónarmaður. Spurningin sem ég 

velti fyrir mér var sú hvort nemendur samþykktu að taka þátt vegna stöðu minnar gagnvart 

þeim; hvort það væri eitthvað sem gæti þýtt að þeim fyndist þeir þurfa að taka þátt  gegn eigin 

vilja. Niðurstaða mín var sú að svo væri ekki þar sem ég hef ekkert vald eða forræði sem slíkt 

yfir nemendunum og nemendur eiga ekkert undir mér varðandi framgang í sínu námi. Staða mín 

skiptir því ekki máli varðandi það hvort nemandi hafni þátttöku í rannsókninni eða kjósi að taka 

þátt. Þá þekki ég engan þátttakanda persónulega. Í samræmi við lög um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 var rannsóknin tilkynningarskyld til Persónuverndar en 

hún er ekki leyfisskyld út frá siðfræðilegum viðmiðum eins og þau eru tilgreind í 

Vísindasiðareglum Háskóla Íslands. 
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5.  Niðurstöður  

 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst verður fjallað um eigindlega 

hluta rannsóknarinnar og skiptast niðurstöður í kafla eftir þeim þemum sem greind voru í 

viðtölunum. Greind voru fjögur meginþemu sem eru eftirfarandi: 

 

1. Val heimilda 

2. Ferli heimildaleitar 

3. Þröskuldar við heimildaleitir 

4. Bjargir nemenda 

 

Í framhaldinu er gerð almenn grein fyrir  niðurstöðum úr rafrænu spurningakönnuninni. 

Sjónum er aðallega beint að svörum er varða vitneskju um og notkun á gagnasöfnum í áskrift 

Lagadeildarinnar. 
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5.1 Niðurstöður úr eigindlegum hluta rannsóknar  

 

Viðmælendurnir eru komnir mislangt í meistaranáminu en allir eiga það sameiginlegt að hafa 

lokið grunnnáminu með BA gráðu frá Háskóla Íslands. Breytingar verða á upplýsingahegðun 

viðmælenda þegar þeir  færa sig yfir í meistaranámið. Í meistaranáminu eru gerðar meiri kröfur 

um sjálfstæði í vinnubrögðum og nemendur verða í meira mæli að leita út fyrir kennsluefnið í 

öflun heimilda. 

 

5.1.1 Val heimilda  

 

Í grunnnáminu í Lagadeildinni er námsefnið að mestu skilgreint og afmarkað. Námsefnið er fyrst 

og fremst kennslubækurnar.  Gunnar segir að það hafi afar sjaldan gerst að hann  hafi notað 

eitthvað annað en kennslubókina eða efni frá kennaranum. Nemendur kaupa yfirleitt þær 

bækur sem notaðar eru í kennslu í grunnnáminu. Nemendur þurfa því sjaldan að leita út fyrir 

kennsluefnið. Það er ekki  fyrr en kemur að því að skrifa BA ritgerð sem breytingar verða þar á.  

BA ritgerðin er fyrsta stóra verkefni nemenda sem krefst sjálfstæðra vinnubragða við 

heimildaöflun. Þá  dugar yfirleitt  ekki lengur að styðjast bara við kennslubækurnar. 

Viðmælendur nefna þær þó oftast ásamt Fons Juris sem megin upplýsingalindir við vinnu í  BA 

ritgerðinni. Við skrif ritgerðarinnar notaðist Hallfríður aðallega við kennslubækur úr náminu auk 

þess að nota  Alþingistíðindi á meðan Björk notaði  norska gagnasafnið Lovdata Pro.  

Breytingar hafa verið gerðar á námsfyrirkomulaginu í þá átt að auka  verkefnavinnu 

nemenda í grunnnáminu, sem mun gera meiri kröfur um sjálfstæðari heimildavinnu en hingað 

til, en BA ritgerðin hefur löngum verið fyrsta ritgerðin sem laganemar skrifa eftir þriggja ára 

háskólanám.  Í meistaranáminu fá nemendur ekki  námsefnið  upp í hendurnar í sama mæli og í 

grunnnáminu og gerðar eru meiri kröfur um sjálfstæði í vinnubrögðum við heimildaöflun. 

Meistaranáminu fylgir meiri verkefnavinna og  ritgerðaskrif sem nær hámarki þegar nemendur 

skrifa meistararitgerð sína. Val heimilda er í meira mæli lagt í hendur nemenda þegar þeir eru 

komnir í meistaranámið.  



41 

 

5.1.1.1  Form heimilda 

 

Skiptar skoðanir eru á því  meðal viðmælenda hvort þeir kjósa að vinna með heimildir á prenti 

eða á rafrænu formi. Eðli þeirra verkefna sem þeir eru að vinna í getur ráðið því hvaða val 

viðmælendur hafa um það. Sama má segja um framboðið. Framboð af heimildum í tilteknum 

efnisflokkum getur verið af skornum skammti bæði hvað varðar rafrænar- og prentheimildir. 

Guðrún finnst: „auðveldara að leita á rafrænu formi“. Það er minni fyrirhöfn  og betra að finna 

heimild með rafrænni leit en þægilegra að lesa og  vinna með  heimildir á prenti. Sigurður og 

Sigríður taka á sama streng. Sigurði finnst þægilegra að hafa kennslurit á prenti: „...mér finnst 

þægilegra að vera með kennslubók...“. Viðmælendur nefndu þægindi sem kost bæði varðandi 

notkun á rafrænum- og prentheimildum en meira var um það í tengslum við rafrænar heimildir. 

Í viðtölunum birtist ákveðið mynstur hjá viðmælendum þar sem heimildum á prenti, og þá 

sérstaklega bókum, er gert hærra undir höfði en heimildum á öðru formi. Rituð heimild hefur 

ímynd áreiðanleika og alvöru fræða og  vekur upp jákvæð hughrif hjá viðmælendum. Fræðiefni 

sem útgefið á pappír finnst Gunnari áreiðanlegra efni en rafrænt og „miklu meira í það lagt“.  

Jóni finnst „miklu þægilegra og öruggara að vera með bækur“ og honum „líður almennt betur 

að vitna í bækur“  fremur en greinar á Netinu.  Hann telur sig öruggari um að heimild í 

bókarformi sé rekjanlegri en heimild sem birtist í greinarformi. Sigríði finnst „rosalega 

óþægilegt“að vinna með heimildir sem  eru ekki áþreifanlegar eins og bækur á prenti. Björk 

leitast eftir að finna „fræðibækur“. Hún „veit“ að hún þarf einnig að afla sér heimilda með 

öðrum hætti en endar með að leita eftir bókum vegna þess að þar gengur hún að öruggum 

heimildum að hennar mati. Hún treystir ekki alveg heimildum sem finnast á Netinu. Fann 

eiginlega ekkert nýtt á netinu og  endaði í „einhverjum eldgömlum kennslubókum“. Jón talar á 

svipuðum nótum. Þegar hann leitar heimilda á sviði þar sem lítið hefur verið skrifað á íslensku 

upplifir hann sig að vera „svolítið fastur með ákveðið efni“. Þegar Jón fer út fyrir það sem hann 

þekkir, sem eru bækur og íslenskar heimildir, telur hann sig kominn á hálan ís: „maður þorir ekki 

beint mikið að leita út fyrir landsteinana sko“. Á endanum notar hann „sömu sjö bækurnar og 

allir aðrir“, þar af eru einhverjar sem innihalda úreltar lagareglur og eiga ekki lengur við. Þetta 

kemur Jóni spánskt fyrir sjónir, notar lýsingaorðið „skrautlegt“.  Jón gerir sér grein fyrir 

takmörkununum á efninu en á erfitt með að fara á ókunnar slóðir til að leita að 
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viðbótarheimildum, líkast til vegna að hann hefur ekki þurft þess mikið hingað til í náminu. Hann 

er oftast búinn „ að sjá heimildirnar í bókunum mínum“.  

Að bækur sem heimildir hefðu meira fræðilegt gildi var stef sem kom reglulega upp í 

viðtölunum. Hallfríði finnst þægilegra að vinna með rafrænar heimildir; „en svo er það 

náttúrulega mun virtara og viðurkenndara í heimildaöflun að nota bækur þannig að maður 

svona neyðist stundum til að leita að einhverju í bók, sem maður hefur nú þegar fundið á 

netinu“. Meiri „fræði“ felst í að vísa í bækur. 

Þegar kemur að því að vinna með heimildirnar finnst Björk betra að vera með efnið í 

höndunum;  „prenta gjarnan út heimildirnar mínar“. Með því  finnst henni hún halda betur utan 

um efnið „og líka bara til að vinna með það“. Betra sé að handfjatla lesefnið þegar unnið er með 

það en að vinna með efnið á skjá. Hún prentar yfirleitt út allar greinar sem hún þarf að nota. 

Sigríður er eini viðmælandinn sem hefur prófað að kaupa rafbók. Reynslan hennar af því var 

hins vegar ekki góð. Rafbókin bauð ekki upp á þau þægindi í vinnu sem hún átti von á.  

Þægindi er einmitt það sem viðmælendur nefna oftast í tengslum við notkun rafrænna 

heimilda. Þægindi liggja í aðgenginu; það að geta náð í efni beint af Netinu eða í gegnum 

gagnasafn. Gunnar hefur notað Fons Juris töluvert í náminu og eins og fleiri viðmælendur er 

hann  ánægður með gagnasafnið. Hann kann að meta þægindin í því að geta haft aðgengi að 

texta tímaritsgreinar beint í gegnum tölvuna.  Hallfríður og Sólveig hallast meira að það sé 

þægilegra að vinna með rafrænar heimildir en heimildir á prenti. Hjá Hallfríði er mestur árangur 

þegar hún notar rafrænar leiðir í heimildaöflun og nefnir þar sérstaklega HeinOnline og Google 

Scholar. Rafræna efnið „virðist oft vera nýrra“ og „fyrr aðgengilegra“ en bækurnar segir Sólveig. 

Það er einnig alltaf við höndina á meðan burðast þarf með bækur til og frá.  

Á sumum viðmælenda má skilja að þeir geri ráð fyrir að efni sé almennt opið  á netinu. Það 

er hins vegar alls ekki hægt að ganga  að því vísu að hægt sé að nálgast heimildir í opnum 

aðgangi. Ýmsar aðgangstakmarkanir eru oft í gagnasöfnum. Á Björk má ráða að hún gerir ráð 

fyrir að reglan sé sú að hún eigi að geta nálgast heimildir rafrænt  en hún  hefur rekið sig á að 

þannig er það ekki. Sólveig viðurkennir  að þegar kemur að aðgengi að rafrænum heimildum þá 

„stundum lendir maður alveg á vegg“. Erfitt sé að komast inn á tilteknar netsíður.   

Björk nefnir reglulega að það sé „erfitt að meta“ heimildir og vísar þá til efnis sem hún finnur 

á rafrænu formi, eins og tímaritsgreinar. Hún er er óviss um að það efni sem hún finnur í 
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rafrænum leitum uppfylli fræðilegar kröfur. Gunnar er ekki alveg viss „hversu mikið er varið í 

það“ efni sem er rafrænt. Hann svolítið kominn þar inn á „eitthvað svona óöruggara svæði“.  

5.1.1.2 Leitarvélar 

 

Leitir leysti Gegni af hólmi sem aðal leitargátt íslensk. Gegnir er þó enn til sem sérstakt 

gagnasafn undir Leitir.is. Helmingur viðmælenda nefnir sérstaklega Leitir.is í tengslum við 

heimildaöflun. Sólveigu finnst best að finna heimildir á Leitir. Hún notar  „Hilluna“ inn á Leitir 

mjög mikið. Björk segir Leitir einu leitarvélina sem hún þekki og er ekki vel áttuð varðandi hvaða 

leitarvélar standi henni til boða. Hún er ekki ánægð með viðmót Leitir.is; skammstafanir eru 

illskiljanlegar og ekki augljóst að átta sig á hvar efni er staðsett.  Björk notar Leitir óreglulega og 

líða stundum nokkrar vikur milli þess að hún leitar í leitarvélinni. Hallfríður notar Leitir „aðallega 

til að finna íslenskar heimildir“ og líkt og Björk finnst henni viðmótið nokkuð óaðgengilegt og 

flókið.   Jón talar einnig um að nota Gegnir við heimildaleitir þegar hann leitar að íslensku efni 

og Gunnar  notar Gegni „ að einhverju leyti“ og notar „algeng leitarorð“ til leitar að  að bókum. 

Google leitarvélin hefur sinn sess en þó mismikinn meðal viðmælenda. Björk notar Google en 

ekki „neitt mjög mikið“. Hún treystir ekki alveg upplýsingunum sem hún fær þar. Sólveig notar 

Google en viðurkennir að leitir þar nýtast „svona eiginlega oftast ekki“.  Hún fær í raun aldrei  

„greinina eða bókina sjálfa“. Google Scholar nýtist betur og hún notar hann helst í dag ásamt 

Leitir til þess að finna heimildir. Hallfríður hefur aðeins minnkað notkun á  Google jafnframt því 

sem hún hefur  horft meira til  Google Scholar sem henni finnst þjóna sér betur. 

Áttavitinn er hugsaður sem hjálpartæki fyrir nemendur sem þurfa að viða að sér heimildum 

en eru ekki vissir hvar þeir eiga að byrja. Þar er yfirsýn yfir  upplýsingalindir sem í boði eru í 

laganáminu. Notkun á Áttavitanum er þó ekki  áberandi meðal viðmælendanna. Hjá flestum bar 

hann ekki á góma í viðtölunum. Jón og Gunnar þekkja ekki mikið til hans. Hafa farið þar inn en 

ekki mikið meira. Sólveig er eini viðmælandinn sem  hefur notað Áttavitanum heilmikið; „hann 

hefur hjálpað mér mjög mikið“. Hún nefnir sérstaklega í því sambandi að upplýsingalindir í 

Áttavitanum vísa á efni, sem ekki þarf að efast um að standist fræðilegar kröfur, eins og  

varðandi ritrýni og þess háttar. 

Af þeim gagnasöfnum sem eru tilgreind í Áttavitanum og eru ekki í áskrift lagadeildar 

minntist aðeins einn viðmælenda á gagnasöfnin Eurlex og Idunn.no. Viðmælendur virðast ekki 
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gera greinarmun á Lovdata og Lovdata Pro og nota Lovdata þegar þeir eru að vísa til notkunar á 

Lovdata Pro. Einn viðmælenda notaði sérhæft gagnasafn, sem hann hafði aðgang að í vinnu sinni 

meðfram námi og þrír notuðu gagnasöfn alþjóðastofnana sem opin eru á netinu. Að sögn 

nýttust þessi gagnasöfn viðmælendum mjög vel í  tengslum við öflun heimilda. Netsíður sem 

viðmælendur nefndu í tengslum við námið voru allar íslenskar: Alþingisvefurinn, vefur 

Hæstaréttar og vefur héraðsdómstólanna.  

 

5.1.2 Ferli heimildaleitar  

 

Í viðtölunum var leitast við að fá mynd af leitarhegðun viðmælenda þegar þeir eru að afla sér 

heimilda fyrir verkefni sín. Til þess að varpa ljósi á leitarferlið er samþætt upplýsingaleitarlíkan  

Ellis og Kuhlthau notað sem greiningartæki og mátað við niðurstöður úr viðtölunum.  

5.1.2.1 Byrjun: Upphafspunktur heimildaleitar 

 

Þegar kemur að því að leita heimilda er byrjunarreitur flestra viðmælenda kennslubækur, Fons 

Juris, Google og bókasafn Lagadeildar í Lögbergi.  Þrír viðmælenda nefna Google Scholar, Leitir 

og Þjóðarbókhlöðuna. Sé litið til almennra vinsælda Google leitarvélarinnar má ætla að hún sé 

upphafsreitur fleiri viðmælenda þó að það hafi ekki verið nefnt í viðtölunum. Fimm af 

viðmælendunum nefna það sérstaklega að nota Google og sumir segjast nota leitarvélina 

heilmikið og leitir þar nýtist ágætlega á meðan aðrir nota Google minna og halla sér frekar að 

Google Scholar eða Leitir.is. Áttavitinn, tímarit, vefsíðurnar domstolar.is og haestirettur.is eru 

einnig nefnd til sögunnar en  í minna mæli. Þá  má ráða af viðtölunum að upplýsingar gangi á 

milli nemenda. Þetta er nokkuð í samræmi við byrjun upplýsingaleitar eins og hún er útlistuð í 

líkani Ellis þar sem  meðal annars er leitað til samnemenda, kennara og starfsfólks bókasafna 

ásamt því að nota eigin ritakost og framkvæma  leitir í rafrænum bókaskrám eða gagnasöfnum 

(Meho, 2003).  Af viðtölunum er erfitt að ráða í þær  tilfinningar sem fylgja því að hefja leit að 

heimildum. Guðrúnu fannst óaðgengilegt og  erfitt að leita í byrjun og  fyrir Björk var það „lúmskt 

erfitt“.  
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5.1.2.2  Val á viðfangsefni 

 

Eftir að val á viðfangsefni liggur fyrir þá leiða flestir viðmælenda sig áfram í upplýsingaleitum frá 

bókum sem þeir þekkja með því að fylgja eftir tilvísunum sem þar er vitnað til. Sé tiltekinn 

höfundur leiðandi  á því fræðasviði , sem viðfangsefnið nær til,  er leitað að tilvísunum þar sem 

hans er getið. Á það bæði við tilvísanir sem finnast í bókum og í rafrænum heimildum. Með 

tilkomu rafrænna upplýsingalinda hefur orðið auðveldara að rekja sig afturábak og áfram. Í 

mörgum þeirra er slíkt  gert auðveldara með því að hægt er að smella á tengla  sem færir 

viðkomandi beint yfir til þess efnis sem vísað er í (Kerins o.fl., 2004). Algengt er að leitað sé að 

heimildum í  Fons Juris og Leitir.  Viðmælendur leiða sig frá einni heimild til annarrar. Litið er til 

þess að finna frumheimildir eða undirstöðuheimildir sem heyra undir viðkomandi viðfangsefni. 

Hér hafa kennarar og leiðbeinendur einnig hönd í bagga og gefa oft á tíðum upplýsingar um 

lykilheimildir.  

 

5.1.2.3 Vafrað: Bakgrunnsupplýsinga aflað 

 

Lagt er af stað með að leita að heimildum sem eiga við  viðfangsefnið. Flestir viðmælenda 

framkvæma rafrænar leitir í gagnasöfnum, dómasöfnum  eða í leitarvélum eins og Google, 

Google Scholar og  Leitir.is. Bókasafn lagadeildar og Þjóðarbókhlaðan koma einnig við sögu á 

þessu stigi leitarferilsins. Að vafra er því mjög viðtekin hegðun hjá viðmælendunum. Á þessu 

stigi eru viðmælendur að þreifa fyrir sér og prófa sig áfram  í heimildaleitunum. Sólveig notar 

Google en viðurkennir að leitir þar nýtist henni oftast ekki þar sem aðgengið er ekki fyrir hendi. 

Hún snýr sér því fremur að Google Scholar sem skilar henni betri árangri. 

Hjá helmingi viðmælenda má greina hér tilfinningar eins og óvissu, pirring og vanmátt. Leitir 

skila Sigríði svo mörgum niðurstöðum þegar hún leitar eftir heimildum á rafrænu formi og hún 

á erfitt með að takmarka leitirnar. Hún upplifir á stundum ráðaleysi og ákveðinn vanmátt í 

slíkum aðstæðum. Jón notar orð eins og „óþægilegt“ og finnst þetta vera „svolítið  mikill 

frumskógur“ yfir það sem hann á til að upplifa í tengslum við heimildaleitir. Jón bakkar út úr 

þessum aðstæðum til þess hann þekkir sem eru bækur. Hallfríður fær of margar 
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leitarniðurstöður í leitum í gagnasöfnum. Hún lýsir upplifun sinni sem stundum „þreytandi“; hún 

verður „frústreruð eiginlega, finn ekki það sem maður  er að leita að nákvæmlega“: 

 Að vera að eyða rosalegum miklum tíma í eitthvað og  finnast manni ekki miða neitt 

 áfram. Það kemur enginn stafur á neina blaðsíðu en maður getur eytt  heilum og hálfum 

 dögum í bara að leita..að einhverju sem maður finnur ekki einu sinni á  endanum 

 

Greina má visst óöryggi þegar Sólveig tjáir sig um hvernig tilfinning það sé að leita heimilda: 

„Ég veit ekki hvort ég sé að nota réttu heimildirnar og hversu margar heimildir ég á að nota“.  

 

5.1.2.4 Aðgreining: Viðfangsefni skilgreint 

 

Á þessu stigi hefur einstaklingurinn mótað skýra sýn á viðfangsefni sitt. Einstaklingar velja hér 

þær upplýsingalindir sem þeir telja að hafi mest notagildi af þeim sem þeir þekkja til. Mat á 

áreiðanleika upplýsingalinda getur valdið einstaklingum vandræðum og aðgengi getur ráðið 

ákvörðunum um notkun á þeim. Fram kemur hjá nokkrum viðmælenda að þeir eiga erfitt með 

meta fræðilegt gildi heimilda. Sigríður nefnir reglulega að það sé „erfitt að meta“ heimildir út 

frá fræðilegu gildi og á þar við efni á rafrænu formi.  Sólveig nýtir möguleikann til að vinsa út 

ritrýndar greinar. Hún notar ekki ítarleitir en notar síurnar á Leitir til að afmarka 

leitarniðurstöður. Ekki sé þó alltaf gott að átta sig á hvaða rafrænar heimildir standist fræðilegar 

kröfur. Áttavitinn kemur sér vel í slíkum tilfellum: 

 Ég hef notað hann alveg helling. Hann hefur hjálpað mér mjög mikið. Bara líka það 

 að vita hvaða síðum er  mælt með að maður noti.   

 

Sólveig viðurkennir þó að þegar kemur að aðgengi að rafrænum heimildum þá „stundum lendir 

maður alveg á vegg“. Erfitt sé að komast inn á tilteknar netsíður. Viðmælendur fundu sumir 

heimild á Netinu en af því að aðgangur var ekki fyrir hendi eða lokaður þá létu þeir staðar numið 

án þess að ganga úr skugga um frekara vægi heimildarinnar fyrir viðkomandi verkefni. 
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5.1.2.5 Upplýsingaöflun og vöktun 

 

Á þessu stigi upplýsingaleitar er einstaklingurinn farinn að leita að ákveðnum upplýsingum sem 

tengjast viðfangsefninu. Óvissa minnkar og tilfinningin er sú að stefnt sé í rétta átt.  Hér eru 

bæði formlegar og óformlegar upplýsingaleiðir notaðar og árvekniþjónusta nýtt til þess að 

tryggja að nýjar upplýsingar sem tengjast viðfangsefninu fari ekki framhjá einstaklingnum. 

Sigurður, sem er að vinna  að meistararitgerð sinni,  er eini viðmælandinn sem tjáir sig á 

áberandi jákvæðan hátt um heimildaleitir: „Upplifunin er bara ansi skemmtileg...og mér finnst 

það mjög gaman að geta alveg grúskað og  kafað ofan í tiltekið afmarkað efni“. Ein skýringin 

gæti verið sú að hann er að nota tímarit á því sérsviði sem hann er að skrifa á sem gerir alla 

vöktun mun einfaldari.  Ekki kom fram hjá neinum af viðmælendunum að árvekniþjónusta 

upplýsingalinda væri nýtt til þess að henda reiður á nýjum heimildum.  Sumir viðmælenda nýttu 

möguleikann til að halda utan um efni úr leitum sem Leitir.is  býður uppá og kallast „Hillan mín“ 

en ekki var um eiginlega notkun á árvekniþjónustu að ræða. Töluverður samgangur er milli 

laganema í deildinni og vísbendingar komu fram í viðtölunum um að ýmsum hagnýtum 

upplýsingum væri deilt manna á milli þar. 

 

5.1.2.6 Endir: úrvinnsla 

 

Á lokastiginu hefur einstaklingurinn ákveðið að leit að upplýsingum sé lokið og komið að því að 

vinna úr þeim gögnum sem safnað hefur verið. Hann er búinn að fara í gegnum þær 

upplýsingalindir sem valdar voru og vinsa úr þeim efni sem hann telur gagnlegt.  Á þessu stigi er 

farið að vinna úr heimildum. Þegar hér er komið sögu blasir oft við einstaklingnum vandamál 

ofgnóttar. Búið er að safna svo miklum upplýsingum að það það hamlar því að fara í gegnum 

þær og finna það sem best á við hverju sinni. Hvað þetta varðar skiptast viðmælendur nokkuð í 

tvö horn. Þegar Sigríður leitar eftir heimildum á rafrænu formi fær hún svo margar niðurstöður 

og finnst stundum erfitt að takmarka leitirnar sem gerir henni erfitt að finna út hvaða heimildir 

eigi við þegar kemur að úrvinnslu þeirra: 
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 Mér finnst þetta alltaf vera allt rosalega mikið þegar maður er að leita einhvern  veginn, 

 maður leitar að einu og svo finnur maður eitthvað fimm í viðbót og þú veist, það er 

 svolítið erfitt að takmarka sig stundum. 

Guðrún upplifir ofgnótt upplýsinga en telur það ekki standa sér fyrir þrifum og treystir sér til að 

takmarka sig og vinsa úr heimildir sem við eiga.   Þeir viðmælendur sem eru að vinna með 

upplýsingalindir á tilteknu afmörkuðu sérsviði upplifa ekki vandamál ofgnóttar á sama hátt og 

þeir viðmælendur sem nota almenn gagnasöfn. Gunnar notaði sérhæfðan gagnagrunn á sviði 

hugverkaréttar hjá fyrirtæki sem hann vann hjá meðfram námi og sparaði honum mikla vinnu 

við heimildaöflun: 

 Ég fékk leyfi hjá þeim að nota hann meðan ég var að vinna með ritgerðina ... þar var 

 þá búið að taka saman og merkja mál ... undir ákveðna flokka…og ég gat þá farið og 

 slegið inn þessi leitarskilyrði og fengið þau mál. Þannig að það sparaði  gríðarlega vinnu 

 við að fara í gegnum  úrskurði og dómsmál... 

 

Svipaða sögu er að segja  með Sigurð. Hann gat nýtt sér tímarit á sviði Evrópuréttar sem fjallar 

um það efni sem hann er að skrifa um. Aðgangur að sérhæfðum upplýsingalindum getur þannig 

hjálpað til við að afmarka og finna heimildir sem einfaldar úrvinnslu fyrir notandann. 
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5.1.3  Þröskuldar við heimildaleitir 

 

 

Viðmælendur hafa flestir einhvern tímann á námsferlinum sótt kynningar á vegum safnsins þar 

sem heimildaleitir eru meðal annars kynntar. Vísbendingar hafa verið um að þessar kynningar 

séu ekki að skila  sér þannig  til nemenda að þær geri þeim kleift að fara í sjálfstæða 

heimildaöflun með markvissum árangri. Sumir  viðmælenda eru þó að nota rafræn gagnasöfn 

sem fjallað var um í kynningum eins og Sigríður sem sótti kynningu og er að nota gagnasöfnin 

Westlaw og Heinonline. Hún kannast einnig við Áttavitann. Hún er ekki samt ekki örugg með 

hvernig hún eigi að bera sig að þegar kemur að því að leita í þessum gagnasöfnum eða hvernig 

hún geti lagt mat á gæði heimilda: 

 Ég á svolítið erfitt með að fóta mig í hvað er gott að nota og hvað er  svona „veik“ 

 heimild  þannig að það er kannski þess vegna sem að ég  hef stutt mig svona mikið 

 við bara bækur  sem  eru...þessar fræðibækur ..þótt ég viti það að ég þurfi að fara 

 víðar til þess að fá fleiri  heimildir að þá er það svona 

 

Jón hefur  setið kynningar á heimildaleitum í tengslum við BA ritgerðina sína en samt  er hann 

aldrei „nákvæmlega að fara að finna greinina“ sem hann leitar að, hvort sem hann notar Google 

eða  Gegni. Þá kom fram hjá fleiri viðmælendum en Sigríði að þeir eiga ekki alltaf gott með að 

átta sig á hvaða rafrænar heimildir standast fræðilegar kröfur. Í grunnnáminu  þurfa nemendur 

lítið að velta fyrir sér að finna sjálfir heimildir í tengslum við námið. Það er ekki fyrr en komið er 

í BA ritgerðina sem reynir á það. Þetta gerir það að verkum að nemendur koma í meistaranámið 

tiltölulega óvanir heimildaleitum og meðferð heimilda. Viðmælendur þekkja bækur úr 

grunnnáminu og hafa tilhneigingu til að  leita í bækur fremur en rafrænar heimildir ef þeir telja 

sig komast upp með það.  Eins og Jón segir, kannski meira í gríni en alvöru, notar hann á 

endanum „sömu sjö bækurnar og allir aðrir“. Gunnar er óvanur heimildaleitum  og hafði ekki 

gert mikið af því í náminu þegar kom að vinnu við meistararitgerðina. Það voru því viðbrigði að 

þurfa að fara að leita heimilda í meistaranáminu og þá:  
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 Vissi maður ekki alveg hvernig maður átti að snúa sér þannig að maður svolítið  greip 

 bara það sem maður fann...maður var svolítið óöruggur og vissi kannski  ekki alveg hvar 

 maður átti...hvert maður átti að fara 

 

Aðspurðir út í leitarhegðun sína og hvort notuð væri einhver sérstök leitartækni má segja að 

almennt eru viðmælendurnir ekki mikið að huga að slíku.  Guðrún notar enga sérstaka 

leitartækni en hefur „heyrt af svona ..ákveðnum leitarorðum sem hægt er að nota þegar leitað 

er í dómum Mannréttindadómstólsins og  annað...“  Sigríður byrjar á nákvæmri leit en víkkar 

hana síðan út ef leitin skilar ekki tilætluðum árangri. Samt viðurkennir  hún að erfitt sé að 

takmarka sig og hún fái margar leitarniðurstöður sem geri erfitt að vinsa út  heimildir sem eiga 

við. Þegar hún er ekki að finna nákvæmlega það sem hún leitaði að þá þreifar hún fyrir sér með 

fleiri leitum sem stundum leiða hana að efni sem mögulega tengist viðfangsefninu. Í þetta fer 

drjúgur tími má skilja á Sigríði en hún segist ekki nota neina sérstaka leitartækni að öðru leyti. 

Aðspurð segist Björk ekki skoða leiðbeiningar sem fylgja gagnasöfnum varðandi leitarmöguleika 

heldur „fer eiginlega alltaf beint í leitina..“. Hún notar enga sérstaka leitartækni; „reyni að hafa 

bara lykilorð sem maður leitar að“. Sigurður notar 2-3 leitarorð þegar hann framkvæmir leitir. 

Sólveig beitti þeirri leitaraðferð að byrja að  athuga hvort ein bók vísaði í aðra „ef það var vísað 

oft í ákveðinn höfund, þá reyni ég að finna allt sem hann hefur skrifað“. Þannig  rekur hún sig  

áfram. Þetta er algeng leitaraðferð hjá viðmælendum. Ekki kom fram hjá neinum viðmælenda 

að notaðar væru ítarleitir sem gagnasöfn bjóða upp á né að leiðbeiningar um leitartækni væru 

skoðaðar. 

Allir viðmælendur voru tiltölulega óvanir heimildaleitum þegar þeir hófu meistaranámið. 

Björk hafði á orði að „það vildi svo stórundarlega til að BA ritgerðin er bókstaflega fyrsta 

ritgerðin mín á háskólastigi“. Hallfríður telur námið ekki góðan undirbúning fyrir 

meistararitgerðina: 

Af því að þetta, þetta er ekki einu sinni sambærilegt. Þú ert látin  hafa bækur og  kafla 

sem þú þarft bara að læra utan að en maður lærir eiginlega enga heimildaöflun eða 

ritgerðarskrif yfir höfuð...bara örlítið þegar maður kemur í meistaranámið  

 

Guðrún tekur í sama streng; nemendur fái ekki næga þjálfun í heimildaleitum í grunnnáminu: 

„..maður fékk ekki beint þjálfun í því til dæmis að leita að greinargerðum eða  leita bara að 
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einhverjum svona grundvallaratriðum...“ Guðrúnu fannst óaðgengilegt og  erfitt að leita í 

byrjun:  

Maður gat heldur ekki spurt þegar maður var búin að vera í náminu í einhvern tíma og átti 

náttúrulega að kunna þetta“.... Við höfum ekkert fengið þjálfun. Maður þjálfast bara með 

tímanum eftir því sem maður gerir þetta oftar.  

 

Hvar hún ber niður við heimildaleitir veltur á því efni sem hún er að skrifa um en byrjar leit í því 

gagnasafni sem er aðgengilegast og þægilegast af þeim sem hún þekkir.   

Björk upplifir heimildaleit miserfiða eftir verkefnum: „Mér finnst alveg svolítið þung ..en 

samt, mjög  misjafnt eftir sviðum“. Hallfríður fær of margar leitarniðurstöður í leitum í 

gagnasöfnum. Hún telur sig kannski vera óþolinmóða en finnst svolítið flókið  að finna heimildir. 

Skoðun Hallfríðar er að viðmót gagnasafna sé óaðgengilegt og þörf væri á tilsögn. Sigríður 

upplifir á stundum ráðaleysi og ákveðinn vanmátt í heimildaleitum þar sem leitir skila svo 

mörgum niðurstöðum og erfitt er að afmarka þær en  „einhvern veginn reddarðu þér bara“  

segir Sólveig. 

Ofgnótt leitarniðurstaðna, óöryggi við að meta gildi heimilda og óvissa hversu margar þær 

þurfa að vera eru þröskuldar þegar kemur að öflun og úrvinnslu heimilda. 
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5.1.4 Bjargir nemenda  

 

Í náminu standa nemendum í Lagadeild nokkrar bjargir til boða þegar kemur að vinnu við 

verkefni og  ritgerðaskrif. Hér verður fjallað um þessar bjargir og þá sýn sem   viðmælendur hafa 

á þær. 

 

5.1.4.1 Gagnasöfnin í áskrift lagadeildar HÍ 

 

Aðstandendur Fons Juris hafa kynnt gagnasafnið vel innan deildarinnar.  Allir viðmælenda vita 

um tilvist Fons Juris og einhverjir eru sjálfir áskrifendur. Almennt er jákvætt viðhorf til þess hjá 

viðmælendum. Guðrún er áskrifandi og segir að nota Fons Juris hjálpi mikið: „sparar náttúrulega 

rosamikinn tíma og  bara miklu einfaldara“. Að mati hennar er kosturinn við gagnasöfn eins og 

Fons Juris  að þar sé allt á einum stað.  Fons Juris fær einnig góða einkunn hjá Björk sem„mjög 

þægilegt“. Henni finnst best að byrja leit þar. Gunnar notaði Fons Juris töluvert í náminu, 

aðallega til að finna dóma. Hann lýsir einnig ánægju með Fons Juris. 

Töluverður munur er á milli þekkingar viðmælenda á Fons Juris og öðrum gagnasöfnum sem 

deildin kaupir. Helmingur viðmælenda hefur notað Lovdata Pro í náminu. Sólveig ber Lovdata 

Pro söguna vel  en gagnasafnið nýttist henni vel í vinnu við BA ritgerðina. Gunnar hins vegar 

prófaði að leita þar en fékk ekki nógu góðar heimtur.  Aðeins tveir viðmælenda nefna það að 

hafa nýtt sér Karnov,  HeinOnline og Westlaw. Guðrún hefur notað Karnov í námi sínu og 

Sigurður tók þátt í Jessup málflutningskeppninni og eftir það þekkir hann HeinOnline vel. Hann 

hefur einnig notað Westlaw. Sigríður hefur nýtt sér Westlaw og Heinonline í tengslum við 

meistararitgerð sína. Enginn af viðmælendunum minnist á það að hafa notað rafbókasafn 

Universtity Press Scholarship Online.  

Í Lagadeild er boðið er upp á stutt námskeið sem ætlað er til undirbúnings fyrir 

meistararitgerðarskrif nemenda. Sýn viðmælenda  á námskeiðið er mismunandi. Guðrún telur 

að jákvætt sé að boðið sé upp á slíkt námskeið:  
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 mjög jákvætt að nemendur fái þjálfun og upplýsingar um þau gagnasöfn sem eru í 

 boði...og þjálfun í heimildavinnu og heimildaöflun og öðru...  

 

Hallfríður mætti í tvo tíma af fjórum þar sem það var ekki skyldumæting. Fór því ekki á 

kynninguna á gagnasöfnunum. Hallfríður telur að „það væri alltaf sniðugra fyrirkomulag að setja 

skyldumætingu“. Gunnar sótti kynningu á rafrænum gagnasöfnum í tengslum við námskeiðið 

en fannst hún koma of seint fyrir sig en hann var þegar kominn vel áleiðis í meistararitgerð sinni 

þegar hann sótti námskeiðið. Björk telur að hún hefði átt að sitja námskeiðið þó að hún sé ekki 

að fara að skrifa meistararitgerð. Það hefði nýst henni í annarri ritgerðavinnu í náminu. Sólveigu 

fannst námskeiðið hins  vegar ekki gagnast sér. Of mikið hafi verið einblínt á 

rannsóknarspurninguna í fyrsta tímanum og nálgunin hafi verið á of miklum fræðilegum  nótum. 

Þar sem flestir hafi verið komnir með rannsóknarspurningu þá hefði Sólveig viljað að meira hefði 

verið farið í hvernig ætti að bera sig að við ritgerðarskrifin sjálf og hvernig greina mætti milli 

góðra og slæmra heimilda. Henni fannst tíminn þar sem gagnasöfnin voru kynnt ágætur en samt 

„bara svona skautað yfir þetta einhvern veginn“. Kynningin hafi verið of almenn til að koma 

almennilega að gagni . 

 

5.1.4.2 Leiðbeinendur 

 

Reglur Lagadeildar Háskóla Íslands kveða á um hlutverk leiðbeinanda, bæði í BA og 

meistararitgerðum. Í 3ju grein reglna um BA ritgerðir segir að leiðbeining felist í því að 

leiðbeinandinn hitti nemendur með sama ritgerðarefni á einum hópfundi  í byrjun og síðan eigi 

hver nemandi kost á því að hitta leiðbeinandann á tveimur fundum sem leiðbeinandinnn 

ákveður. Í reglum um meistararitgerðir er útlistun ítarlegri á framgangi vinnu og tímamörkum 

við meistararitgerðina. Í 3ju greininni er meðal annars kveðið á um gerð vinnuáætlunar og að 

fundir leiðbeinanda og nemanda skuli ekki vera færri en þrír.  

Hjá viðmælendunum mátti greina að það gæti skipt máli hvort leiðbeinandi væri fastur 

starfsmaður við lagadeildina eða ekki. Reynsla margra sé að aðgengi sé verra þegar 

leiðbeinandinn er utanaðkomandi eins og lögmaður út í bæ. Hinsvegar er þetta alls ekki algilt. 

Leiðbeinandi Sigurðar í BA  ritgerðinni var mjög aðgengilegur. Sigurður segir leiðbeinendur 
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misjafna eins og þeir eru margir. Þegar kom að meistararitgerðinni einsetti hann sér í byrjun „að 

velja einhvern leiðbeinanda sem væri þá fastur kennari við deildina“. Ljóst er að hann ánægður 

með sinn leiðbeinanda, sem er fastur kennari við deildina. Hann fær greiðlega endurgjöf frá 

honum. Hann telur aðgengið meginkostinn við að vera með leiðbeinanda sem jafnframt er 

kennari við deildina. Auðveldara sé að nálgast hann þó að það sé misjafnt hvernig kennara leggi  

upp sitt leiðbeinandahlutverk. Sumir eru mjög strangir á öllum skiladagsetningum en hans 

leiðbeinandi sýnir honum sveigjanleika sem honum líkar: „...það er svona ákveðið bara frelsi á 

milli okkar“. Gott aðgengi er að leiðbeinandanum og samstarfið gott. Samskipti fara að mestu 

fram í gegnum tölvupóst. Hallfríður hefur svipaða sögu að segja. Leiðbeinandinn hennar er 

fastur kennari við deildina og aðgengið gott. Hún getur í raun stjórnað því sjálf hvenær hún hittir 

leiðbeinandann og það er „bara þegar ég er með eitthvað tilbúið eða bara þegar ég segi til í 

rauninni“. Um slíkt var ekki að ræða í BA ritgerðinni: „Það var lögmaður út í bæ sem að svaraði 

aldrei tölvupóstum né síma....það var heldur mikið vesen þá...ég var svolítið sein með allt af því 

að ég fékk ekki svör við spurningunum sem ég var með“. Hins vegar var hann mjög góður þegar 

Hallfríður náði að hitta hann „Virkilega klár  og virkilega góður að leiðbeina þegar að hann hafði 

tíma til þess en aðgengi að honum var ekki gott“. Hún mælir  með vali á leiðbeinanda innan 

deildarinnar vegna betra aðgengis. Leiðbeinandi Bjarkar í BA ritgerðinni vann á lögmannsstofu 

út í bæ.  Aðgengi að honum var  ágætt en seinagangur var að svara tölvupóstum; „það tók hann 

oft, alveg tvær, þrjár vikur...“. Leiðbeinandinn er „afslappaður“  og  ekki mikið að „skipta sér af“ 

að sögn Sigríður. Það hefur ekki verið neitt samband að ráði við leiðbeinandann eftir fyrsta fund 

þeirra. Leiðbeinandinn vildi ekki setja niður fundi fyrirfram heldur átti hún að hafa samband ef 

hún þyrfti að að hitta hann. Það virðist verða til þess að hún veigra sér við að hafa samband þó 

að hún  hafi „alveg pottþétt þurft mikið á því að halda“. Sigríður hefði viljað fasta fundi með 

leiðbeinanda og að það væru skýrari reglur um „allt saman“.  Sólveig var hinsvegar ánægð með 

sinn leiðbeinanda í BA ritgerðinni. Hann var „mjög fínn“ og gott aðgengi að honum. Misjafnt er 

hvort leiðbeinendur benda nemendum á að leita til  bókasafnsins í Lögbergi  í tengslum við 

ritgerðarskrifin .  
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5.1.4.3 Bókasafn Lagadeildar 

 

Þegar afla þarf heimilda fyrir verkefni og ritgerðir fer Sigurður „náttúrulega“ annaðhvort í 

Þjóðarbókhlöðuna eða á bókasafnið í Lögbergi. Sólveigu finnst bókasafn lagadeildar „mjög 

þægilegt“ en kemur fyrir að nýjustu útgáfur bóka séu ekki til. Allar grunnbækurnar eru þó til 

staðar þegar kemur að hennar ritgerðarvinnu. Hallfríður vinnur mikið á lesstofunni í Lögbergi og 

finnst  „mjög þægilegt“  hve stutt er á bókasafn  Lagadeildar.  Hallfríður hafði ekkert notað 

bókasafnið fyrr en hún byrjaði að skrifa meistararitgerðina og það kom henni á óvart hvað var 

mikið til á safninu. Henni er kunnugt um  að þar getur hún leitað sér aðstoðar en Hallfríður er 

fyrsti og eini viðmælandinn sem það nefnir. Björk er nýfarin að nota safnið. Líkt og Hallfríður 

notaði hún  það ekkert í BA náminu. Henni finnst safnið „eiginlega bara mjög gott“. Gunnari 

finnst safnið einnig gott en stuttur opnunartími galli.  Bókakosturinn sé fínn en mætti vera betri,  

þó nokkuð sé um gamlar útgáfur. Sigurður telur bókasafnið þjónusta þarfir hans nokkuð vel. 

Athugasemdir sem viðmælendur gerðu voru yfirleitt gagnvart opnunartímanum. 

Athugasemdirnar voru allt frá því að opnunartíminn væri   „pínulítið leiðinlegur“  yfir það að vilja 

að bókasafnið væri opið allan sólarhringinn. Þó  höfðu viðmælendur ekki mjög sterkar meiningar 

hvað þetta varðaði og flestir gerðu engar athugasemdir og töldu opnunartímann í góðu lagi.  

5.1.4.4 Þjóðarbókhlaðan 

 

Flestir viðmælenda höfðu notað sér aðstöðuna í Þjóðarbókhlöðunni á einn eða annan hátt í 

gegnum námið og sumir allt frá menntaskólaárunum. 

 Hallfríður nýtti sér aðstöðuna í Þjóðarbókhlöðunni til lestrar í BA náminu og vegna vinnu 

við BA ritgerðina en hefur ekki komið þangað síðan. Í BA ritgerðinni þurfti Hallfríður að notast 

mikið við  Alþingistíðindi og það gerði hún einnig   á Þjóðarbókhlöðunni ásamt því að nota 

Íslandssafnið vegna bóka sem  þar voru staðsettar.  Sigurður las mikið á Þjóðarbókhlöðu fyrir 

próf í menntaskóla og í grunnnáminu í lögfræðinni en er ekki að nýta aðstöðuna þar í 

meistaranáminu. Hann er með lesborð á lesstofunni í Lögbergi eins og flestir viðmælenda og er 

þar við vinnu. Hann þekkir að öðru leyti ekki til Þjóðarbókhlöðunnar. Þjóðarbókhlaðan fær þá 

einkunn að vera „fín“ hjá Sólveigu. Gott að vera þar að læra undir próf en varðandi 
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ritgerðaskrifin er „alltof mikið hljóð“ þar. Hún vinnur því að mestu að  ritgerðinni á lesstofunni í 

Lögbergi.  

Það eru kostir og gallar við Þjóðarbókhlöðuna að mati Bjarkar; það er leiðinlegt að ekki skuli 

leyft að vera með kaffi á safninu en „en stólarnir eru betri heldur en niðri á lesstofu“  Hún hefur 

notað Þjóðarbókhlöðuna síðan hún byrjaði í náminu og er ánægð með langan opnunartíma. 

Björk finnst „ósköp notalegt“ að koma á Þjóðarbókhlöðuna. Hún er með lesbás í Lögbergi en 

þykir gott að skipta um um hverfi og koma þangað til að læra. Gunnar gefur Þjóðarbókhlöðunni 

góða einkunn. Hann segir hreint út að Þjóðarbókhlaðan sé „besti staðurinn“, góð lesaðstaða, 

góð leið til að finna fræðirit. Gunnar hefur notað lesaðstöðuna og unnið að meistararitgerð sinni 

þar.  

Viðmælendur nefna ekki að hafa leitað sér aðstoðar við heimildaöflun á Þjóðarbókhlöðunni 

að undanskilinni Björk. Björk leitaði eftir hjálp við heimildaöflun í Þjóðarbókhlöðunni en endaði 

reyndar með því að finna mest sjálf og Jón  rámar í að hafa einhvern tíma leitað í 

upplýsingaborðið  til að spyrjast fyrir um heimildir.  

5.1.5 Samantekt 

 

Umtalsverð breyting er fyrir viðmælendur að fara úr grunnnáminu yfir í meistaranámið. BA 

ritgerðin er fyrsta stóra verkefni nemenda sem krefst sjálfstæðra vinnubragða við 

heimildaöflun. Kennslubækur eru þær  grunn heimildir sem viðmælendur nota mest og Fons 

Juris er það rafræna gagnasafn sem er ráðandi. Leitarvélar sem oftast eru nefndar eru  Google 

og Leitir.is. Öll gagnasöfnin sem Lagadeild kaupir eru  nefnd af að minnsta kosti einum 

viðmælanda nema rafbókasafn Universtity Press Scholarship Online sem enginn nefnir. Aðeins 

einn viðmælenda minnist á gagnasöfnin Eurlex og Idunn.no og greinarmunur virðist ekki gerður 

á Lovdata og Lovdata Pro. Skiptar skoðanir eru á því hvort viðmælendurnir kjósa að vinna með 

heimildir á prenti eða á rafrænu formi en meðal viðmælenda kom fram að bókin nýtur meiri 

virðingar og trausts sem upplýsingalind en rafrænar upplýsingalindir. 

Hjá viðmælendunum kom fram nokkur samhljómur um það vinnulag sem viðhaft er þegar 

kemur að því að afla heimilda fyrir verkefni. Upphafspunkturinn eru oftast kennslubækur. Rýnt 

er í heimildaskrárnar og þannig leiða nemendur sig áfram frá einni heimild til annarrar. Síðan er 

farið á  Netið, yfirleitt Google, og athugað hvort skrifaðar hafa verið fræðigreinar um sama efni. 



57 

 

Þegar nálgast á það efni sem búið er að finna er algengast að byrja á því að fara á bókasafnið í 

Lögbergi eða á Þjóðarbókhlöðuna til að taka bækur í lán eða sækja greinar á  Fons Juris. Af 

viðtölunum má ráða að upplýsingar gangi á milli nemenda. Litið er til þess að finna frumheimildir 

eða undirstöðuheimildir sem heyra undir viðkomandi viðfangsefni. Viðmælendur þreifa sig 

áfram í rafrænum leitum. Helmingur viðmælenda nefnir hér tilfinningar sem túlka má sem 

óvissu, pirring og vanmátt og þeir hafa mismunandi sögur að segja varðandi ofgnótt og úrvinnslu 

heimilda. Sumir eiga í erfiðleikum með að meta fræðilegt gildi heimilda. Möguleikar rafrænna 

gagnasafna, eins og árvekniþjónusta, eru ekki nýttir.  

Gagnasöfnin, sem Lagadeild kaupir, geta sparað nemendum mikla vinnu í ákveðnum 

tilfellum. Viðmælendur sjá þetta hagræði og þægindi í Fons Juris en þekkja minna til annarra 

gagnasafna sem í boði eru. Námskeiðið lögfræðirannsóknir á meistarastigi er sérstaklega ætlað 

til að fyrir nemendur sem eru að fara að skrifa meistararitgerð sína. Skiptar skoðanir eru meðal 

viðmælenda um gagnsemi námskeiðsins. Mæting á námskeiðið  dalaði verulega eftir að 

skyldumæting var aflögð. Gott aðgengi að leiðbeinendum skiptir miklu máli fyrir viðmælendur 

og því vilja þeir helst velja leiðbeinendur úr röðum fastra kennara deildarinnar. Bókasafn 

Lagadeildar fær ágæta umsögn viðmælenda þó fyrir komi að nýjustu útgáfur bóka séu ekki til. 

Flestir viðmælenda höfðu notað sér aðstöðuna í Þjóðarbókhlöðunni á einn eða annan hátt 

einhvern tímann á námsferlinum. Í heildina bera þeir henni sögunni vel en flestir eru með góða 

aðstöðu á lesstofu laganema í Lögbergi og eiga því minna undir komið  með lærdómsaðstöðu 

annars staðar. 
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5.5 Niðurstöður rafrænnar spurningakönnunar 

 

Hér verður gerð grein  fyrir helstu  niðurstöðum spurningakönnunarinnar. Könnunin samanstóð 

af átta spurningum. Þar af voru þrjár bakgrunnsspurningar þar sem spurt var um kyn, aldur og 

hve mörgum einingum væri lokið í náminu. Þátttaka í könnuninni var góð en 146 nemendur af 

199 svöruðu sem er 73% svarhlutfall. Nokkrir  þátttakenda svöruðu þó ekki öllum 

spurningunum.  

 

5.5.1 Yfirlit yfir svör 

 

Spurning 1. Veist þú hvort að eftirfarandi gagnasöfn standa þér til boða?  

 

Þátttakendur voru beðnir um að merkja við öll gagnasöfn sem sem þeim er kunnugt um að 

standi þeim til boða. Af 146 þátttakendum svöruðu 134  spurningunni. 
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Mynd 4: Hlutfall meistaranema sem vita af rafrænum gagnasöfnum í lögfræði 

 

Fons Juris sker sig úr en tæp 87% svarenda vita það gagnasafnið stendur þeim til boða. Næst 

kemur Lovdata með 60%. Svipað hlutfall nemenda, eða um það bil helmingur þeirra, veit af 

danska lagasafninu Karnov. Hlutfall þeirra sem vita að þeim standa gagnasöfnin EurLex,  

Westlaw, Lovdata Pro og HeinOnline til boða er heldur lægra. Fæstir nemendur vita um 

University Press Scholarship Online og Idunn (sjá mynd 4). 
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5.5.2 Greining á vitneskju nemenda um gagnasöfn  

 

 

Hér á eftir fer fram frekari greining á gagnasöfnunum eftir bakgrunnsbreytunum. Megináherslan 

er á gagnasöfn  sem eru í áskrift Lagadeildar HÍ að undanskildu Fons Juris. Ástæðan er sú að 

næstum níu af hverjum tíu þátttakendum veit að það stendur þeim til boða og 95% hafa notað 

það. Frekari greining þjónar því engum tilgangi. Önnur gagnasöfn í áskrift Lagadeildar eru hér 

greind eftir bakgrunnsbreytunum kyn og hve mörgum einingum nemendur hafa lokið. Sama 

tölfræði er birt fyrir önnur gagnasöfn í könnuninni án frekari greiningar. 

 Einn þátttakenda svaraði ekki hvers kyns hann væri og eru svarendur því 145 í stað 146 í 

þeim tilvikum sem kyn er greint út frá gagnasöfnunum. Allir þátttakendurnir 146 svöruðu 

spurningunni um hversu mörgum einingum þeir höfðu lokið í náminu. Færri, eða 134, svöruðu 

fyrstu spurningunni og þar af leiðandi breytast prósentutölurnar hér á eftir aðeins frá spurningu 

eitt. 
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Mynd 5: Vitneskja um HeinOnline  eftir kyni 

 

Meirihluti þátttakenda, eða rúmlega 56% vita ekki af gagnasafninu HeinOnline en rúm 43% 

þátttakenda veit að gagnasafnið er í boði. Af þeim sem vita ekki af gagnasafninu eru um það bil 

22% karlar og 34% konur en meðal þeirra sem vita af því eru um það bil 25% konur og 18% karlar 

(sjá Mynd 5).  
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Mynd 6: Vitneskja nemenda um HeinOnline  eftir stöðu þeirra í meistaranáminu 

 

Athyglisvert er að fleiri nemendur sem tilheyra hópnum sem fæstum einingum hefur lokið  vita 

af því að HeinOnline stendur þeim til boða, eða um það bil 21% af heildarfjölda þátttakenda á 

móti um um 14% þeirra nemenda sem eru komnir á þann stað að vera að skrifa 

meistararitgerðina (sjá Mynd 6). 
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Mynd 7: Vitneskja um Karnov eftir kyni 

 

Þegar kemur að spurningunni að vita af því hvort Karnov standi nemendum til boða skiptast 

karlkyns þátttakendurnir í tvo jafna hópa þeirra sem hafa vitneskju um gagnasafnið og þeirra 

sem hafa hana ekki. Af þeim sem svara hafa fleiri konur  vitneskju um Karnov en karlar eða 26% 

á móti 20% (sjá Mynd 7). 
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Mynd 8: Vitneskja nemenda um Karnov  eftir stöðu þeirra í meistaranáminu 

 

Mynd 8 sýnir að rúmlega helmingur þeirra, sem  svara því að þeir  viti að þeir hafi aðgang að 

Karnov, eru þátttakendur sem hafa lokið 90 einingum eða  meira. Lítill munur er á milli þeirra 

sem lokið hafa allt að 90 einingum og þeirra sem eru í hópnum sem skemmst er kominn í 

náminu.  
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Mynd 9: Vitneskja um Lovdata Pro eftir kyni 

 

Tæplega einn af hverjum  þremur svarendum veit af tilvist Lovdata Pro. Í þeim hópi eru um 

helmingi fleiri konur en karlar; 28 konur á móti 15 körlum (sjá Mynd 9). 
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Mynd 10: Vitneskja nemenda um Lovdata Pro  eftir stöðu þeirra í meistaranáminu 

 

Af þeim sem svara vita 30% af Lovdata Pro.  Þegar skoðað er hvar þessir nemendur eru staddir 

í náminu sést að þeir sem lokið hafa 90 einingum eða meira eru tæplega 16%, eða um helmingur 

þeirra sem vita af gagnasafninu. Litlu munar á hinum hópunum tveimur en ívið fleiri úr hópnum 

sem lengra er kominn í náminu  hafa þessa vitneskju (sjá Mynd 10). 
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Mynd 11: Vitneskja um University Press Scholarship Online eftir kyni 

 

Aðeins tæp 15% þátttakenda kannast við rafbókasafnið University Press Scholarship Online. Af 

þeim eru konur um 9% og karlar 6%. Fjöldi einstaklinganna að baki tölunum er ekki mikill; 13 

konur og 8 karlar (sjá Mynd 11).  
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Mynd 12: Vitneskja nemenda  um University Press Scholarship Online  eftir stöðu þeirra í 
meistaranáminu 

 

Rúm 14% vita af University Press Scholarship Online. Á Mynd 12 má sjá að meðal þeirra sem 

vita um rafbókasafnið eru nemendur sem lokið hafa 90 einingum tæp 7%, eða næstum  

helmingur, þeir sem lokið hafa 60-89 einingum koma næstir og hópurinn sem fæstum einingum 

rekur lestina.  
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Mynd 13: Vitneskja um Westlaw eftir kyni 

 

Um 33% þátttakenda vita af tilvist Westlaw, um 19% konur og 14% karlar (sjá Mynd 13). 
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Mynd 14: Vitneskja nemenda  um Westlaw eftir stöðu þeirra í meistaranáminu 

 

Þátttakendur sem lokið hafa 90 einingum eða meira eru 20%, af þeim 33% sem veit af Westlaw 

gagnasafninu, þeir sem lokið hafa 60-89 einingum eru tæplega 8% svarenda og þeir sem fæstum 

einingum hefur lokið eru um rúmlega 5% svarenda (sjá Mynd 14). 

 

Helstu niðurstöður varðandi önnur gagnasöfn í könnuninni voru þær að 37% þátttakenda 

vita að þeir hafa aðgang að gagnasafninu EurLex. Meira en helmingi fleiri konum er kunnugt um 

það eða 25%  móti 12% karla. Alls 90% þekkja ekki til gagnasafnsins Idunn. Af þeim tíu 

prósentum sem það gera eru 6% konur og 4% karlar. Um 55% þátttakenda vita af því að Lovdata 

stendur þeim til boða. Af þessum 55 prósentum eru 36% konur og 19 % karlar.  
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Spurning 2 Hefur þú notað einhver eftirfarandi  gagnasafna? 

 

Þessari spurningu svara ívið fleiri en fyrstu spurningunni eða 142 á móti 134. Það vantar fjóra 

upp á að allir þátttakendur svari spurningunni. 

  

 

Mynd 15: Hlutfall meistaranema sem notað hafa rafrænu gagnasöfnin í lögfræði 

 

Þátttakendur voru beðnir um að merkja við öll gagnasöfn sem þeir hafa notað. Fons Juris sker 

sig úr varðandi fjölda notenda á gagnasöfnunum, 95% hafa notað gagnasafnið af þeim 142 sem 

svara (sjá Mynd 15). Við fyrstu sýn kemur þessi útkoma spánskt fyrir sjónir í ljósi þess  að 87%  

merktu við í fyrstu spurningunni að vita af því að að Fons Juris standi þeim til boða en fleiri, eða 

95%, hafa notað gagnasafnið. Skýringin liggur að öllum líkindum í því að, eins og  fram hefur 

komið, eru margir nemendur eru með eigin aðgang að gagnasafninu. Einhverjir þátttakenda sem 

notað hafa Fons Juris vita ekki um aðganginn sem er í boði Lagadeildar á bókasafninu. Eins og 

sjá má á Mynd 15 kemur Lovdata næst á eftir Fons Juris með 43% og Karnov þar á hælana. 
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Hlutfall þeirra sem þátttakenda sem notað hafa gagnasöfnin EurLex, Lovdata Pro, Westlaw,  og 

HeinOnline er heldur lægra. Langfæstir hafa notað University Press Scholarship Online og Idunn. 

5.5.3 Greining á notkun gagnasafna  

 

Notkun á hverju gagnasafni fyrir sig í áskrift Lagadeildar er hér á eftir greind eftir 

bakgrunnsbreytunum kyn og hve mörgum einingum nemendur hafa lokið í náminu.  

 

 

 

Mynd 16: Notkun á HeinOnline greind eftir kyni 

 

Innan við 20% þátttakenda hefur notað HeinOnline. Óverulegur munur er á kynjunum þegar 

kemur að fjölda þeirra sem notað hafa gagnasafnið, eða innan við eitt prósent. Fáir einstaklingar 

eru á bak við þann fjölda; 13 konur og 12 karlar. Afgerandi munur er á kynjunum þegar svör 

þeirra sem ekki hafa notað HeinOnline eru skoðuð. Af þátttakendunum hafa 51% kvenna ekki 

notað gagnasafnið og 31% karla (sjá Mynd 16). 
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Mynd 17: Notkun á HeinOnline og staða nemenda í náminu 

 

Þeir nemendur sem skemmst eru komnir í náminu hafa notað gagnasafnið minnst en þeir sem 

lengst eru komnir mest (sjá Mynd 17). 
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Mynd 18: Notkun á Karnov greind eftir kyni  

 

Um 34% nemenda hefur notað Karnov. Konur eru 20% notenda á móti 15% karla (sjá Mynd 18). 
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Mynd 19: Notkun á Karnov og staða nemenda í náminu 

 

Mynd 19 sýnir að rúmlega helmingur þátttakenda sem notað hafa Karnov, eða um 18% af 35% 

hafa lokið 90 einingum í náminu. Stærsti hluti nemenda, eða um 34%, sem ekki hafa notað 

Karnov tilheyra hópnum sem skemmst er kominn í náminu.  
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Mynd 20: Notkun á Lovdata Pro greind eftir kyni 

 

Umtalsvert fleiri konur hafa notað Lovdata Pro, eða  um 17% á móti 5% karla. Það gera tuttugu 

og fjórar konur á móti einungis sjö körlum. Mikill meirihluti beggja kynja hefur ekki notað 

gagnasafnið (sjá Mynd 20).  

Fyrirvara verður að hafa á þessum tölum því eins og fyrr kom fram eru líkur að margir 

nemenda gera ekki greinarmun á Lovdata og Lovdata Pro. Mun fleiri, eða 41% þátttakenda, 

segist hafa notað Lovdata, 28% konur og 13% karla. 
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Mynd 21: Notkun á Lovdata Pro og staða nemenda í náminu 

 

Notkun á Lovdata Pro eykst eftir því sem þátttakendur eru komnir lengra í náminu. Tæp 12% af 

þeim 22%, sem notað hafa Lovdata Pro, eru nemendur sem lokið hafa 90 einingum eða meira. 

Þeir sem skemmst eru komnir eru stærsti hópurinn sem ekki hefur notað gagnasafnið, eða um 

40% nemenda (sjá Mynd 21). 
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Mynd 22: Notkun á University Press Scholarship Online greind eftir kyni 

 

Einn af hverjum tíu þátttakenda hafa notað rafbókasafnið University Press Scholarship Online 

eins og sjá má á Mynd 22. Konur eru um sjö prósent notenda á móti þremur prósentum karla. 

Að baki þessum prósentutölum eru mjög fáir einstaklingar; sjö konur og fjórir karlar. 
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Mynd 23: Notkun á University Press Scholarship Online og staða nemenda í náminu 

 

 

Rúmur helmingur, eða um 5% þeirra sem notað hafa University Press Scholarship Online 

gagnasafnið, eru nemendur sem lengst eru komnir í náminu. Hinir hóparnir eru með hnífjafnir 

(sjá Mynd 23). 
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Mynd 24: Notkun á Westlaw greind eftir kyni 

 

Mynd 24 sýnir að rúmlega 17% þátttakenda hafa notað Westlaw. Karlar eru ívið fleiri notendur, 

um  tíu prósent á móti sjö prósentum kvenna. Fjöldi notenda að baki tölunum er ekki hár, fjórtán 

karlar og ellefu konur. 
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Mynd 25: Notkun á Westlaw og staða nemenda í náminu 

  

Flestir sem notað hafa Westlaw eru nemendur sem lengst eru komnir í náminu. Jafn fjöldi 

notenda eru í hinum hópunum tveimur sem skemmra eru komnir í námi (sjá Mynd 25). 

 

Varðandi önnur gagnasöfn í könnuninni þá er heildarfjöldi nemenda sem notað hefur Lovdata 

41%, EurLex er 27% og rúm 5% hafa notað gagnasafnið Idunn. Konur eru fleiri í öllum tilfellum.  
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5.5.4 Aðrar spurningar í könnuninni 

 

Spurt var um hvort nemendur hefðu notað Áttavitann, farið á vef Landsbókasafnsins og hvor 

þeim hugnaðist betur heimildir á rafrænu formi eða á prenti. 

 

 

Mynd 26: Spurning 3 

Hér svara allir þátttakendurnir 146. Um 37% svarenda hafa notað Áttavitann en 63% ekki eins 

og sjá má á Mynd 26. Skipting milli kynja hjá þeim sem hafa notað Áttavitann er þannig að konur 

eru 20% notenda á móti 17% karla. Samhengi er milli þess hve þátttakendur hafa lokið mörgum 

einingum og hvort þeir hafa notað Áttavitann. Þeir sem tilheyra hópnum sem flestum einingum 

hefur lokið í náminu eru 17% af heildarfjölda notenda, hópurinn sem hefur lokið allt að 90 

einingum kemur næst með 12% og  hópurinn sem skemmst er kominn í náminu rekur lestina 

með 8%. 
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Mynd 27: Spurning 4 

 

Allir þátttakendur svöruðu spurningunni um það hvort þeir hefðu farið inn á heimasíðu 

Landsbókasafnsins. Í ljós kom að yfirgnæfandi meirihluti þeirra, eða um 88%, höfðu gert það.  
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Mynd 28: Spurning 5 

 

Um 49% svarenda sögðust vera frekar eða mjög sammála því að þeir myndu fremur kjósa að 

nota rafrænar heimildir en prent heimildir í náminu á meðan um 22% voru frekar eða mjög 

ósammála. Stór hluti svarenda,  eða 29%, er hlutlaus þegar kemur að þessu. Einn þátttakenda 

svarar ekki þessar spurningu.  
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Mynd 29: Afstaða kynjanna til rafrænna heimilda og prentheimilda 

 

Á Mynd 29 má sjá að konur eru mun hlynntari því en karlar að nota rafrænar heimildir í náminu 

en heimildir á prenti. Um það bil helmingi fleiri konur eru mjög hlynntar því og svipað gildir um 

þá sem eru frekar sammála fullyrðingunni þó munur milli kynjanna sé aðeins minni. Ívið fleiri 

konur eru hlutlausar hvað þetta varðar. Mun fleiri karlar segjast vera frekar ósammála því að 

kjósa fremur rafrænar heimildir en prentheimildir. Konur sem eru mjög ósammála 

fullyrðingunni eru aftur á móti fleiri en karlar en mjög fáir þátttakendur liggja á bak við svör 

beggja kynja, fimm konur og tveir karlar. 
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5.5.5 Samantekt 

 

Konur eru í öllum tilvikum fleiri í hópi þeirra sem hafa vitneskju um að gagnasöfnin standi þeim 

til boða. Vitneskja um hvaða gagnasöfn standa þátttakendum til boða helst í hendur við hve 

langt þeir eru komnir í náminu varðandi Lovdata Pro, University Press Scholarship Online og 

Westlaw. Meirihluti þeirra sem vita um aðgang að Karnov hafa lokið 90 einingum eða meira í 

náminu en fleiri svara því að vita um Karnov úr hópi nemenda sem skemmst eru komnir í náminu 

en þeirra sem tilheyra hópnum sem lokið hefur  60-89 einingum. Hafa ber í huga að þó að 

prósentutala hópsins sem lokið hefur 60-89 einingum sýni lægri tölu þá eru þetta hlutfallslega 

fleiri þátttakendurnir eru mun færri, eða 33 á móti 63  þeirra þátttakenda sem lokið hafa allt af 

60 einingum. Af þessum fimm gagnasöfnum sker HeinOnline sig hér úr; fleiri nemendur sem 

fæstum einingum hafa lokið  vita af því að HeinOnline stendur þeim til boða, eða 21% af 

heildarfjölda þátttakenda á móti 14% þeirra nemenda sem eru komnir á þann stað að vera að 

skrifa meistararitgerðina. 

Á meðan 55% þátttakenda veit að gagnasafnið Lovdata stendur þeim til boða eru aðeins 

30% þátttakenda sem segja það sama um  Lovdata Pro. Eins og fram hefur komið eru 

vísbendingar um að  þátttakendur geri ekki alltaf greinarmun á þessum tveimur gagnasöfnum. 

Þannig eru líkur á því að eitthvað sé um að  þátttakendur séu að vísa til Lovdata Pro þegar þeir 

merktu við Lovdata í könnuninni. Rafbækurnar frá University Press Scholarship Online voru 

tiltölulega nýkomnar í áskrift þegar könnunin fór fram sem hugsanlega á sinn þátt í því  hve fáir 

þátttakenda kannast við það.  

Þegar kemur að notkun á gagnasöfnunum er mynstrið eins í öllum tilfellum; þeir 

þátttakendur sem tilheyra hópnum sem lokið hefur 90 einingum eða meira í náminu eru í 

meirihluta þeirra sem notað hafa gagnasöfnin. Tilhneigingin er að notkunin haldist í hendur við 

hversu langt þátttakendur eru komnir í náminu en í tilvikum University Press Scholarship Online 

og Westlaw eru þátttakendurnir sem tilheyra hinum hópnum sem lokið hefur allt að 60 

einingum og hópnum sem lokið hefur  allt að 89 einingum hnífjafnir. Fleiri konur en karlar hafa 

notað Karnov,  Lovdata Pro og University Press Scholarship Online. Svipað hlutfall kynjanna 

hefur notað HeinOnline en fleiri karlar hafa notað Westlaw.  
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Samhengi er milli þess hve þátttakendur eru komnir langt í náminu og hvort þeir hafa notað 

Áttavitann. Þeir sem lengst eru komnir eru hlutfallslega stærsti hópurinn og þeir sem skemmst 

eru komnir minnsti hópurinn. Lítill munur er  á kynjunum. Nærri níu af hverjum tíu 

þátttakendum hafa farið inn á heimasíðu Landsbókasafnsins. Það er mjög afgerandi niðurstaða 

og þarfnast ekki frekari útlistunar. Fleiri konur en karlar meðal þátttakenda  myndu kjósa að 

nota heimildir á rafrænu formi fremur en á prenti.  Að sama skapi eru karlar ívið meira hallari 

undir heimildir á prenti. Tæplega þriðjungur hefur engar meiningar um á hvoru formi 

heimildirnar eru. 
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6. Umræða  

 

Í upphafi var lagt upp í vegferð þessa til að leita svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Hvaða sýn hafa nemendur á  upplýsingaleitir? 

• Hvaða forsendur liggja að baki við val á upplýsingalindum? 

• Er munur á milli kynja þegar kemur að þekkingu  og notkun á gagnasöfnum á vegum 

deildarinnar? 

 

Hér verður leitast við að svara þeim og einnig ræða og rökstyðja þær ályktanir sem dregnar eru 

af rannsókninni með vísan í skrif fræðimanna á þessu sviði.  Jafnframt verður farið yfir það 

hvernig samþætt líkan Ellis og Kuhlthau féll að leitarhegðun viðmælenda. 

 

6.1 Sýn nemenda á upplýsingaleitir 

 

Gerðar eru kröfur til nemenda að þeir afli  sér heimilda á sjálfstæðan hátt  fyrir  verkefni eða 

ritgerðir í meistaranáminu. Það er nokkur breyting frá grunnnáminu þar sem  lesefni nemenda 

liggur að mestu fyrir og það er ekki fyrr en í vinnu við  BA-ritgerðir sem reynir á sjálfstæð 

vinnubrögð við öflun heimilda.  

Áberandi er að viðmælendur í eigindlega hluta rannsóknarinnar eru tiltölulega óvanir 

heimildaleitum þegar þeir byrja í meistaranáminu. BA-ritgerðin er ákveðin eldraun fyrir suma 

þeirra. Þessi skortur á þjálfun í öflun heimilda gerir það að verkum að upplýsingaleit vex sumum 

viðmælenda í augum. Í viðtölunum var heimildaleitum lýst með orðum eins og „óþægilegt“ og 

„svolítið mikill frumskógur“. Viðmælendur líta ekki á kunnáttu við að afla sér heimilda og vinna 

úr þeim  sem hluta af lögfræðinámi sínu. Gert er ráð fyrir að nemendur séu búnir að tileinka sér 

slík vinnubrögð þegar í námið er komið en algengt er í öðrum deildum á Félagsvísindasviði að 

boðið sé upp á vinnulagsnámskeið snemma í grunnnáminu þar sem nemendur eru þjálfaðir í 

heimildaleitum og úrvinnslu heimilda. Nemendur fá kynningu á vegum Upplýsingaþjónustu 

Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafns í grunnnáminu. Það er almenn kynning sem ætluðu 

er að kynna þeim helstu upplýsingalindir sem tengjast náminu og aðrar hagnýtar upplýsingar. 
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Varðandi slíkar kynningar þá hafa rannsóknir sýnt að nemendur eiga í erfiðleikum með að læra 

ný efni sem falla ekki að fyrri þekkingu þeirra. Geisler (1994) tiltekur fjölda athugana þar sem 

niðurstöður voru þær að einu upplýsingarnar sem nemendur tileinkuðu sér eftir kynningu voru 

þær sem féllu að eða fóru ekki gegn þeirra fyrri þekkingu.  Margir nemendur voru með sömu 

ranghugmyndirnar varðandi umfang og notkun  leitargátta og gagnasafna að lokinni 

bókasafnskynningu og þeir höfðu fyrir (Manuel, 2005). Spurningamerki má því setja við slíkar 

kynningar. 

Nemendur þekkja og  eru vanir að nota Google leitarvélina þar sem notandinn fær gjarnan 

niðurstöðuna með einfaldri leit á silfurfati á sekúndubroti. Sumir viðmælenda hafa uppgötvað 

að  Google hentar ekki alltaf í leit að sérhæfðu fræðiefni en með breyttu upplýsingaumhverfi er 

sífellt auðveldara er að nálgast upplýsingar sem gera minni kröfur til notenda um að kynna sér 

einhverja sérstaka leitartækni. Yuan komst að því í rannsókn sinni að laganemar gátu leyst mörg 

verkefni án þess að þekkja nema einfaldar leitarskipanir (Makri o.fl., 2008). Þessi staðreynd 

þýðir minni hvata fyrir notendur að kynna sér leitarmöguleika gagnasafna. Nokkrir viðmælenda 

setja út á viðmót gagnasafna. Meðal annars eru gerðar  athugasemdir við leitarviðmót á  Leitir.is 

sem þykir ekki notendavænt.  Einn viðmælandi tengir leitarvélina reyndar bara bókasafninu; 

eins og Leitir.is sé leitarvél bundin við bókasafnið.  

Þegar kemur að upplýsingaleitum er mismunandi sýn meðal viðmælenda á heimildir á 

prenti og heimildir á rafrænu formi. Þægindi sem felast meðal annars í aðgenginu er það sem 

oftast er nefnt í tengslum við rafrænar heimildir en að betra sé að vinna með heimildir á prenti. 

Þátttakendurnir í spurningakönnuninni hallast fremur að notkun rafrænna heimilda en 49% 

svarenda myndu fremur kjósa að nota rafrænar heimildir en prent heimildir í náminu á meðan 

22% myndu fremur velja heimildir á prenti. Stór hluti svarenda, eða 29%, hefur engar sérstakar 

meiningar um það og er hlutlaus. Mun fleiri konur en karlar eru mjög eða frekar sammála því að 

kjósa frekar að nota rafrænar heimildir og er hlutfallið 33% á móti 17%. Fleiri karlar en konur 

eru mjög eða frekar ósammála fullyrðingunni, 12% á móti 10%. Samkvæmt þessu eru konur í 

meistaranáminu hallari undir að nota rafrænar heimildir en karlar prentheimildir. Í tilfelli 

kvennanna er munurinn meira afgerandi. Í rannsókn Ágústu Pálsdóttur og Sigríðar Bjarkar 

Einarsdóttur (2016) á því hvort nemendur við Háskóla Íslands kysu prentað eða rafrænt 

kennsluefni var megin niðurstaðan sú að þátttakendur voru líklegri til að kjósa kennsluefni í 
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prentuðu formi fremur en rafrænu.  Svarhlutfall var lágt og því óvarlegt að alhæfa út frá 

niðurstöðunum en vísbendingar voru um að karlkyns nemendur væru líklegri til að vilja rafrænt 

kennsluefni fremur en kvenkyns nemendur. Þær niðurstöður eru því frábrugðnar niðurstöðum 

spurningakönnunarinnar í þessari rannsókn þar sem konur eru líklegri til að nota rafrænar 

heimildir og karlar prentheimildir.  

Viðmælendur í eigindlega hluta rannsóknarinnar eru á einu máli um að bækur eru öruggari 

heimildir en rafrænar heimildir. Rafrænar heimildir fela í sér þægindi þar sem fyrirhafnarlítið er 

að nálgast þær en stundum vefst fyrir viðmælendum að meta fræðilegt gildi þeirra. Heilt yfir 

verður að segja að viðmælendur skorti á þjálfun í rafrænum heimildaleitum og þekkingu á því 

hvernig leggja eigi mat á slíkar heimildir. Það er nokkuð áberandi viðhorf að nemendur  „eiga að 

kunna þetta“ eins einn viðmælandinn hafði á orði. Þó að upplýsingaþjónusta Landsbókasafns – 

Háskólabókasafns Íslands bjóði upp á þjónustu við nemendur er sjaldgæft að viðmælendur tengi 

aðstoð við  upplýsingaleitir við bókasafnið eða starfsmann bókasafnsins. Annar viðmælandi, 

sem „vissi ekki alveg hvert átti að snúa sér“ í upphafi heimildaöflunar fyrir  meistararitgerðina, 

datt til að mynda  ekki í hug að leita eftir aðstoð á bókasafninu. Dæmi er þó um viðmælanda 

sem  leitað hefur til bókasafnsins en ekki fengið úrlausn sinna mála sem er ekki góð niðurstaða 

fyrir neinn. Sýn viðmælenda á heimildaleitir mótast nokkuð af því sem þeir þekkja eða  þekkja 

ekki. Þeir hafa ekki sterkar meiningar varðandi þennan þátt námsins. Almennt tengja 

viðmælendur ekki heimildaleitir við þjónustu bókasafnsins. Bókasafnið er staðurinn þar sem 

hægt er að fá lánaðar bækur en ekki aðstoð við heimildaleitir. 
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6.1.1 Leitarhegðun í ljósi samþætts upplýsingaleitarlíkans Ellis og Kuhlthau     

      

Niðurstöður úr eigindlegu rannsókninni voru mátaðar við samþætt  upplýsingaleitarlíkan Ellis 

og Kuhlthau (Wilson, 1999). Það hjálpaði til við að setja  leitarferli og leitarhegðun viðmælenda 

í samhengi. Til upprifjunar þá gerir líkan Ellis ráð fyrir því að röð athafna geti verið mismunandi 

hjá þeim sem leita upplýsinga ef frá er talin byrjun  og endir leitarferlis: 

1. Byrjun (starting), 2. Binding (chaining), 3. Vafra (browsing), 4. Aðgreining (differentiating), 

5. Vöktun (monitoring) og 6. Úrvinnsla (extracting). 7. Staðfesting (verifying) 8. Endir (ending) 

Ólíkt líkani Ellis þá koma athafnir í líkani Kuhlthau fyrir í ákveðinni röð, leitarferlið gengur 

áfram stig af stigi. Það er einnig ólíkt líkani Ellis að því leyti að það felur í sér tilfinningalega 

(affective) sem og hugræna (cognitive) ferla (Ford, 2015): 

1. Undirbúningur (task initiation), 2. Val á viðfangsefni (topic selection), 3. Bakgrunnsupplýsinga 

aflað (pre-focus exploration), 4. Skilgreining á  viðfangsefni (focus formulation), 5. 

Upplýsingaöflun (information collection), 6. Leit er  hætt (presentation) 

Einstaklingur, á hvaða stigi sem hann er staddur í líkani Kuhlthau, getur  hugsanlega þurft 

að hverfa til baka til fyrra stigs vegna vandamála sem upp koma eða vegna nýrra upplýsinga sem 

hann finnur. Á sama hátt getur einstaklingur í  líkani Ellis, sem til dæmis er í úrvinnslu upplýsinga, 

þurft að fara til baka í bindingu eða vafra til að afla frekari upplýsinga (Wilson, 1999). Líkönin 

eru eins að þessu leyti. 

Í  hinu samþætta líkani  fer einstaklingur í gegnum fjögur stig athafna í upplýsingaleit. Fyrsta 

stigið er vitund um þörfina fyrir upplýsingar, annað stigið er að skilgreina hvaða upplýsinga er 

þörf og finna þær, þriðja stigið er að safna saman upplýsingunum og leitarferlinu lýkur á fjórða 

stiginu. Fyrsta stigið samsvarar fyrstu stigum í líkönum Ellis og Kuhltau. Annað stigið felur í sér 



92 

 

að velja og skilgreina viðfangsefni, vafra, afla bakgrunnsupplýsinga, binda og vakta. Á þriðja stigi 

er upplýsinga aflað, þær aðgreindar og unnið úr þeim. Leit einstaklingsins lýkur á fjórða stiginu.  

Hægt er að heimfæra byrjun leitar á viðmælendur eins og líkanið  gerir ráð fyrir þar sem 

þörf viðmælenda fyrir upplýsingar í náminu er ljós. Leitarhegðun viðmælenda fellur að öðru stigi 

líkansins. Sjá má sömu tilhneigingar þar sem binding á sér stað og vafrað er í von um að finna 

gagnlegar heimildir.  Þó má segja að þeir viðmælendur, sem eiga kost á að nýta sér sérhæfðar 

upplýsingalindir, fari beint yfir á þriðja stigið eftir að þeir hafa skilgreint viðfangsefni sitt. Þeir 

geta farið beint í að afla upplýsinga, aðgreina þær og vinna úr þeim.   Það er í raun ekki hægt að 

raða leitarathöfnum viðmælenda í einhverja eina tiltekna röð. Dæmi eru um að viðmælendur 

upplifi ofgnótt heimilda í leitum í rafrænum upplýsingalindum en það er ekki algilt. Það veltur 

nokkuð á eðli þeirra upplýsingalinda sem viðmælendur eru að nota hvernig úrvinnsla heimilda 

gengur. Þeir sem fundið hafa  sérhæfðar upplýsingalindir, þar sem þeir hafa aðgang að að 

upplýsingum um viðfangsefni sitt, gengur vel meðan aðrir eiga erfitt með að ná utan um efni 

sitt vegna ofgnótt upplýsinga. Ekki kom fram í viðtölunum að vöktun færi fram.  Viðmælendur 

nýta sér ekki árvekniþjónustu sem gagnasöfn og leitarvélar bjóða upp á en fram kom að 

nemendur deila milli sín upplýsingum. Ekki er þó hægt að segja í hve miklu mæli slíkt er gert. 

Ekki er hægt að draga víðtækar ályktanir um tilfinningalegt ástand þátttakenda í heimildaleitum. 

Fram kom að sumir viðmælenda upplifa stundum ákveðinn pirring í leitarferlinu. 

 

6.2 Forsendur að baki vali á upplýsingalindum 

 

Viðmælendur í eigindlega hluta rannsóknarinnar voru staddir á mismunandi stað í námi sínu en 

meirihlutinn var að vinna að meistararitgerð. Á hvaða efnissviði  nemendur eru að skrifa 

skilgreinir óhjákvæmilega alltaf að hluta til  þær upplýsingalindir sem fyrir valinu verða. Sé verið 

að kanna svið íslenskrar lögfræði sem byggir á dönskum lagareglum er búið að afmarka valið á 

upplýsingalindum í öllum megindráttum við íslenskar  og danskar réttarheimildir. Nemandinn 

veit það en spurningin er hvort hann viti hvar hann eigi að bera niður til að finna þær upplýsingar 

sem uppfylla þörf hans, sem er að skila af sér verkefni á  fullnægjandi hátt.   
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Kennarar og leiðbeinendur eru áhrifavaldar þegar kemur að vali viðmælendanna á 

upplýsingalindum. Það er í samræmi við rannsóknir á upplýsingahegðun háskólanemenda sem 

benda til að kennarar hafi umtalsverð áhrif þar á (Rubinić, 2012). Í rannsókn Orlu (2016) kom 

fram allir þátttakendur ráðfærðu sig við leiðbeinendur sína eftir fyrstu heimildaleitina. Litið var 

á fundi með leiðbeinendum sem mikilvægt  skref í því að byrja meistararitgerðarskrifin. Þetta 

segir sig kannski sjálft og hægt er að heimfæra þetta á viðmælendur sem eru að skrifa sína 

meistararitgerð í þessari rannsókn. Leiðbeinendur benda yfirleitt á tilteknar upplýsingalindir 

sem hjálpa viðmælendum af stað í frekari leit að heimildum þó misjafnt sé hve leiðbeinendur 

ganga langt í því að gera slíkt. Kennarar og leiðbeinendur hafa eðli málsins samkvæmt töluvert 

að segja um val viðmælenda á upplýsingalindum og gildir það ekki aðeins um meistararitgerðir 

heldur einnig verkefni sem unnin eru í meistaranáminu. 

Fleiri forsendur ráða vali viðmælenda á upplýsingalindum. Algengt er að viðmælendur reki 

sig frá ákveðnum höfundi og reyna finna allt um hann og hvar hann sækir heimildir.  Það 

ákvarðar hvaða upplýsingalindir verða fyrir valinu. Samnemendur hafa einnig einhver áhrif á val 

nemenda þar sem þeir deila reynslu sinni af notkun upplýsingalinda. Tími skiptir máli, hversu 

fljótt og auðveldlega er hægt að nálgast upplýsingarnar. Google leitarvélin uppfyllir þau skilyrði 

en hins vegar eiga viðmælendur stundum erfitt með að finna þar viðeigandi heimildir eða þá að 

aðgangur er lokaður. Óvissa  um gæði þess efnis sem upp kemur í leitum og ofgnótt upplýsinga 

leiðir suma viðmælendur til þess að leita annarra leiða í heimildaöflun. 

Í viðtölunum kom fram að prentaðar heimildir hafa meira vægi en rafrænar, einkum er 

bókin mjög hátt skrifuð hjá viðmælendum þegar þeir standa frammi fyrir vali á 

upplýsingalindum. Staða bókarinnar sem heimildar er meira að segja svo sterk að einn 

viðmælandinn segist stundum neyðast til að leita að einhverju  í bók „ sem maður hefur nú 

þegar fundið á Netinu“. Það verður að teljast tvíverknaður fyrir viðkomandi en bókin hefur 

sterkari ímynd hjá viðmælanda sem heimild sem hægt er að treysta á.  Í rannsókn Kerins o.fl. 

(2004) valdi einn doktorsnemi tímaritsgreinar úr leitarniðurstöðum út frá þeirri forsendu hve 

hann taldi tímaritin sjálf vera trúverðug. Orðspor  og ímynd upplýsingalinda skiptir máli þegar 

kemur að því að leggja mat á heimildir. 

Bækur skipta vissulega miklu máli í laganáminu en þær fá aukið vægi við ákveðið óöryggi 

hjá viðmælendum að meta rafrænar upplýsingalindir. Fram kemur að sumir viðmælenda láta af 
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því að reyna að finna viðeigandi rafrænar heimildir vegna þess að þeir eru ekki vissir um að þær 

uppfylli fræðilegar kröfur. Aðgengi að rafrænum upplýsingalindum hefur einnig áhrif á val 

viðmælenda. Sumir viðmælendur  fundu heimild á Netinu en af því að aðgangur var ekki fyrir 

hendi eða lokaður þá létu þeir staðar numið án þess að ganga úr skugga um frekara mikilvægi  

heimildarinnar fyrir viðkomandi verkefni. Greiðara aðgengi getur verið ráðandi þáttur í því að 

einstaklingur velji eina upplýsingalind umfram aðra (Meho, 2003). Dæmi um slíkt eru miklar 

vinsældir Fons Juris en yfir 90% meistaranema hafa notað það gagnasafn.  Gagnasafnið er í 

hávegum haft hjá viðmælendum, það sparar tíma og  einfaldar hlutina að mati þeirra.  Fons Juris 

er gott dæmi um vel heppnaða tengingu upplýsingalindar við notandann. Öflug markaðssetning 

á  sinn þátt í vinsældunum og laganemum býðst áskrift á sérkjörum.  Vinsældir Fons Juris liggja 

þó fyrst og fremst í því að nemendur sjá svart á hvítu þann hag sem þeir hafa af notkun þess í 

náminu. Fons Juris sker sig úr öðrum gagnasöfnum hvað notkunartölur varðar. Mun færri þeirra 

sem svara hafa notað önnur gagnasöfn: Karnov í kringum 36%, Lovdata Pro 23%, HeinOnline og 

hafa Westlaw 18% notað og University Press Scholarship Online rekur síðan lestina en 10% 

svarenda hafa notað það.  Ein skýring á þessum háu notkunartölum fyrir Fons Juris er líklega sú 

að allir nemendur þurfa að nota íslenskar heimildir einhvern tíma í náminu á meðan það fer eftir 

eðli verkefna hvaða erlendar heimildir nemendur þurfa að nota.  Nemendur verða einnig að sjá 

notagildið í tiltekinni upplýsingalind fyrir þau verkefni sem verið er að vinna. 

Forsenda þess að geta metið  notagildi upplýsingalindar er að vita að hún sé valkostur þegar 

kemur að heimildaöflun. Það er misbrestur á því að þátttakendur hafi vitneskju um þær 

upplýsingalindir sem Lagadeildin býður upp á. Fons Juris sker sig úr en 86% af þeim sem svara 

hafa vitneskju um það.  Spurningakönnunin leiðir  í ljós að rúmlega helmingur veit af Karnov, 

um og yfir þriðjungi er kunnugt um Westlaw, Lovdata Pro og  HeinOnline. Fæstir, eða  16% 

svarenda, vita af University Press Scholarship Online rafbókasafninu. Ef  Fons Juris er undanskilið 

þá er Karnov eina gagnasafnið sem nær því að helmingur þátttakenda viti af því. Í heildina litið 

þá veit stærstur hluti þátttakenda ekki að þeir hafi val um þessar upplýsingalindir.  

Ef skoðað er samband milli vitneskju um gagnasöfnin og hve langt nemendur eru komnir í 

náminu sést að þátttakendur sem tilheyra hópnum sem er búinn með 90 einingar eða fleiri hafa 

betri vitneskju um ofangreind gagnasöfn miðað við hina tvo hópanna sem skemur eru komnir í 

náminu. Undantekning frá þessu mynstri er vitneskja um HeinOnline en þar eru þeir nemendur 
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sem fæstum einingum hafa lokið hlutfallslega stærsti hópurinn sem veit um gagnasafnið. Það 

er erfitt að segja hvaða skýring er á því. Rökrétt er að álykta að því lengra sem nemandi er 

kominn í náminu því upplýstari sé hann um þær bjargir sem honum standa til boða og þannig 

er það í aðalatriðum. Niðurstöðurnar styðja slíka ályktun einnig í meginatriðum þegar kemur að 

notkun á gagnasöfnunum. Hún er að öllu jöfnu meiri eftir því sem þátttakendur eru komnir 

lengra í náminu.  

Í upphafi kaflans var dæmi tekið um nemanda sem þarf að finna danskar réttarheimildir til 

að leysa sína upplýsingaþörf. Ef haldið er áfram með þetta dæmi þá vaknar spurningin um hvort 

nemandinn sé að nota þær upplýsingalindir sem best henta og standa honum til boða. 

Samkvæmt skilgreiningunni er það að nota ekki þær upplýsingalindir sem þörf er fyrir 

upplýsingahegðun  á sama hátt og það að nota þær. Sé nemandinn að greina tiltekin dönsk lög 

eða lagagrein myndi það að nota danska gagnasafnið Karnov vera skjótasta leiðin til að leysa 

upplýsingaþörf hans því gagnasafnið inniheldur danska lagasafnið með tengingum við 

greinargerðir, dóma  og fleiri réttarheimildir. Nemandinn getur hugsanlega leyst úr 

upplýsingaþörfum sínum eftir öðrum leiðum en það er tímafrekara og kallar á meiri vinnu auk 

þess að gera það líklega erfiðara að hnýta lausa enda ef leysa á verkefnið sómasamlega af hendi. 

Þess vegna skiptir það máli fyrir nemendur að hafa vitneskju um hvaða upplýsingalindir er úr að 

velja. Viðtölin leiddu í ljós að viðmælendum er ekki alltaf kunnugt um allar þær upplýsingalindir 

þeim standa til boða og niðurstöður spurningakönnunarinnar staðfesta það í megindráttum.  
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6.3 Er munur milli kynjanna þegar kemur að vitneskju um og notkun gagnasafna á 
vegum Lagadeildarinnar? 

 

Fyrir fjörutíu árum voru karlar rúmlega 70% nemenda  í Lagadeild Háskóla Íslands og konur tæp 

30%. (Davíð Þór Björgvinsson, 1983).  Í dag eru konur eru 60% nemenda í meistaranáminu í 

Lagadeildinni  og karlar 40%. Konur eru því 33% fleiri en  karlar. Það kemur  því ekki á óvart að 

fjöldi kvenkyns nemenda sem vita að þeim standa gagnasöfnin í áskrift Lagadeildar til boða er í 

öllum tilvikum meiri en karlkyns nemenda. Ef skoðað er hvernig útkoman væri ef kynjahlutföllin 

væru jöfn í deildinni standa kynin svo til jöfn varðandi vitneskju um HeinOnline, Karnov og 

Westlaw, sem er helmingur gagnasafnanna sem um ræðir. Í öðrum tilvikum er hlutfall kvenna 

hærra; munar mest 6% á Lovdata Pro og 5% á Fons Juris. Aðeins munar 1.5% á University Press 

Scholarship Online. 

 

Þegar kemur að notkun eru kynin aðeins jöfn varðandi notkun á Karnov. Konur nota helming 

gagnasafnanna meira en karlar: Konur sem nota Lovdata Pro eru 11% fleiri, 7% fleiri konur nota 

Fons Juris og 3% University Press Scholarship Online. Karlar hafa vinninginn í tveimur tilfellum; 

5% fleiri karlar nota Westlaw og 2% fleiri HeinOnline. Munurinn milli kynjanna er því óverulegur 

nema varðandi Lovdata Pro og Fons Juris þar sem umtalsvert fleiri konur hafa notað 

gagnasöfnin.  
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7. Lokaorð   

 

Þessi rannsókn varpar ljósi á upplýsingahegðun meistaranema við Lagadeild Háskóla Íslands þó 

ekki sé hægt að alhæfa niðurstöður hennar á alla nemendurna út frá þeim átta viðmælendum 

sem þátt tóku. Með því að nota blandaða rannsóknaraðferð í formi eigindlegrar og megindlegrar 

rannsóknar tel ég að niðurstöðurnar gefi nokkuð áreiðanlega mynd af vitneskju 

meistaranemanna og notkun þeirra á gagnasöfnum í áskrift Lagadeildarinnar.  

Rannsóknin staðfestir að hluta til  þá upplifun í starfi mínu á bókasafni Lagadeildar að 

nemendur séu almennt ekki með á hreinu hvaða upplýsingalindir standa þeim til boða. Þrátt 

fyrir að sumir viðmælenda hafi sótt kynningu á gagnasöfnum deildarinnar skortir þá vitneskju 

um þau. Það gæti bent til að kynningu og kennslu sé ábótavant en þarf þó ekki að vera. 

Tímasetning kynninga gæti hér skipt máli fyrir nemendur. Nemendur sem eru að hefja 

heimildaöflun fyrir meistararitgerð sína eru líklega móttækilegri fyrir slíkum kynningum. Það er 

atriði sem þyrfti að skoða.  Það hefur þó ekki hjálpað til í þessu sambandi þegar skyldumæting 

var aflögð á námskeiðinu Lögfræðirannsóknir á meistarastigi. Mæting á það  dalaði verulega í 

kjölfarið sem hefur að öllum líkindum áhrif á fjölda þeirra nemenda með vitneskju um þær 

upplýsingalindir sem í boði eru á vegum Lagadeildar. Að leita til bókasafnsins eftir aðstoð er 

heldur ekki yfirleitt það sem fyrst kemur upp í huga viðmælenda þegar brösuglega gengur í 

heimildavinnu. Þarna er verk að vinna fyrir þá sem véla um kynningar safnsins að finna leiðir til 

að ná betur til nemenda.  

Fyrir sjálfan mig hefur þessi tími verið lærdómsríkur. Rannsóknin hefur kallað á meiri 

samskipti við nemendur og  vonast ég til að geta byggt á þeim samskiptum til þess að bæta 

upplýsingagjöf til nemenda sem svo aftur vonandi skilar sér í því að fleiri þeirra átti sig á þeim 

björgum sem þeim stendur til boða í náminu. 
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9. Viðaukar  

 

9.1 Viðauki 1 - Spurningakönnun  

 

 

 

1. Veist þú hvort að eftirfarandi gagnasöfn standa þér til boða? Vinsamlegast merktu við 

allt sem við á í þínu tilviki 

 

⃝ EurLex 

⃝ Fons Juris 

⃝ HeinOnline 

⃝ Idunn.no 

⃝ Karnovs lovsamling 

⃝ Lovdata 

⃝ Lovdata Pro 

⃝ University Press Scholarship Online 

⃝ Westlaw UK 
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2. Hefur þú notað einhver eftirfarandi gagnasafna? Vinsamlegast merktu við allt sem við á 

í þínu tilviki 

⃝ EurLex 

⃝ Fons Juris 

⃝ HeinOnline 

⃝ Idunn.no 

⃝ Karnovs lovsamling 

⃝ Lovdata 

⃝ Lovdata Pro 

⃝ University Press Scholarship Online 

⃝ Westlaw UK 

 

3. Á vef Landsbókasafnsins er Áttavitinn sem vísar á ýmis hjálpargögn við heimildaleit, 

tengla við gagnasöfn og margvíslegt fræðsluefni varðandi fræðasvið þitt. Hefur þú notað 

Áttavitann? 

⃝ Já 

⃝ Nei 

 

4. Hefur þú farið inn á heimasíðu Landsbókasafns-Háskólabókasafns (landsbokasafn.is)? 

 

⃝ Já 

⃝ Nei 

 

5. Ég kýs að nota heimildir á rafrænu formi fremur en heimildir á prenti vegna verkefna í 

náminu 
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⃝ Mjög Sammála 

⃝ Frekar sammála 

⃝ Hvorki né 

⃝ Frekar ósammála 

⃝ Mjög ósammála 

 

 

 

 

6. Hvert er kyn þitt? 

⃝ Karl 

⃝ Kona 

 

7. Á hvaða aldri ert þú? 

⃝ 19-29ára 

⃝ 30-39 ára 

⃝ 40-49 ára 

⃝ 50-59 ára 

⃝ 60 ára og eldri  

 

 

8. Hve mörgum einingum hefur þú lokið í meistaranáminu? 

⃝ 0-59 einingum 

⃝ 60-89 einingum 

⃝ 90 eða fleiri einingum 
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9.2 Viðauki 2 – Kynningarbréf 

 

Stutt könnun á notkun gagnasafna 

 

Ágæti laganemi 

 

Guðmundur Ingi heiti ég og hef ég umsjón með bókasafni lagadeildar í Lögbergi. Ég er að gera 

könnun í tengslum við lokaverkefni mitt í upplýsingafræði við Háskóla Íslands.  Ég væri þakklátur 

ef þú gæfir þér tíma til að svara henni. Könnunin er örstutt, það tekur 1-2 mínútur að svara 

henni. Svör verða ekki rakin til einstakra þátttakenda. 

 

Til að svara könnuninni vinsamlega smelltu á eftirfarandi slóð: 

 

https://www.surveymonkey.com/r/KJXM9GR 

 

Nái svarhlutfall  70% verða þrír þátttakendur dregnir úr hópi svarenda og fá þeir gjafabréf fyrir 

hamborgara og bjór í Stúdentakjallaranum. 

 

Með fyrirfram þökk 

Guðmundur Ingi Guðmundsson 
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9.3  Viðauki 3 – Áminningarbréf 1 

 

Viljið þið gera mér greiða ?? 

 

Ágætu meistaranemar í Lagadeild  

 

Hann Guðmundur Ingi á bókasafninu í Lögbergi sendi ykkur um daginn örstutta könnun um 

notkun á gagnasöfnum sem þið hafið aðgang að á bókasafninu og Lagadeildin greiðir fyrir.    

 

Má ég biðja ykkur um að gera okkur þann greiða að svara könnun Guðmundar Inga,  en hún er 

send í þeim tilgangi að hægt sé að bæta þjónustuna við nemendur.  Það tekur ykkur mjög stutta 

stund að svara spurningunum í könnuninni.  

 

Með von um góðar undirtektir og bestu kveðjum  

 

Alma 
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9.3.1 Áminningarbréf 2 

 

Langar þig í hamborgara og bjór í Stúdentakjallaranum? 

Ágætu meistaranemar  

 

Guðmundur Ingi á bókasafninu í Lögbergi bað mig að senda ykkur eftirfarandi:  

 

Örstutt könnun um notkun á gagnasöfnum á bókasafninu í Lögbergi:  

 

Um leið og ég þakka þeim sem þegar hafa tekið sér tíma til að svara könnuninni þá vil ég 

freista þess að reyna að hækka svarhlutfallið, sem nú er komið í 55%.  

  

Minni á að nái svarhlutfall  70% verða þrír þátttakendur dregnir úr hópi svarenda og fá þeir 

gjafabréf fyrir hamborgara og bjór í Stúdentakjallaranum. 

  

 Hér tengillinn á könnunina: 

  

https://www.surveymonkey.com/r/KJXM9GR 

  

  

Með fyrirfram þökk 

Guðmundur Ingi Guðmundsson 
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9.3.2 Áminningarbréf 3  

 

Ég vil þakka þeim sem þátt tóku í könnuninni um gagnasöfnun. Þátttaka verður teljast nokkuð 

góð, 67% svörun. Það þýðir þó það að útdráttur á 3 heppnum svarendum fer ekki fram þar sem 

svörun þarf að fara í 70% til þess. Nokkra í viðbót þarf til að ná þessu lágmarki en könnunin 

verður opin út mánuðinn og því enn hægt að svara. 

Hér er tengillinn á könnunina: https://www.surveymonkey.com/r/KJXM9GR 
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9.4  Viðauki 3 – Staðfestingarbréf frá Persónuvernd 
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