
 

 

 

Upplýsingahegðun listnema 

Rannsókn á upplýsingahegðun nemenda í 
myndlist og hönnun við Listaháskóla Íslands.  

Vega Rós Guðmundsdóttir 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til MLIS-gráðu í bókasafns- og upplýsingafræði 

 

Félagsvísindasvið 



  

1

Upplýsingahegðun listnema 

Rannsókn á upplýsingahegðun nemenda í myndlist og 
hönnun við Listaháskóla Íslands.  

Vega Rós Guðmundsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til MLIS-gráðu í bókasafns- og upplýsingafræði 

Leiðbeinandi: Ágústa Pálsdóttir 

 

Félags-og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Október 2011 



  

2

Ritgerð þessi er lokaverkefni til MLIS-gráðu í bókasafns- og upplýsingafræði 

og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Vega Rós Guðmundsdóttir 2011 

 

Reykjavík, Ísland 2011 

 



 

3 

Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um upplýsingahegðun nemenda í myndlist og hönnun við Listaháskóla 

Íslands. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er merking hugtaksins upplýsingahegðun rædd og  

niðurstöður fyrri rannsókna á upplýsingahegðun háskólanema, listamanna og listnema 

skoðaðar. Í seinni hluta ritgerðarinnar eru niðurstöður rannsóknar á upplýsingahegðun 

listnema settar fram. Markmið rannsóknarinnar sem var viðtalsrannsókn var að fá innsýn 

inn í það hvernig listnemar bera sig að við leit upplýsinga sem tengjast námi þeirra og 

hvernig þessar upplýsingar eru nýttar. Upplýsingaöflun er ákveðið ferli sem litast mjög af 

tilgangi hennar. Þegar nemendum eru sett fyrir tiltekin verkefni sem þarf að leysa þá er 

upplýsingaöflunin venjulega mjög markviss. Í flestum tilfellum er upplýsingaleitin hafin 

á internetinu, samræður við aðra eru einnig algengur upphafspunktur leitar, nemendurnir 

sía út þær upplýsingar sem honum berast og í flestum tilfellum sækja þeir áreiðanlegar 

heimildir í bækur. Upplýsingaleitinni lýkur þegar nemendur telja sig hafa aflað nægra 

upplýsinga og/eða þegar skilafrestur nálgast. Þær upplýsingaveitur sem nemarnir nýta sér 

helst eru internetið, bókasafnið og annað fólk. Það er fyrst og fremst áreiðanleiki 

upplýsinga og aðgengileiki sem nemendurnir leggja áherslu á.  
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Abstract 

This paper discusses information behavior of fine arts and design students in Iceland 

academy of the arts. The first part discusses how the concept information behavior will 

be used and sets forth the results of former studies of information behavior amongst 

university students, artist and art students. The second part puts forward the results of 

students in Iceland academy of the arts. The results are derived from qualitative 

interviews. The aim is to gain an insight into how the students go about searching for 

information, how this information is collected and used. The gathering of information is a 

process which is highly influenced by its purpose. When students are given a project 

which they have to deliver, the search for information tends to be decisive. In most cases 

the search begins on the internet, conversations are another common place to begin. After 

gaining information the students decide which one to use and follow them by looking 

through sources they perceive as reliable. When they have gathered enough material 

and/or when it closes in on a deadline the information search ends. The most used 

information sources amongst the students are the internet, a library and other people. 

Accessibility and reliability are the most important factors when it becomes to deciding 

where to look for information. 



  

5 

Formáli. 

Upplýsingahegðun listnema; Rannsókn á upplýsingahegðun nemenda í myndlist og 

hönnun við Listaháskóla Íslands er lokaverkefni til MLIS gráðu í bókasafns- og 

upplýsingafræði við félags- og mannvísindadeild félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. 

Verkefnið er metið til 30ECTS eininga.  

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

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Ég vil þakka henni fyrir góða leiðsögn og gagnlegar 

ábendingar. 

Einnig vil ég þakka fjölskyldunni minni fyrir þann stuðning sem þau hafa sýnt mér og 

síðast en ekki síst viðmælendum mínum fyrir að veita mér upplýsingar og tíma. 
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1 Inngangur 

Listaháskóli Íslands var stofnaður árið 1998. Hlutverk skólans er að veita listmenntun á 

háskólastigi og að miðla fagþekkingu á sviði lista og menningar til samfélagsins. 

Bókasafns- og upplýsingaþjónusta Listaháskóla Íslands er sérfræðisafn á sviði þeirra 

greina sem kenndar eru við skólann. Safnið er stærsta listbókasafn Íslands og 

háskólabókasafn. Áherslan er fyrst og fremst á þjónustu við nemendur og starfsfólk 

skólans. Meirihluti notenda safnsins eru nemendur og það er áhugavert að skoða notkun 

þeirra á safninu og þekkingu þeirra á þeirri þjónustu sem safnið býður upp á (Listaháskóli 

Íslands, e.d., a). 

Upplýsingahegðun er samheiti yfir það atferli sem viðkemur leit og notkun upplýsinga. 

Innifalið í hugtakinu er upplýsingaleit, upplýsingaþörf og upplýsinganotkun (Case, 2007; 

Savolainen 2007). Það er mikilvægt fyrir bókasafns- og upplýsingafræðinga að þekkja 

þarfir og óskir helstu notendahópa safnanna. Skilningur á upplýsingahegðun hvers 

notendahóps fyrir sig gerir það kleift að hámarka gæði þeirrar þjónustu sem bókasafnið 

veitir. Notendarannsóknir hafa verið framkvæmdar með það í huga að öðlast þekkingu og 

skilning á því hvernig ólíkir hópar nálgast upplýsingar, með hvaða hætti þeir leita þeirra 

og í hvaða tilgangi (Case, 2007).  

Upplýsingaöflun er mikilvægur liður í öllu háskólanámi. Það hvernig nemendur bera sig 

að við öflun upplýsinga, hverju þeir leita eftir og hvaða aðferðum þeir beita, veitir innsýn 

í  þekkingu þeirra á ólíkum upplýsingamiðlum. Upplýsingahegðun háskólanema hefur 

verið rannsökuð töluvert en fáar rannsóknir hafa miðað sérstaklega að því að skoða 

upplýsingahegðun nema í listgreinum (Hemmig, 2008). Hér á Íslandi hefur tiltölulega 

lítið verið skrifað um starfsemi listbókasafna og enn sem komið er hefur sjónarhornið 

ekki verið sett á notandann (Gunnhildur Kr. Björnsdóttir, 2007).  

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða upplýsingahegðun nema í myndlist- og hönnun 

við Listaháskóla Íslands, áherslurnar verða að einhverju leyti sveigðar að notkun 

nemanna á bókasafninu en umfjöllunin nær samt töluvert út fyrir það. 
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Stuðst er við eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

 Hver er tilgangur upplýsingaleitar nemanna? 

 Hvaða upplýsingum leita þau eftir? 

 Hvar leita nemarnir eftir upplýsingum? 

 Hvernig bera þau sig að við upplýsingaleit? 

Fyrsti hluti þessarar ritgerðar fjallar um kenningar og rannsóknir á upplýsingahegðun. 

Fyrst verður fjallað almennt um upplýsingar og upplýsingahegðun, þá verður tekin fyrir 

upplýsingahegðun háskólanema almennt og upplýsingahegðun listamanna verður skoðuð 

vegna samsömunar við upplýsingahegðun listnema. Endapuntkur umfjöllunarinnar er 

úttekt á rannsóknum sem fjalla um upplýsingahegðun listnema. Seinasti kafli fræðilega 

hlutans fjallar um listbókasöfn á Íslandi, þar sem Bókasafns- og upplýsingaþjónusta 

Listaháskóla Íslands er skoðuð sérstaklega. Í öðrum hluta er fjallað um þær 

rannsóknaraðferðir sem hér er stuðst við. Þriðji hlutinn útlistar niðurstöður rannsóknar 

minnar á upplýsingahegðun myndlistar- og hönnunarnema við Listaháskóla Íslands. 

Lokahluti ritgerðarinnar skoðar niðurstöðurnar í samhengi við kenningar og rannsóknir á 

upplýsingahegðun. Þeim hluta er skipt í kafla í samræmi við rannsóknarspurningar og 

þannig eru helstu niðurstöðurnar dregnar saman og skýrðar. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum hluta verður fjallað almennt um hugtökin upplýsingar og upplýsingahegðun. Þá 

mun taka við umræða um notendarannsóknir. Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er 

upplýsinga-hegðun listnema og fræðilegt yfirlit á rannsóknum á upplýsingahegðun leiðir 

okkur frá háskólanemum og listamönnum almennt til listnema sérstaklega.  

2.1 Upplýsingar 

Það er viðeigandi að hefja umfjöllun um upplýsingahegðun listnema á umræðu um 

hugtakið upplýsingar. Hugtakið er mikið notað enda hafa upplýsingar töluverð áhrif á líf 

okkar á öllum sviðum. Það hafa verið settar fram nokkrar kenningar um merkingu 

orðsins upplýsingar. Þessar kenningar eða skilgreiningar eru settar fram með það í huga 

að gera notkun hugtaksins skýrari. Í grundvallaratriðum eiga þessar skilgreiningar það 

sameiginlegt að líta á upplýsingar sem þekkingaratriði, orð eða hluti sem verða til þess að 

auka færni og/eða skilning þeirra sem hafa að þeim aðgang (Case, 2007).  

Hér er ekki ætlunin að kafa djúpt í þá umfjöllun sem hefur átt sér stað um hugtakið 

upplýsingar, notkun okkar og skilning á því. Ég vil þó fjalla lítillega um skilgreiningar 

sem henta viðfangsefni þessarar ritgerðar. Upplýsingar er ekki hægt að slíta úr samhengi 

við þekkingu. Þær öðlast gildi þegar sá sem aflar þeirra túlkar þær og myndar úr þeim 

skilning. Túlkunin á sér stað í samhengi við þá þekkingu sem notandinn býr yfir. Gildi 

upplýsinga fyrir einstakling felst í notagildi þeirra í námi, starfi eða daglegu lífi (Rowley, 

1998). Þessi skilgreining er víðtæk en nær vel utan um hugtakið upplýsingar eins og það 

er notað í minni rannsókn. Í Odlis, netorðabók fyrir bókasafns- og upplýsingafræði er 

hugtakið skigreint aðeins þrengra. Upplýsingar eru þá gögn sem búið er setja fram á 

skiljanlegan máta og hefur verið gefin merking innan tiltekins ramma. Upplýsingarnar 

berast og verða til við notkun ólíkra miðla og í gegnum mannleg samskipti. Þessar 

skilgreiningar eru svipaðar og eiga það sammerkt að skoða upplýsingar í samhengi við 

það umhverfi sem þær verða til í og er miðlað í (Reitz, 2010). Þessar skilgreingar henta 

vel viðfangsefni ritgerðarinnar sem horfir fyrst og fremst á það hvaða upplýsingar 

listnemar hagnýta við nám sitt og hvernig þau nálgast þessar upplýsingar. 
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2.2 Upplýsingahegðun 

Í stuttu máli má segja að upplýsingahegðun sé allt það atferli sem viðkemur leit og 

notkun upplýsinga. Innifalið í hugtakinu er upplýsingaleit, upplýsingaþörf og 

upplýsinganotkun (Case, 2007; Savolainen 2007). 

Tom Wilson (2000) hélt því fram að upplýsingahegðun væri samansett úr hegðun 

einstaklings við upplýsingaleit og mótaðist af þeim leiðum sem væru færar við öflun 

upplýsinga. Hann talaði annars vegar um upplýsingaleit sem er framkvæmd af ásetningi 

(active) og hins vegar þá upplýsingaöflun sem á sér stað þegar einstaklingur rekst á 

upplýsingar fyrir tilviljun (passive). Þegar talað er um upplýsingaleit af ásetningi er átt 

við það ferli sem á sér stað þegar einstaklingur tekur ákvörðun um að afla sér þekkingar 

um fyrirfram ákveðið efni. Sjálft leitarferlið felur í sér alla þá miðla sem viðkomandi 

notfærir sér til að afla tiltekinna upplýsinga. Það að rekast á upplýsingar felur í sér öflun 

upplýsinga sem berast án þess að leitað sé sérstaklega eftir þeim. Það er algengt að slík 

upplýsingaleit verði til í samskiptum við annað fólk og við notkun fjölmiðla (Wilson, 

2000). McKenzie (2003) hefur fjallað um mikilvægi þeirra upplýsinga sem fólk rekst á 

fyrir tilviljun. Hún telur það algengt að fólk sé meðvitað um möguleikann á óvæntri 

upplýsingaöflun. Þessi vitund gerir það að verkum að fólk er vakandi fyrir því að taka á 

móti nýjum upplýsingum.    

Upplýsingaleit sem er framkvæmd af ásetningi fer oftast fram undir pressu. Það þarf 

hugsanlega að skila einhverju verkefni fyrir ákveðinn tíma. Það er hægt að nálgast 

upplýsingaleit þannig að upplýsingaöflun sé tæmandi eða þannig að leitinni er lokið 

þegar tíminn sem gefst til upplýsingaöflunar rennur út, það er komið að skiladegi. Það 

hefur sýnt sig að hið síðara er algengara (Case, 2007). 

Upplýsingaþörf vísar til þarfar og/eða löngunar einstaklings til að afla sér þekkingar. 

Þessi þörf er iðulega sprottinn af löngun til að fullnægja öðrum þörfum. Þessar þarfir geta 

falið það í sér að standa sig vel í námi eða starfi, að standa jafnfætis öðrum hvað varðar 

þekkingu og til að leysa vandamál sem koma upp í daglegu lífi (Wilson, 2006). 

Upplýsinganotkun vísar til þess hvernig þær upplýsingar sem leitandi hefur aflað sér eru 

nýttar. Á þessu stigi er upplýsingunum safnað saman þær lesnar eða skoðaðar, valið úr 

þeim og notagildi þeirra ákvarðað (Wilson, 2000). 
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Wilson (2000) taldi að upplýsingahegðun mótaðist af því umhverfi sem notandanum 

stæði til boða og þeim leiðum sem væru færar við upplýsingaöflun. Leckie, Pettigrew og 

Sylvain (1996), töldu að upplýsingahegðun notenda litaðist af trausti til 

upplýsingaveitunnar, tímaramma, kostnaði og aðgangi að gögnum/upplýsingum. Þetta 

virtist sammerkt öllum leitendahópum. Upplýsingahegðun vísar til þess sem aflar og 

notar upplýsingarnar og spurningarnar sem rannsakendur spyrja er hvað vilja notendur 

finna, hvar leita þeir, hvenær, hvernig og hvers vegna (Wilson, 2000). 

2.3 Notendarannsóknir 

Rannsóknir á upplýsingahegðun hafa verið framkvæmdar í rúm hundrað ár, til að byrja 

með einblíndu rannsakendur svo til eingöngu á notkun bóka og tímarita. Á fyrstu þremur 

áratugum 20. aldarinnar jókst fjöldi rannsókna í bókasafns- og upplýsingafræði jafnt og 

þétt. Fyrst og fremst voru það bókasöfnin og upplýsingamiðlarnir sem voru undir 

smásjánni (Case, 2007). Fyrsta þekkta rannsóknin á notkun upplýsingaþjónustu var gefin 

út árið 1948 af J.D. Bernal, tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða hvaða efni 

vísindamenn leituðu eftir á bókasöfnum og í hvaða tilgangi (Wilson, 2008). Upp úr 1960 

var farið að einblína meira á notendur upplýsingaþjónustu og þá voru upplýsingaþarfir og 

upplýsinganotkun raunvísindafólks og verkfræðinga helst rannsökuð. Margar þessara 

rannsókna einblíndu ekki á notandann sem slíkan heldur fremur þá miðla sem nýttir voru 

við upplýsingaöflun, þetta voru fyrst og fremst bækur og tímarit, ásamt fjölmiðlum og 

menntastofnunum (Case, 2007). 

Seint á 8. áratugnum jókst áherslan á notendarannsóknir, einblínt var á notandann fremur 

en miðilinn. Spurningarnar höfðu snúið að því hvernig og hvort fólk notaði þá miðla sem 

til voru og hversu gagnlegir þessir miðlar voru, en nú varð æ algengara að spurningarnar 

beindust að því hvar, hvernig og hvers vegna fólk leitaði sér upplýsinga og hvernig það 

nýtti þessar upplýsingar (Case, 2007). Rannsóknir á notendum bókasafna á þessum tíma 

einblíndu fyrst og fremst á það hverjir notuðu bókasöfnin og minna á það hvernig 

bókasöfnin voru notuð (Taylor, 1991). 

Taylor (1991) leggur áherslu á mikilvægi þess að skoða notendur upplýsingatækninnar 

og hvernig þeir nálgast þær upplýsingar sem þeir þurfa á að halda. Það er samt sem áður 

ekki síður mikilvægt að skoða það umhverfi sem upplýsingaöflunin fer fram í. Hún 

afmarkast að miklu leyti af þeim miðlum sem standa notandanum til boða. Rannsóknir á 
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notkun bókasafna til upplýsingaöflunar einblína á upplýsingar sem eitthvað sem hægt er 

að festa hendur á. Upplýsingar í þessum skilningi er eitthvað sem hægt er að finna í bók, 

á ljósmynd, í gagnagrunni og svo framvegis. Hlutverk bókasafnanna er að halda til haga, 

varðveita og miðla upplýsingunum (Case, 2007).  

Taylor leggur áherslu á að brúa bilið á milli notandans (þess sem aflar upplýsinga) og 

umhverfisins sem upplýsingaöfluninn fer fram í. Góður skilningur á óskum notenda er 

mikilvægur fyrir fagmann í bókasafns- og upplýsingafræði (Manjunatha, 2004). Það að 

bregðast við þessum óskum og að geta lesið í þær skiptir sköpum fyrir gæði þeirrar 

þjónustu sem söfnin veita. Nálgun Taylors (1991) gerir það kleift að tengja rannsóknir í 

bókasafns- og upplýsingafræði við starfshætti á bókasöfnum og upplýsingamiðstöðvum 

og með hagnýtingu þeirra ætti að vera hægt að bæta þjónustu innan þeirra. 

Taylor (1991) horfir á notendur sem hópa sem tengjast saman út frá vissum forsendum, 

þessir hópar hafa mismunandi þarfir fyrir mismunandi upplýsingar og bera sig á ólíkan 

hátt eftir upplýsingum. Samkvæmt Taylor (1991) þá er það menntun sem er líklegust til 

að hafa afgerandi áhrif á upplýsingaöflun fólks. Taylor (1991) leggur áherslu á að skoða 

það hverju ólíkir hópar leita eftir, hvað þeir telja vera mikilvægar upplýsingar og hvers 

vegna. Hvaða aðferðir einstakir hópar (oftast skilgreindir út frá starfsgrein og/ eða 

menntun), hafa tileinkað sér við upplýsingaleit og hvað býður umhverfið upp á. 

Heildarniðurstaða Taylors byggir á því að flestir vilji geta leitað upplýsinga utan 

bókasafnsins og því er brýnt að skoða hvernig hægt er að færa þjónustuna til notendanna. 

Jafnframt þykir mér mikilvægt að skoða á hvern hátt söfnin geta laðað til sín notendur og 

gert bókasöfn að eftirsóknarverðum vettvangi til að verja tíma sínum á. 

2.4 Upplýsingahegðun háskólanema 

Háskólanemar eiga það sameiginlegt að þurfa að leita sér upplýsinga til að geta staðist 

þær kröfur sem gerðar eru til þeirra í náminu. Upplýsingahegðun nemenda felur að miklu 

leyti í sér meðvitaða leit að tilteknum upplýsingum, þar sem tilgangurinn felst fyrst og 

fremst í því að ljúka með viðunandi árangri þeim verkefnum sem eru lögð fyrir þá í 

náminu. Það var algengast að nemendur einblíndu á tiltekið efni sem kennarar þeirra eða 

samnemendur bentu þeim á (Baro, Onyenania og Osaheni, 2010).  

Upplýsingaleitin fer í gegnum nokkur stig. Á fyrsta stiginu, upphafstigi upplýsingaleitar 

sækjast nemar oft eftir almennum upplýsingum eða leita eftir lykileinstaklingum á 



  

14 

tilteknu efnissviði. Á upphafsstigi upplýsingaleitar reiða nemar sig oft á mannleg 

samskipti, upplýsingarnar koma einnig oft úr fyrirlestrum, af lestrarlistum og frá 

kennurum. Þó þetta sé algengur upphafsstaður þá hagnýta nemar einnig þá miðla sem eru 

í boði við upphaf upplýsingaleitar (Ellis, 1989 og Kuhltau, 1994). 

Nemar reiða sig töluvert á bókasafnið til að afla sér upplýsinga. Ástæðan er fyrst og 

fremst sú að bækur og tímarit á bókasafninu eru talin áreiðanleg. Á bókasafninu virðast 

leitaraðferðir nemanna vera misjafnar, margir notfæra sér safnaskrár og skimun í hillur er 

mjög algeng leitaraðferð (Baro, Onyenania og Osaheni, 2010). Það er algengt að nemar 

kjósi að nota bókasafnið til að læra. Útlit bókasafnsins virðist hafa áhrif á það hvort 

nemar velji að verja tíma sínum þar eður ei. Í rannsókn Mary O‘Farrell og Jessicu Bates 

(2009) segja þátttakendur frá því á hvern hátt útlit safnsins og staðsetning getur stuðlað 

að því að þeim líði vel þar og að þar myndist andrúmsloft sem ýtir undir þá einbeitingu 

sem þarf til að námið gangi vel. 

Árið 1998 komst Fidzani að því að nemar leita fyrst og fremst að bókum og tímaritum á 

bókasafninu. Margir eiga erfitt með að finna það efni sem stendur til boða á 

háskólasöfnunum (Baro, Onyenania og Osaheni, 2010). Algengasta leitaraðferðin var að 

skima hillurnar og biðja um aðstoð bókasafnsfræðings, mjög fáir notfæra sér spjaldskrár 

safnanna til að finna efni. Spjaldskrárnar þykja flóknar í notkun og sá tími sem fer í að 

fletta í gegnum er talinn of mikill (Hartmann 2001). 

Rannsókn Urquahart o.fl (2006) sýndi að notkun rafrænna miðla hafði aukist mjög. 

Leitarvélar á netinu og tölvupóstur voru mest notuðu tækin við upplýsingaleit. Bækur 

voru aftur á móti álitnar áreiðanlegri en upplýsingar af internetinu og voru því meira 

notaðar vegna verkefnavinnu í námi. Samkvæmt þessari rannsókn skoðuðu nemar oft 

bækur áður en þeir framkvæmdu leit á internetinu. 

Nokkrum árum síðar virðist notkun á internetinu við upplýsingaleit hafa aukist mjög. 

Nemendur kjósa helst að nota internetið til að afla sér heimilda. Það virðist vera að upp úr 

aldamótunum 2000 hafi notkun þess aukist mjög og það er orðið algengasti upphafspunktur 

nemenda við upplýsingaleit (Stenerova og Susol, 2005). Samkvæmt rannsókn Lippincott og 

Kyrildou (2004) þá nota 90% nema leitarvélar á internetinu daglega en 19% nemanna nota 

bókasafnið daglega. Skýrsla OCLC (Online Computer Library Center) um 

upplýsingahegðun nemenda frá árinu 2002 sýnir að 70% nemenda nota vefsíðu bókasafnsins 
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vegna verkefnavinnu. Flestir (67%) eru að leita að greinum í fullri lengd úr viðurkenndum 

gagnagrunnum og næstflestir (56%) nota rafræna skrá bókasafnsins. Aðrar rannsóknir sýna 

svipaðar niðurstöður (Baro, Onyenania og Osaheni, 2010). 

Áherslan er á aðgengilegar og vel skipulagðar upplýsingar. Það er gerð krafa til þess að 

sá miðill sem er notaður sé tímasparandi og einfaldur í notkun. Við gæðamat líta 

notendur fyrst og fremst á uppruna heimildanna, nafn höfundar (ef þess er getið) og útlit 

heimildar. Flestir hafa einhverja tilfinningu fyrir því hvernig áreiðanlegar heimildir eiga 

að líta út. Vefheimildir úr gjaldfrjálsum gagnagrunnum verða oftast fyrir valinu. Það 

vantar oft töluvert upp á það að nemendur leggi gæðamat á þær heimildir sem þeir finna 

á internetinu og vegna vankunnáttu við leit í viðurkenndum gagnagrunnum þá missa þeir 

oft af greinum sem gætu nýst þeim (Stenerova og Susol, 2005).   

Þegar nemar leita að efni á internetinu, þar með talið í viðurkenndum gagnagrunnum, virðist 

vera að þeir séu að leita eftir „nógu“ góðu efni fremur en besta efninu. Þeir meta gæði efnisins 

út frá nokkrum þáttum; þeir mikilvægustu eru hversu auðvelt er að nálgast efnið og hvort það 

er aðgengilegt í heild sinni. Rannsóknir hafa sýnt að nemar notfæra sér aðeins hluta þeirra 

upplýsingamiðla sem þeim standa til boða (Baro, Onyenania og Osaheni, 2010).  

Mannleg samskipti eru algengur vettvangur upplýsingaöflunar. Fólk er ekki 

upplýsingaveita í eiginlegum skilningi en það er í gegnum samskipti sem fólk virðist leita 

meirihluta þeirra upplýsinga sem það óskar eftir. Lu (2007) talar um þá sem veita 

upplýsingar sem hliðarverði. Þessir hliðarverðir stýra því hvaða upplýsingar fara áfram, 

hversu nákvæmar þær eru og að einhverju leyti hvernig áreiðanleiki þeirra er metinn. Val 

upplýsingaleitanda á hliðarvörðum litast af félagslegum tengslum leitandans við 

hliðarvörðinn, oft eru þeir úr nánasta umhverfi hans. Félagsleg staða hliðarvarðarins 

skiptir einnig töluverðu máli. Það er algengt að hliðarverðir og upplýsingaleitendur 

tengist í gegnum atvinnu eða nám. Hliðarvörðurinn er valinn vegna þekkingar hans á 

tilteknu viðfangsefni. Kostir upplýsingaaöflunar í gegnum samskipti felast að mati Lu 

(2007) í hraðri svörun á fyrirspurnum og aðgengileika hliðarvarðanna. 

Byrne og Bytes (2009) telja að mannleg samskipti séu í reynd meginundirstaða 

upplýsingaöflunar meðal háskólanema. Það eru fyrst og fremst samnemar og kennarar 

sem nemendur leita til vegna upplýsingaöflunar. Samkvæmt rannsókn Lippincott og 

Kyrillidou (2004) reiða 84% nemenda sig á efni úr fyrirlestrum og 84% reiða sig á 
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samnemendur sína þegar þeir leita upplýsinga. Fyrirlestrar eru ákveðið form mannlegra 

samskipta, sem hefur þá sérstöðu að vera með mjög formlegu sniði. Aðrar rannsóknir 

hafa sýnt svipaðar niðurstöður (Baro, Onyenania og Osaheni, 2010). 

Í heildina má sjá að nemar kjósa fyrst og fremst að notfæra sér þá miðla sem eru 

aðgengilegir. Internetið verður fyrir valinu vegna þess að nýting þess er óháð 

staðsetningu og tíma. Tilgangur upplýsingaleitar meðal háskólanema er oftast mjög 

markviss: nemarnir eru að leita eftir upplýsingum sem nýtast til að leysa þau verkefni 

sem tengjast námi þeirra. Leitaraðferðirnar eru misjafnlega markvissar. Hilluskimun er 

algeng leitaraðferð. Hilluskimunin er venjulega markviss að því leyti að nemarnir leita 

innan tiltekins efnissviðs. Rafrænar spjaldskrár bókasafna eru töluvert mikið notaðar en 

hefðbundnar spjaldskrár svotil ekkert. Notkun viðurkenndra gagnagrunna er töluverð en 

formlegt gæðamat er háð tilviljunarkenndum þáttum á borð við útlit greinanna og 

aðgengileika þeirra. Bókasafnið er töluvert mikið nýtt og ennþá telja nemar að bækur og 

tímarit á söfnunum séu áreiðanlegustu heimildirnar, upplýsingar um efni koma oft frá 

kennurum og samnemendum. 

Upplýsingahegðun nemenda litast að einhverju leyti af því fagi sem nemendurnir leggja stund 

á. Notkun á bókasafninu virðist vera meiri meðal nemenda í hugvísindum heldur en meðal 

nemenda í raun- og félagsvísindum. Hugvísindanemar eru líklegri til að nota safnskrár, skima 

hillur bókasafnanna, leita eftir aðstoð starfsmanna bókasafna og notfæra sér aðra þá þjónustu 

sem miðar að því að gera leit þeirra að efni innan veggja bókasafnsins auðveldari. Nemarnir 

eru fyrst og fremst að leita sér að fræðilegu efni (Baro, Onyenania og Osaheni, 2010). Nám í 

listgreinum lýtur að mörgu leyti öðrum lögmálum en annað akademískt nám og 

upplýsingahegðun listnema hlýtur því að litast af eðli námsins. 

2.5 Upplýsingahegðun meðal notenda listbókasafna 

Hér mun ég fyrst og fremst einblína á notendur listbókasafna og þá þjónustu sem 

notendum stendur til boða. Tilgangurinn er í anda Taylor´s; sá að komast að því hvað 

einkennir notendahópinn og hvernig er hægt að hagnýta þekkingu á óskum og þörfum 

notendanna til að bæta þjónustu safnanna. 

Rannsóknir sýna að þeir sem helst nota listbókasöfn eru listnemar, listfræðingar og 

listamenn, almenningur í leit að upplýsingum um myndlist nýta söfnin en í mun minna 

mæla (Hemmig, 2008). Hér er tilgangurinn fyrst og fremst að skoða upplýsingahegðun 
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listnema. Það hefur sýnt sig að upplýsingahegðun listnema og starfandi listamanna er að 

mörgu leyti sambærileg og því tel ég mikilvægt að skoða aðeins hvernig starfandi 

listamenn afla sér upplýsinga. 

2.5.1 Upplýsingahegðun starfandi listamanna 

Rannsóknir á upplýsingahegðun starfandi listamanna sýna að mörgu leyti sambærilegt 

mynstur og meðal listnema. Þær upplýsingar sem listamenn leita eftir eru mjög 

fjölbreyttar og þeir sækja innblástur í efni sem tengist ekki myndlist sem slíkri. Árið 

1986 hélt Arlis ráðstefnu sem bar yfirskriftina hvað lesa listamenn. Niðurstöðurnar sýndu 

enn og aftur mikla fjölbreytni í vali listamannanna en það sem þeir áttu sameiginlegt var 

að þeir lásu myndasögubækur. Áherslan á sjónrænt efni er gegnumgangandi. 

Listamennirnir eins og listnemarnir kjósa að leita eftir efni á tilviljunarkenndan hátt. Þeir 

töluðu um að það sem skipti þá máli þegar komið væri á bókasafnið, væri aðlaðandi 

umhverfi þar sem þeir gátu hugsað sér að staldra við og að efnið væri sjáanlegt og 

aðgengilegt í hillum (Hemmig, 2008).  

Árið 1986 skrifaði bókasafnsfræðingurinn Opdahl (1986; í Hemmig, 2008) grein um 

upplýsingaþarfir starfandi listamanna. Niðurstöðurnar voru í takt við fyrri niðurstöður, áherslan 

var á fjölbreytt efni, myndræn gögn, leitaraðferðin var tilviljunarkennd og ástæður fyrir 

upplýsingaleitinni voru hugmyndaöflun og leit að innblæstri. Í grein Opdahl er aftur á móti 

lögð meiri áhersla á mikilvægi þess að bókasafnið sé tengiliður listamannsins við heim 

listarinnar. Hún telur mikilvægt að á safninu sé að finna tímarit um nýjustu strauma og stefnur í 

faginu, auk sýningarskráa frá listasöfnum. Bókasafnið á að hennar mati að vera vettvangur fyrir 

listamenn og listnema til að kynna verk sín. Bókasafnið á að sýna verk staðbundinna 

listamanna og láta liggja frammi upplýsingar um störf þeirra. 

Opdahl leggur einnig áherslu á bókasafnið sem tengilið við umheiminn og sem vettvang 

fyrir sýningar á verkum listamanna í nágrenni safnsins. Opdahl rannsakaði starfsemi 

bókasafns í fremur afskekktu sveitarfélagi og því mögulegt að hlutverk bókasafnsins 

verði víðtækara en ella. Í stærri og eða miðlægari samfélögum þar sem aðgangur að 

galleríum og listviðburðum er meiri er ólíklegt að bókasafnið þurfi að gegna hlutverki 

tengiliðs og kynningarfulltrúa nema í litlu mæli (Hemmig, 2008). 

Fyrsta viðamikla rannsóknin á upplýsingaþörfum starfandi listamanna var framkvæmd 

árið 1987 af Dane, sem var framkvæmdastjóri list- og tónlistardeildar almenningsbóka-
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safns í Bandaríkjunum. Niðurstöðurnar byggja á notendum bókasafnsins. Notenda-

hópurinn samanstóð af arkitektum, myndskreyturum, skrautskrifurum, listhönnuðum, 

ljósmyndurum, myndlistarmönnum (málurum, skúlptúrlistamönnum og grafíkerum). 

Listamennirnir voru bæði áhugalistamenn og starfandi listamenn bæði lítið og mikið þekktir. 

Dane tók undir það með fyrri rannsakendum að upplýsingaþarfir listamanna nái yfir breitt 

efnissvið. Hann ráðlagði bókasafnsfræðingum að taka mið af því í gerð aðfangastefnu fyrir 

listbókasöfnin. Hann lagði sérstaka áherslu á að til væru tímarit, leiðbeiningabæklingar, safn 

grunngagna (ljósmyndir, úrklippur úr blöðum og bæklingar), myndræn gögn, gögn frá 

uppboðum, munir fyrir safnara (til dæmis tónleikamiðar og sýningarmiðar), að það væri 

aðgangur að ljósritunarvélum, aðstæða til myndvinnslu og aðgengi að myndavélum. Einnig 

lagði hann áherslu á að hægt væri að koma saman á bókasafninu og að þar væru haldnar 

sýningar og að safnið ætti til efni um og eftir listamenn á svæðinu. Hagnýtar upplýsingar til 

dæmis um hvar hægt er að leigja vinnustofur telur hann líka vera mikilvægar. Það sem er ólíkt 

fyrri rannsóknum er að svo til ekkert er talað um listaverkabækur og að áherslan á hagnýtar 

upplýsingar eru meiri (Hemmig, 2008). 

Áherslan hafði fram að 9. áratugnum verið á einstaklingsbundnar upplýsingaþarfir 

listamannanna og listnema og mikið var talað um þann fjölbreytileika sem einkenndi 

efnisval þeirra. Upp úr miðjum 9. áratug síðustu aldar má sjá aukna áherslu á listamenn 

og listnema, sem félagslega hópa sem hafa sérstöðu með tilliti til upplýsingaþarfar og 

upplýsingahegðunar (Hemmig, 2008). Þetta gerir það auðveldara að sjá hið sameiginlega 

innan hópanna og gerir það kleift að mæta þörfum þeirra betur þegar komið er á 

bókasafnið. Árið 1994 skrifar Layne um notendur listbókasafna og mikilvægi þess að 

þekkja hópinn með það í huga að geta byggt upp notendamiðaða bókasafnsþjónustu. Ári 

síðar rannsakar Stam upplýsingahegðun listamanna, rannsóknir hans skoða listamanninn 

sem notanda út frá sjónarhorni bókasafnsfræðingsins. Þær gefa því innsýn inn í notkun 

bókasafnsins frá sjónarhóli þeirra fagaðila sem þar starfa. Niðurstöðurnar eru í takt við 

það sem fram hefur komið, listamennirnir leita eftir myndrænum upplýsingum ásamt 

upplýsingum um tækni og efniskost við vinnu sína. Rannsókn Stam dregur fram vissa 

hagnýta þætti í upplýsingaleit listamannanna, það kemur fram að þeir nota bókasafnið 

töluvert til að sækja sér upplýsingar um atvinnumöguleika, aðferðir við að koma verkum 

sínum á markað og um þá styrki sem eru í boði. Leitaraðferðin er fyrst og fremst 

tilviljunarkennd (browsing). Stam telur að upplýsingaþarfir listamanna séu í reynd of 

fjölbreyttar til að hefðbundið listbókasafn geti mætt þeim að fullu. Það sem hún telur 
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bókasöfnin geta gert til að hámarka gæði þjónustunnar sé að tryggja það að safnkostur sé 

sýnilegur og auðvelt sé að nálgast hann, einnig leggur hún áherslu á það að söfnin bjóði 

notandanum að taka ljósrit og þá sér í lagi litljósrit með hámarksgæðum. Það sem 

listamennirnir vilja er auðveldur aðgangur að upplýsingum, á þeim tíma sem þeim hentar, 

þeir vilja flestir ekki þurfa að læra á bókasöfnin sem slík (Hemmig, 2008). Hér kemur 

það enn og aftur í ljós að almenningsbókasöfn þjóna vissum hagsmunum listamanna 

betur en sérhæfð listbókasöfn, almenningsbókasöfnin hafa iðulega lengri opnunartíma og 

fjölbreyttari safnkost. Krafan um auðveldan aðgang að upplýsingum á hentugum tíma á 

reyndar við um flesta notendahópa. Það hefur sýnt sig að nemendur leggja oft meiri 

áherslu á aðgengileika en gæði heimilda (Stenerova og Susol, 2005) og að notendur 

sérfræðisafna leggja áherslu á það að geta nálgast þær upplýsingar sem þörf er á heima 

við eða á vinnustað sínum (Guðrún Pálína Héðinsdóttir, 2008).  

Árið 1996, dregur Cobbledick saman þá þætti sem hún telur upplýsingaþarfir listamanna 

samanstanda af. Þessir þættir eru upplýsingaöflun til að fá hugmyndir fyrir eigin sköpun, 

tilteknar myndrænar upplýsingar, upplýsingar um aðferðir og tækni við listsköpun og 

upplýsingar um markaðssetningu á listaverkum. Það sem er ólíkt í niðurstöðum 

Cobbledick (1996) og annarra rannsakenda er aukin áhersla á upplýsingar um 

markaðssetningu. Þörf fyrir tilteknar myndrænar upplýsingar virðist meiri í rannsókn 

Cobbledick heldur en fyrri rannsóknir hafa sýnt. Aðrir hafa lagt meiri áherslu á 

tilviljunarkennda leit listamanna að upplýsingum og að við upphaf leitar fari hann ekki af 

stað með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvað það er sem hann vil finna. Cobbledick 

taldi aftur á móti að áherslan á frjálsa leit (browsing) væri ofmetin í rannsóknum á 

upplýsingahegðun listamanna. Leit að tilteknum upplýsingum hefur fremur verið talinn 

einkenna listnema sem þarf að kynna sér störf og verk tiltekinna listamanna eða þekkja 

strauma og stefnur, þessi þörf er talinn koma til vegna þeirra krafna sem námið gerir til 

nemanna. Listamenn Cobbledick leita töluvert að tilteknum fyrirfram ákveðnum 

myndrænum upplýsingum. 

Cobbledick tók viðtöl við fjóra listamenn. Niðurstöður hennar sýndu að prentaðar 

heimildir eru mjög mikilvægar í hinu skapandi ferli. Að listamenn leggja meiri áherslu á 

texta (ritað mál) en fyrri rannsóknir gefa til kynna. Að upplýsingaþarfir listamanna eru 

það fjölbreyttar að það er ekki hægt að sinna þeim eingöngu á sérhæfðum listasöfnum. 

Tilviljunarkennd leit er algengasta aðferðin en hún er framkvæmd innan ramma einhvers 
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viðfangsefnis. Listamenn eru venjulega áskrifendur að þeim tímaritum sem þeir telja sig 

þurfa, þeir nota ekki bókasöfnin til að nálgast þau. Þeir ráðfæra sig sjaldan við 

tímaritaskrár. Tæknilegar upplýsingar og upplýsingar um listviðburði nálgast flestir hjá 

öðrum listamönnum. Flestir vilja ekki notendaleiðbeiningar, þeir vilja frekar annaðhvort 

beina milligöngu að upplýsingunum eða leita í einrúmi. Góð ljósritunaraðstaða er 

bráðnauðsynleg. Til að koma til móts við þarfir listamanna þurfa söfnin því að bjóða upp 

á fjölbreytt prentað efni í umhverfi sem gefur fólki ráðrúm til að eiga samskipti 

(Cobbledick, 1996). Rannsókn Cobbledick miðast við listamenn sem hafa aðgang að 

háskólabókasafni, viðföng rannsóknarinnar unnu öll í háskólanum. Mismunurinn á 

niðurstöðum Cobbledick og annarra sem fjallað hafa um upplýsingaþarfir starfandi 

listamanna gætu því tengst nálægð viðmælenda Cobbledick við bókasafnið auk þess sem 

störf við kennslu og fræðiskrif eru líkleg til að hafa áhrif á upplýsingaþarfir hópsins á 

annan hátt en meðal listamanna sem starfa ekki á vettvangi listaháskólans. 

Flestar þær rannsóknir sem hafa verið gerðar um notkun listamanna á bókasöfnum hafa 

fjallað um listamenn sem hafa tengingu við listaskólana, hér eru listnemar teknir með. 

Visick, Hendricksson og Bowman (á.á.) settu fram þá tilgátu að listamenn sem tengdust 

listaskólum væru líklegri til að sækja heim bókasöfnin en þeir listamenn sem hefðu ekki 

tengingu við skólana. Rannsókn þeirra gefur til kynna að það sé lítill munur á því hversu 

oft þessir hópar sækja bókasafnið, þeir sem hafa tengsl við skólana notfæra sér frekar 

skólasöfnin á meðan hinir sóttu meira í almenningsbókasöfnin. Báðir hóparnir eru jafn 

líklegir til að leita að bókum, en þeir sem hafa tengsl við skólana skoða frekar tímarit. 

Flestir listamannanna fóru á bókasafnið með það í huga að finna tiltekið efni en þegar 

þeir voru komnir á bókasafnið völdu þeir frjálsa leit (browsing). 

Oddos skoðar starfsemi listbókasafna á söfnum, árið 1998. Hann bendir á að opinber stefna 

margra bókasafna á listasöfnum sé að þjóna almenningi. Hann telur að söfnin dragi að sér 

töluverðan fjölda starfandi listamanna en að þessi fjöldi týnist þegar skoðaðar eru tölur um 

notendur bókasafnanna. Ástæðuna fyrir því að starfandi listamenn sæki bókasöfn listasafnanna 

telur hann felast í því að tengsl þeirra við listaskólana hafi rofnað og því séu bókasöfn skólanna 

ekki lengur hinn augljósi vettvangur upplýsingaleitar í tengslum við listsköpun. Niðurstöður 

Oddos sýna fyrst og fremst að upplýsingaþarfir listamanna eru mjög fjölbreyttar og hann telur 

að í raun geti listbókasöfn, sem miða fremur að þörfum listfræðinga og listsagnfræðinga ekki 

sinnt þeim sem skildi (Hemmig, 2008). 
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Rannsóknir framkvæmdar fyrir síðustu aldamót sýna það að listamenn nota rafræna 

gagnagrunna lítið og finnst þeir og internetið henta illa viðfangsefni sínu. Helsta 

skýringin var sú að myndgæðin voru slök og vinnsluhraði lítill (Frank, 1999). Síðari 

rannsóknir sem hafa verið gerðar meðal listamanna um notkun á rafrænum 

upplýsingamiðlum hafa sýnt að notkun þeirra og þá sérstaklega internetsins, hefur aukist 

mjög síðasta áratuginn. Yngri listamenn nýta sér rafræna gagnagrunna í meira mæli en 

eldri listamenn. Þeir listamenn sem tengdust listaskólunum notuðu gagnagrunna í mun 

meira mæli en þeir listamenn sem tengdust skólunum ekki. Munurinn liggur eflaust í 

nálægð fyrrnefnda hópsins við gagnagrunnana (Visick, Hendrickson og Bowman, á.á.). 

Í heildina litið virðist upplýsingahegðun starfandi listamanna og upplýsingahegðun 

listnema fylgja svipuðum formerkjum. Báðir hóparnir eru fyrst og fremst að leita að 

myndrænum heimildum og sú leitaraðferð sem helst verður fyrir valinu er frjáls og 

tilviljunarkennd (browsing). Það sem helst aðgreinir þessa hópa er áhersla listamanna á 

praktískar upplýsingar varðandi markaðssetningu, styrki og kynningarmál, auk þess 

virðast listamennirnir vera líklegri til að nálgast tímarit og upplýsingar um viðburði innan 

síns sviðs annars staðar en á bókasafninu. Tengsl listamanna við listaskólana virðast hafa 

áhrif á þekkingu þeirra á bókasafninu, auk þess sem tilgangur upplýsingaleitar virðist 

mótast af þessum tengslum. Sá hópur sem tengist listaskólunum nýtir sér helst 

skólasöfnin á meðan hinn hópurinn sækir frekar þjónustu til almenningsbókasafna og 

bókasafna innan listasafna. Upplýsingaþörf listamanna virðist það fjölbreytt að sérhæfð 

listasöfn geta sjaldnast þjónað þeim að fullu og er það sammerkt með rannsakendum að 

þau telja áherslu safnanna miða um of við þarfir listfræðinga. Það má aftur á móti velta 

því fyrir sér hvort það teljist hagkvæmt eða skynsamlegt að sérhæfð listbókasöfn sinni 

því hlutverki sem almenningsbókasöfn hafa nú þegar á sínu snæri. Listamennirnir tala 

um að það sem skipti þá megin máli sé að söfnin séu aðlaðandi, að hægt sé að nálgast 

þjónustu þeirra á hentugum tíma og að þau geti nýst sem samkomustaður listamanna. 

Vandamálið sem felst í sérhæfðum efniskosti væri eflaust hægt að leysa með náinni 

samvinnu við almenningsbókasöfn. 

2.5.2 Upplýsingahegðun listnema 

Listnemar eiga sem hópur margt sameiginlegt bæði með háskólanemum almennt og með 

starfandi listamönnun. Nám listnema felur bæði í sér öflun fræðilegrar þekkingar og 

þjálfun í listsköpun. Fræðilegur hluti námsins er að mörgu leyti sambærilegur 
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akademísku námi innan hugvísindadeilda hefðbundinna háskóla. Það má því gera ráð 

fyrir því að upplýsingahegðun sem miðar að því að standast kröfur í fræðilegu námi sé 

sambærileg upplýsingahegðun háskólanema í fögum á borð við listfræði. Í þessum kafla 

verður fyrst og fremst einblínt á það hvernig listnemar afla sér upplýsinga vegna náms en 

einnig verður fjallað um upplýsingaöflun vegna sjálfstæðrar listsköpunar þeirra. Stærstur 

hluti þess efnis sem til er um notendur listbókasafna miðar að því að kortleggja það 

hvernig listnemar nota þjónustu bókasafna og þá sér í lagi listbókasafna (Hemmig, 2008). 

Árið 1975 framkvæmdi Toyne fyrstu könnunina um upplýsingahegðun listnema. Toyne 

skoðaði fyrirspurnir þeirra nema sem heimsóttu bókasafnið og setti út frá því fram tilgátu 

um hvers konar efni listnemar sæktust fyrst og fremst eftir. Tæplega þriðjungur nemanna 

var að leita eftir tilteknum bókum, oft bókum sem þeir vissu að væru til á bókasafninu. 

Af þessu dró Toyne þá ályktun að nemarnir leituðu hvor til annars eftir upplýsingum um 

bókasafnið. Nemarnir leituðu mikið eftir myndrænum gögnum, bæði eftirprentunum af 

listaverkum og myndrænu efni sem tengdist ekki beint myndlist. Það efni sem nemarnir 

leituðu eftir var fjölbreytt og mikið af því efni sem þeir sóttust eftir var hugsað sem 

stuðningur við eigin listsköpun. Toyne ályktaði sem svo að hlutverk listbókasafnsins ætti 

að vera stuðningur við hið skapandi ferli. Til að sinna þessu hlutverki taldi hann 

mikilvægt að safnið byði upp á fjölbreyttan safnkost og að áherslan skyldi vera á 

framboð af myndrænu efni. 

Rannsókn Toyne er takmörkuð að því leyti að hún fjallar eingöngu um þá nema sem báru fram 

fyrirspurnir til bókasafnsins og sýnir því ekki hvernig nemarnir bera sig sjálfir að við notkun 

þess. Auk þess skoðaði Toyne eingöngu fyrirspurnirnar án þess að fá álit nemanna á því sem 

þeir töldu að bókasafninu skorti. Þessi könnun lagði aftur á móti grunninn að frekari 

rannsóknum á upplýsingahegðun listnema og listamanna og niðurstöður Toyne um 

upplýsingaþarfir listnema hafa að miklu leyti staðist tímans tönn (Hemmig, 2008).  

Árið 1982 kannaði Pacey, annar listbókasafnsfræðingur, notkun nemenda á bókasafninu. 

Niðurstöður hans voru svipaðar niðurstöðum Toyne að því leyti að áhersla listnemanna 

var fyrst og fremst á sjónræn gögn og nemarnir notuðu bókasafnið í leit að innblæstri. 

Það vakti athygli Pacey að eftirspurn eftir barnabókum var töluverð og iðulega var 

tilgangurinn sá að fá hugmyndir. Pacey tók eftir því að eftirspurn eftir tímaritum var 

mikil og þá sérstaklega meðal nemenda í hönnun. Pacey komst að því að sú aðferð sem 

nemarnir kjósa við upplýsingaleit, er tilviljunarkennd (browsing) og eins og í könnun 
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Toyne kemst hann að því að það efni sem listnemarnir leituðu eftir var fjölbreytt og 

iðulega ekki tengt myndlist. Pacey dregur af þessu þá ályktun að listbókasöfn miðist of 

mikið af þörfum listfræðinga og listsagnfræðinga. Hann telur þarfir listnema ólíkar 

þörfum listfræðinga og listsagnfræðinga og vill að söfnin taki mið af þeim. Listbókasafn 

sem styður við listsköpun býður að hans mati upp á fjölbreyttan safnkost, þar sem 

aðaláherslan er á myndræn gögn (Hemmig, 2008). 

Árið 1985 gerðu Day og McDowall rannsókn á upplýsingahegðun listnema við háskóla í 

Bandaríkjunum. Þessi rannsókn var viðameiri og nákvæmari en kannanir Toyne og Pacey 

og tilgangurinn var að fá mynd af upplýsingahegðun og upplýsingaþörfum nema í ólíkum 

deildum skólans. Þátttakendur voru myndlistarnemar, nemar í listhönnun, listasögu, 

iðnhönnun og listmarkaðssetningu. Day og McDowall skoðuðu upplýsingahegðun 

nemanna almennt og út frá því hvaða hlutverki bókasafnið gegndi við leit þeirra eftir 

upplýsingum. Niðurstöðurnar sýndu að það var töluverður munur á því hvernig nemar í 

listasögu og nemar í skapandi greinum notuðu bókasafnið. Listnemarnir voru fyrst og 

fremst leita að myndrænum upplýsingum. Aðferðin við upplýsingaleit var 

tilviljunarkennd (browsing). Upplýsingarnar sem listnemarnir leituðu eftir var víðtæk og 

einskorðaðist alls ekki við upplýsingar sem tengdust listum með beinum hætti. Listnemar 

fá frekar en aðrir nemar upplýsingar frá öðrum (iðulega samnemendum sínum) um það 

hvernig þau geti notað bókasafnið. Nemar í listfræði leituðu í meira mæli eftir 

upplýsingum sem tengdust á augljósan hátt faginu og iðulega var tilgangurinn sá að 

standast kröfur í tilteknum kúrsum. Upplýsingaleitin var markvissari en tilviljunarkennd 

leit samt sem áður algeng (Hemmig, 2008). 

Niðurstöður Day og McDowell eru ólíkar niðurstöðum Toyne og Pacey að því leiti að 

viðmælendur Day og McDowell voru sjaldnast að leita eftir upplýsingum um tiltekna 

listamenn. Day og McDowell greina þau svið (utan listarinnar) sem vekja sérstaklega 

áhuga listnemanna, þetta eru bókmenntir, saga, landafræði, líffræði og barnabókmenntir. 

Eins og Pacey þá kalla Day og McDowell eftir því að á listbókasöfnunum sé lögð meiri 

áhersla á að mæta þörfum listnema fyrir upplýsingar um efni sem ekki tengist beint 

listinni, þeim finnst söfnin einblína of mikið á listasögu (Hemmig, 2008). Árið 1986 

rannsakaði Nilsen notkun listnema á bókasafni listaháskóla í Bandaríkjunum. 

Niðurstöðurnar nýtti hún til að setja fram tillögu að notendamiðaðri þjónustu 

listbókasafna og lagði áherslu á bókasafnið sem tengilið við hinn stóra heim 
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myndlistarinnar. Niðurstöður Nilsen eru fyrst og fremst fengnar með því að ræða við 

kennara í listaháskólanum en ekki við nemendurna sjálfa. Það vantar því sjónarmið þess 

hóps sem rannsóknin miðar að. Þessi galli á rannsókn Nilsen er algengur í 

notendarannsóknum, þar sem þarfirnar eru oft skoðaðar með augum bókasafns-

fræðingsins og því hlýtur að vanta grundvallarupplýsingar sem eingöngu sá hópur sem er 

til athugunar getur veitt (Hemmig, 2008).  

Rannsóknir á upplýsingahegðun listnema eiga það sammerkt að sýna fram á fjölbreytni í 

efnisvali listnemanna. Það efni sem þau sækjast eftir í tengslum við eigin listsköpun nær 

yfir fjölbreytt efnissvið og í fljótu bragði virðist efnið oft ótengt fagi þeirra. Því hefur 

verið haldið fram að almenningsbókasöfn henti betur til að sinna þessari tilteknu þörf 

listnemanna. Þar sem möguleikar á millilánasöfnum eru fyrir hendi, má velta þeirri 

spurningu upp hvort það sé raunhæft eða jafnvel jákvætt að sérhæft listbókasafn sinni 

kröfum um aðgang að efni sem tengist mjög óbeint sérsviði þeirra.  

Árið 1999 gerði Polly Frank rannsókn á notkun listnema á almenningsbókasöfnum. 

Rannsóknin styður það að nemendur vilja efni sem þeir geta nálgast á einfaldan hátt á 

internetinu. Sérstaða listnema í samanburði við aðra er sú að þeir leggja mikla áherslu á 

að nálgast sjónrænt efni. Algengasta ástæðan sem listnemarnir gáfu fyrir notkun á 

bókasafnsefni var leit að hugmyndum og upplýsingaöflun um ákveðna listamenn, 

liststefnur eða tímabil í listasögunni. Listnemar fundu efnið fyrst og fremst með 

ómarkvissri leit (browsing) og út frá upplýsingum frá samnemendum og kennurum. Það 

var sjaldgæft að þeir notfærðu sér þá aðstoð sem bókasöfnin buðu upp á (Frank, 1999). 

Þegar kom að því að velja hvaða efni var þess vert að skoða nánar, skiptu sjónræn atriði á 

borð við stærð bóka, heildarútlitshönnun og ástand bókarinnar töluverðu máli. 

Listnemarnir nýttu sér alla miðla við upplýsingaleit sína en töluðu um að internetið 

myndi nýtast betur ef það gæti gert sjónrænum gögnum betri skil. Tölvur og vefsíður sem 

sýna myndverk í góðri upplausn, án þess að hægja um of á vinnsluhraðanum geta komið 

til móts við þessar þarfir og möguleikinn á að ljósrita efni í lit og með skýrum 

myndgæðum gerir það einnig (Frank, 1999). Þrátt fyrir ókosti rafrænna gagna í tengslum 

við listupplýsingar þá sýndi rannsókn Bonnie Reed og Donald R. Tanner (2001) að 

notendur bókasafnsþjónustu myndlistardeildar við Bandarískan háskóla töldu það 

mikilvægt að safnið hefði gagnvirkt efni aðgengilegt, ásamt listaverkaskrám og afritum 

af sýningarskrám. Rannsókn Frank (1999) er meira en tíu ára gömul, síðari rannsóknir 
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hafa sýnt að listamenn í dag nota internetið töluvert við upplýsingaleit (Hemmig, 2008). 

Stafrænni tækni hefur fleygt fram og það er því óvíst að myndgæði og vinnsluhraði 

netefnis sé ennþá hindrun við upplýsingaöflun í augum listnema. Það virðist samt vera að 

notendur listbókasafna sæki almennt minna í rafrænt efni, en notendur annarra 

sérfræðibókasafna (Gunnhildur Björnsdóttir, 2007).  

Þær rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar á notkun listnema á listbókasöfnum draga fram 

afgerandi mynstur, nemarnir leita eftir myndrænum upplýsingum sem nýtast þeim bæði við 

eigin sköpun og til að standast þær kröfur sem gerðar eru til þeirra í náminu. Þeir leita 

töluvert að upplýsingum um tiltekna listamenn, sækjast eftir upplýsingum um strauma og 

stefnur í heimi listarinnar og leita að upplýsingum um frekara nám. Upplýsingaþarfir tengdar 

þeirra eigin listsköpun eru mjög fjölbreyttar og fá sérhæfð listbókasöfn geta uppfyllt þær. 

Hvað þessar þarfir varðar virðist hefðbundið almenningsbókasafn oft henta betur. Aðferð 

listnemanna við leit er fyrst og fremst tilviljunarkennd (browsing), það hefur verið skýrt með 

skorti á þekkingu nemanna á möguleikum upplýsingatækninnar en einnig hefur verið bent á 

að tilviljunarkennd leit henti faginu, það sé í gegnum hina tilviljunarkenndu leit sem nýjar 

hugmyndir fæðast (Littrel, 2001). 



  

26 

3 Listbókasöfn á Íslandi 

Það hefur lítið verið skrifað á Íslandi um starfsemi listbókasafna og enn minna um 

upplýsingaþarfir notendahópa safnanna. Fyrsta íslenska greinin um listbókasöfn var 

Bókaverðir á listbókasöfnum eftir Arndísi Árnadóttur árið 1977. Greinin fjallaði fyrst og 

fremst um skilgreiningar á listbókasafni sem stofnun. Þar setur hún meðal annars fram 

þann möguleika að almenningsbókasöfn sem og skólabókasöfn gætu útvíkkað hlutverk 

sitt og þar með sinnt hlutverki listbókasafns ásamt hefðbundnu hlutverki sínu. Út frá 

þessu fjallar hún um hlutverk listbókavarðarins, sem virðist í raun fyrst og fremst felast í 

því að hafa þekkingu í bókasafnsfræði sem og þekkingu á efnissviði listbókasafnsins. 

Arndís taldi að þörfin fyrir sérhæfð listbókasöfn kæmi til með að aukast, en útskýrði það 

ekki frekar (Arndís Árnadóttir, 1977). 

Árið 1991 skrifaði Arndís aðra grein sem nefndist ,,samvinna listbókasafna“. Greinin 

fjallaði aðallega um stofnun Arlis/norden (sem er skandinavísk deild innan samstarfshóps 

listbókasafna). Í greininni ræðir hún fyrst og fremst um umbætur í skráningu íslenskra 

listheimilda innan alþjóðlegra gagnagrunna og tengingu safnanna við alþjóðlega rafræna 

efnisskrá á sviði myndlistar. Hún fjallaði ekki um störf safnanna út frá notendum og 

umfjöllun um efniskost miðaðist fyrst og fremst við skilgreindar þarfir listfræðinga 

(Arndís Árnadóttir, 1991). Í þeim erlendu rannsóknum sem hafa verið teknar til 

umfjöllunar hefur komið í ljós að upplýsingaþarfir notenda listbókasafna er mjög 

fjölbreyttar og að það skilur að einhverju leyti á milli þarfa þriggja helstu 

notendahópanna, þá sérstaklega listfræðinga og listkennara sem sækjast frekar eftir efni 

sem eingöngu snýr að myndlist oft í fræðilegum tilgangi og síðan listamanna og listnema 

sem sækjast eftir fjölbreyttara efni, oft óháðu myndlistinni í þeim tilgangi að sækja sér 

innblástur (Hemmig, 2008).  

Það er því spurning að hve miklu leyti er hægt að ætla sérhæfðu listbókasafni að mæta 

þessum þörfum og að hve miklu leyti almenningsbókasafnið hentar betur. Í þessu 

samhengi er umfjöllun Arndísar um samvinnu safna mjög áhugaverð, hún segir 

,,samvinnan sprettur af þörf safna sem eru ekki sjálfum sér nóg. Þörfin kemur innan frá 

og óraunhæft er að ætla að eitt lítið safn, jafnvel ein lítil þjóð geti verið sjálfri sér nóg 

hvað listheimildir varðar“ (Arndís Árnadóttir, 1991:33). Þennan punkt væri fróðlegt að 
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skoða ekki eingöngu út frá samstarfi listbókasafna sín á milli heldur einnig út frá 

samstarfi listbókasafna við aðrar gerðir bókasafna. 

Nýjasta íslenska rannsóknin sem beinir sjónum sínum að listbókasöfnum er MPA ritgerð 

Gunnhildar Björnsdóttur (2007) um áhrif menningarstefnu á starfssemi listbókasafna. 

Gunnhildur framkvæmdi eigindlega rannsókn þar sem hún skoðaði hvort stefnumótun 

íslenskra listbókasafna endurspeglaði á einhvern hátt opinbera stefnu í menningarmálum. 

Hún skoðaði þrjú listbókasöfn, sem öll sérhæfa sig í myndlist og hönnun. Þetta eru 

bókasafn Listaháskóla Íslands, bókasafn Listasafns Íslands og bókasafn 

Myndlistarskólans í Reykjavík. Niðurstaðan var sú að stefnur listbókasafna eru fremur 

lausar í reipunum, þær einkennast fremur af tímabundnum markmiðum en forskráðum 

leiðum og eru iðulega nátengdar starfssemi móðurstofnananna. Menningarstefna hefur 

áhrif á móðurstofnanirnar og þau áhrif koma að einhverju leyti fram í starfsemi 

bókasafnanna (Gunnhildur Björnsdóttir, 2007). Að þessu leyti eru listbókasöfn á Íslandi 

hefðbundin sérfræðibókasöfn, þau eru stuðningsstofnanir og þeirra helsta hlutverk er að 

þjóna og bæta starfsemi móðurstofnunarinnar (Kristín Geirsdóttir, 1997).   

Viðskiptavinir safnanna eru fyrst og fremst listnemar, listasögunemar, listamenn, 

hönnuðir, listfræðingar og áhugafólk (Gunnhildur Björnsdóttir, 2007). Notendahópur 

íslenskra listbókasafna er því samkvæmt rannsókn Gunnhildar sambærilegur við það sem 

gerist erlendis. Áherslan meðal safngesta er mikil á sjónræna upplifun og því skiptir 

myndefni miklu máli fyrir listbókasöfn. Gestirnir koma til að lesa og fá lánað efni, en 

einnig til að skoða og nota söfnin til að fá hugmyndir fyrir eigin sköpun. Rafræn tímarit 

virðast hafa minna gildi á listbókasöfnum en öðrum bókasöfnum, þetta á við á Íslandi 

sem og erlendis. Notendahópurinn leggur áherslu á heimilislegt andrúmsloft, þar sem 

hægt er að eiga samskipti og gott er að verja einhverjum tíma á. Á listasöfnunum í 

rannsókn Gunnhildar er lögð áhersla á þægilegt andrúmsloft þar sem samvinna, samráð 

og sveigjanleiki eiga að vera ríkjandi. Þessi frjálslega umgjörð nær það langt innan 

Myndlistarskóla Reykjavíkur að fjárhagsáætlunin er ekki skráð heldur er gert um hana 

munnlegt samkomulag og hún sett þannig í hendurnar á starfsmanni bókasafnsins 

(Gunnhildur Björnsdóttir, 2007).  

Það sem skrifað hefur verið um listbókasöfn á Íslandi gefur til kynna að notendahópar safn-

anna séu þeir sömu og erlendis og einnig virðast áherslur hópanna vera svipaðar. Það er lítið 
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hægt að segja til um sérstöðu íslenskra listbókasafna en má þó gera ráð fyrir því að smæð 

samfélagsins hafi einhver áhrif á starfsemi þeirra sem og upplýsingaþarfir notendahópanna. 

3.1 Bókasafns- og upplýsingaþjónusta Listaháskóla Íslands 

Sjónarhornið í þessari ritgerð verður fyrst og fremst á upplýsingahegðun nemenda við 

Listaháskóla Íslands. Listaháskóli Íslands var stofnaður þann 21. september árið 1998. 

Skólinn starfar í fimm deildum: myndlistardeild, hönnunar-og arkitektúrdeild, 

leiklistardeild, listkennsludeild og tónlistardeild. Hlutverk skólans er að veita listmenntun 

á háskólastigi og að miðla fagþekkingu á sviði lista og menningar til samfélagsins 

(Listaháskóli Íslands, e.d., a).  

Bókasafns- og upplýsingaþjónusta safnsins hefur verið starfrækt frá því kennsla hófst í 

skólanum árið 1999. Safnið starfar í þremur útibúum. Aðalsafnið er í Skipholti og er þar einnig 

starfrækt sérhæft bókasafn í hönnun og arkitektúr, í Laugarnesi er myndlistar- og 

listkennslusafn og við Sölvhólsgötu er leiklistar- og tónlistarsafn (Listaháskóli Íslands, e.d., b).    

Bókasafn Listaháskólans er stærsta listbókasafnið á Íslandi (Lisa Z. Valdimarsdóttir, 

forstöðumaður bókasafns- og upplýsingaþjónustu Listaháskóla Íslands, munnleg heimild, 5. 

desember 2010). Safnið er fyrst og fremst háskólabókasafn og hlutverk þess er að veita 

nemendum og kennurum skólans aðgang að fjölbreyttu efni um listir og menningu. Safnið er 

opið almenningi. Starfsmenn safnsins aðstoða og leiðbeina notendum um notkun safnsins og 

leggja áherslu á að veita sérhæfða upplýsingaþjónustu um myndlist, arkitektúr, hönnun, leiklist 

og tónlist. Allt íslenskt efni á sérsviði safnsins er keypt inn, ásamt þeim gagnagrunnum sem til 

eru á þessu sviði. Aðfangastefnan felur það fyrst og fremst í sér að reyna að byggja upp 

fjölbreyttan alhliða safnkost á sviði þeirra faga sem kennd eru í skólanum (Listaháskóli Íslands, 

e.d., c). Það eru kennarar skólans ásamt starfsfólki bókasafnsins sem stýra efnisvali (Lisa Z. 

Valdimarsdóttir, forstöðumaður bókasafns- og upplýsingaþjónustu Listaháskóla Íslands, 

munnleg heimild, 5. desember 2010). 



  

29 

4 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum hluta mun ég fjalla um þá aðferð sem var beitt við rannsóknina. Sú aðferð sem 

hér er stuðst við fellur undir flokk eigindlegra rannsóknaraðferða. Ég mun fjalla lauslega 

um þá hugmyndafræði sem býr að baki aðferðarfræðinnar. Síðan mun ég fjalla 

sérstaklega um þær aðferðir sem ég hagnýti í minni rannsókn og útskýra hvernig þeim er 

beitt við gangasöfnun og úrvinnslu gagna.  

4.1 Eigindleg aðferðarfræði 

Eigindleg aðferðafræði er samheiti yfir fjölda rannsóknaraðferða sem allar eiga það 

sameiginlegt að aðalgreiningartækið er rannsakandinn sjálfur. Tilgangurinn er að öðlast 

skilning á viðfangsefninu, oft út frá sjónarhóli þátttakendanna sjálfra. Rannsakandinn 

þarf því að leggja sig fram við að skilja viðfangsefni rannsóknarinnar út frá þeirri veröld 

sem þátttakendur nálgast það. Markmiðið er að öðlast þekkingu á hegðunarmynstri, 

skilningi og þekkingu á tilteknu efnissviði en ekki að setja fram algildan sannleika 

(Bogdan og Taylor, 1998). 

Gagnasöfnunin fer fram með ýmsu móti. Samhliða gagnasöfnuninni greinir rannsakandi 

mynstur, ferla og sameiginleg þemu eins og þau birtast í svörum viðmælenda. Þessi 

mynstur eru síðan tengd kenningum og tilgátum sem settar hafa verið fram um efnið 

(Bogdan og Taylor, 1998). Í þessari rannsókn er stuðst við viðtöl. Viðtalsrannsóknir 

tilheyra hefð eigindlegra rannsóknaraðferða. Rannsakandi tekur þá viðtöl við nokkra 

þátttakendur. Umfjöllunarefni viðtalanna er efnissvið rannsóknarinnar en sjálf viðtölin 

eru misfastmótuð. Viðtölin í þessari rannsókn, flokkast undir hálfopin eða opin viðtöl. 

Opið viðtal er í raun samtal milli tveggja eða fleiri einstaklinga þar sem samtalinu eru 

stýrt inn á ákveðið efnissvið Opin viðtöl eru viðtöl sem byggja á frjálsum tjáskiptum 

viðmælenda og rannsakanda. Rannsakandi leggur þá fram spurningar sem gefa 

viðmælenda færi á að tjá sig óhindrað um málefnið, viðmót rannsakanda þarf að litast af 

áhuga og óvæntir útúrdúrar eru kjörið tækifæri fyrir rannsakanda til að öðlast dýpri 

skilning á viðfangsefninu (Bogdan og Taylor, 1998).  

Þegar viðtali er lokið þarf að skrá samskiptin niður eins nákvæmlega og mögulegt er. 

Þetta er gert til þess að mikilvægar upplýsingar glatist ekki. Í þessari rannsókn er stuðst 
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við þemagreiningu. Rannsakandinn les þá nákvæmlega yfir gögnin með það í huga að fá 

fram heildræna mynd af sameiginlegu hegðunarmynstri og viðmóti þátttakenda til 

viðfangsefnisins. Fyrsta skrefið í gagnagreiningu kallast opin kóðun. Opin kóðun felur 

það í sér að viðtöl eru lesin yfir og leitað að hugsanlegum flokkum, á þessu stigi er 

vinnuaðferðin fremur frjáls, hugarflæði er látið stjórna því hvaða þáttum viðtals er veitt 

eftirtekt. Opna kóðunin fer iðulega fram samhliða og strax að aflokinni afritun. Markmið 

opinnar kóðunnar er að átta sig á þeim grunnþemum sem gögnin búa yfir. Markviss eða 

lokuð kóðun er algengt næsta skref. Þá eru gögnin endurskoðuð út frá þeim upplýsingum 

sem hafa komið fram, leitað er eftir undirþemum og ákveðin efnisatriði elt upp og skoðuð 

nákvæmar (Esterberg, 2002). 

4.2 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið þessarar rannsóknar er að öðlast skilning á upplýsingahegðun listnema við 

myndlistar- og hönnunardeild Listaháskóla Íslands. Ég lagði áherslu á að fá heildarmynd 

af upplýsingahegðun þeirra en lagði sérstaka áherslu á notkun á bókasafni skólans og 

þeirri þjónstu sem safnið heldur úti. Viðfangsefni rannsóknarinnar er leit að og notkun á 

upplýsingum sem tengjast fagi nemanna. Sjónarhornið er á val þáttakenda á 

upplýsingamiðlum, aðferðir þeirra við upplýsingaleit, val og mat á heimildum, tilgang 

upplýsingaleitar og eðli þeirra upplýsinga sem þeir sækjast eftir.  

 Þær rannsóknarspurningar sem stuðst er við eru eftirfarandi:  

 Hver er tilgangur upplýsingaleitar nemanna? 

 Hvaða upplýsingum leita þau eftir? 

 Hvar leita nemarnir eftir upplýsingum? 

 Hvernig bera þau sig að við upplýsingaleit? 

 

4.3 Val á viðfangsefni 

Ég hafði áhuga á því að skoða hvernig bókasöfn og listasöfn tengjast. Sú 

rannsóknarvinna sem fór fram við leit að upplýsingum um þessi tengsl leiddi mig í átt að 

listnemum. Upplýsingahegðun háskólanema hefur verið rannsökuð töluvert en að sama 

skapi hefur upplýsingahegðun listnema lítið verið skoðuð. Nám þeirra er í eðli sínu ólíkt 

„hefðbundnu“ háskólanámi og því líkur á því að upplýsingahegðunin litist af þeim 

mismun. Hér eru eingöngu skoðaðir nemar í myndlistar- og hönnunardeild. Ástæða þess 
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er sú að erlendar rannsóknir sem fjalla um upplýsingahegðun listnema og listamanna hafa 

sýnt fram á að þessir tveir hópar eiga margt sameiginlegt þegar kemur að 

upplýsingaöflun, upplýsingaþörf og upplýsinganotkun (Hemmig, 2008).  

4.4 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun vegna rannsóknarinnar hófst í desember árið 2010 og lauk í mars 2011. Ég 

útbjó viðtalsvísi byggðan á efnissviði rannsóknarinnar, til hliðsjónar notaði ég 

niðurstöður erlendra rannsókna á efnissviði rannsóknarinnar, þennan viðtalsvísi lagaði ég 

svo til eftir hvert viðtal. Viðtölin voru opin viðtöl en stýrðust að töluverðu leyti af þeim 

ramma sem ég setti með viðtalsvísinum. 

Í hverju viðtali fyrir sig komu fram nýjar upplýsingar, efnistök sem ég hafði ekki hugað 

að og nýjar skilgreiningar á því efni sem ég spurði út í og urðu að nýjum spurningum. 

Það má því segja að viðtalsvísirinn hafi vaxið og fágast með hverju viðtali fyrir sig. 

Viðmælendum var í upphafi sagt hver tilgangur rannsóknarinnar var, hversu margir 

hefðu þegar tekið þátt og þeir voru beðnir að fara út fyrir efnið og bæta við upplýsingum 

að vild. Samtöl mótast alltaf af aðstæðum og persónueinkennum þátttakenda (Taylor og 

Bogdan, 1998), í hlutverki mínu sem rannsakandi var ég mjög meðvituð um þetta og 

hlustaði sérstaklega eftir „óvenjulegum“ upplýsingum og áhugasviði viðmælenda. Þegar 

viðmælendur sýndu sérstakan áhuga á tilteknu efni, reyndi ég að hlusta sérstaklega eftir 

þeim upplýsingum sem þau létu mér í té og spyrja nánar út í efnið. Þekking á tilteknu 

áhugasviði virtist oft eiga samleið með áhugasviði og litaðist upplýsingahegðun nemanna 

að því er virtist mjög á fyrri þekkingu, námssviði og áhuga. 

Viðtölin voru tekin upp á diktafón og afrituð orðrétt. Afritun viðtalanna fór fram eins 

fljótt eftir að þau voru tekinn og unnt var, í öllum tilfellum samdægurs. Hvert viðtal fyrir 

sig var á bilinu 30 til 60 mínútur. Heildarmagn afritaðra gagna var 167 A4 blaðsíður. 

4.5 Þátttakendur 

Niðurstöður þessarar rannsóknar byggja á eigindlegum viðtölum við tíu nemendur í 

hönnunar og myndlistardeild Listaháskóla Íslands og við forstöðumann safnsins.  

Skólinn starfar í fleiri deildum en við val á þátttakendum byggði ég á því að niðurstöður 

erlendra rannsókna á upplýsingahegðun listnema sýna að hönnunarnemar og 

myndlistarnemar eru að mörgu leyti sambærilegir þegar kemur að upplýsingahegðun. 
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Þörf þessara tveggja hópa fyrir upplýsingar er svipuð bæði hvað varðar efnisval og þær 

aðferðir sem hóparnir beita við upplýsingaleit. Það er því með góðu móti hægt að skoða 

nema á þessum tveimur sviðum sem einn hóp upplýsingaleitenda. Upplýsingahegðun 

nema í sviðslistum, tónlist og listkennslu lýtur að nokkru leyti öðrum lögmálum 

(Medaille, 2010). 

Tilgangurinn með viðtalinu við forstöðumann bókasafns og upplýsingaþjónustu skólans 

var að fá mynd af innra starfi bókasafnsins og sýn starfsmannanna á þjónustuþörf og 

notkun markhópsins á þjónustu safnsins. Hér hafði ég einnig áhuga á að bera saman sýn 

annars vegar þjónustuþeganna og hins vegar þeirra sem veittu þjónustuna og höfðu 

sérþekkingu á upplýsingamiðlun og upplýsingaþjónustu. Að hvaða leyti fer sýn þessara 

hópa saman og að hvaða leyti stangast hún á. Viðtalið við hana er bæði unnið á 

hefðbundinn máta, þar sem það eru greint og flokkað í efnisþemu en einnig nýti ég það 

ásamt upplýsingum af vefsíðu bókasafnsins og árbókum til þess að skapa mynd af 

starfsemi bókasafns- og upplýsingaþjónustu Listaháskóla Íslands. Hér er áherslan aftur 

fyrst og fremst á deildir safnsins í Laugarnesinu og við Skipholt. 

Ég náði sambandi við viðmælendur eftir nokkrum leiðum. Ég er málkunnug fyrsta 

viðmælandanum og í gegnum hann fékk ég nöfn tveggja annarra sem ég hafði samband 

við og voru þeir báðir tilbúnir til að taka þátt. Ég sendi póst til vina og kunningja þar sem 

ég spurðist fyrir um hugsanlega þátttakendur. Þær ábendingar sem ég fékk leiddu mig til 

eins þáttakanda. Það var tvisvar sendur út fyrir mig tölvupóstur frá Bókasafni 

Listaháskólans og einu sinni í gegnum deildarskrifstofur myndlistar og 

hönnunardeildanna. og þannig náði ég sambandi við sex þáttakendur. Ég hafði samband 

við Lísu Z. Valdimarsdóttur forstöðumann bókasafnsins með tölvupósti. Viðtalið við 

Lísu fór fram á bókasafninu í Skipholti, þrjú nemendaviðtalanna fóru fram í húsnæði 

skólans við Laugarnes, fimm fóru fram í Skipholtinu, eitt fór fram á kaffistofunni í 

Þjóðarbókhlöðunni og eitt á kaffihúsi.   

Við afritun var öllum þátttakendunum utan Lísu gefinn gervinöfn. Þetta er gert til að 

verja nafnleynd þeirra, ástæða þess að Lísu er ekki gefið gervinafn er sú að hún tekur þátt 

sem forstöðumaður safnsins. Viðtalið við hana var notað til að sníða viðtölin við 

nemendurna og úrvinnslan laut að einhverju leyti öðrum lögmálum en úrvinnslan úr 

hinum viðtölunum.  
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Þátttakendur eru: 

Alda. Rúmlega tvítugur myndlistarnemi.  

Atli Már. Hálfþrítugur myndlistarnemi.  

Bjarki.  Rúmlega tvítugur hönnunarnemi.  

Dagný. Rúmlega tvítugur hönnunarnemi. 

Fannar. Rúmlega tvítugur myndlistarnemi. 

Guðbjörg. Rúmlega þrítugur myndlistarnemi. 

Guðjón. Hálfþrítugur myndlistarnemi. 

Guðný.  Tæplega þrítugur myndlistarnemi. 

Sigfús. Hálfþrítugur hönnunarnemi. 

Sigurður. Rúmlega tvítugur myndlistarnemi. 

 

Lísa Z. Valdimarsdóttir. Forstöðumaður bókasafns- og upplýsingaþjónustu Listaháskóla 

Íslands.  

 

4.6 Greining gagna og skráning niðurstaða 

Við greiningu gagnanna var fyrst notuð opin kóðun. Viðtölin voru lesin yfir og samtímis 

skrifaði ég inn athugasemdir og vangaveltur um efnið. Hvert og eitt viðtal hafði áhrif á 

það næsta og eftir afritun bar ég nýtt viðtal saman við þau eldri. Þessi frumgreining leiddi 

í ljós fjögur grunnþemu. Þegar gögnunum hafði verið safnað voru þau lesin yfir með það 

í huga að skerpa á grunnþemunum og tryggja að þau stæðust. Lokaniðurstaðan varð sú að 

yfirþemu rannsóknarinnar urðu sex. Kóðunin fór þannig fram að sú umfjöllun, orð og 

setningar sem komu fyrir aftur og aftur voru lituð. Hverju atriði var gefinn sérstakur litur. 

Þeim þáttum sem fengu sama lit var raðað saman. Þegar yfirþemun höfðu verið ákvörðuð 

tók við markviss kóðun. Gögnin lesin yfir í leit að undirþemum og hugsanlegum 

frávikum frá og innan bæði yfir- og undirþemanna.  

Tilgangurinn með viðtalinu við Lísu, forstöðumann bókasafns- og upplýsingaþjónustunnar 

var frábrugðinn tilganginum með viðtölunum við nemendur. Frá Lísu var ég fyrst og fremst 

að leita eftir upplýsingum um starfsemi safnsins og einnig vildi ég fá mynd af því hvernig 

hún skynjaði notkun og viðmót nemenda til þeirrar þjónustu sem safnið heldur úti. Við 
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úrvinnsluna nýtti ég viðtalið við Lísu ásamt upplýsingum af vefsíðu safnsins til að draga 

fram mynd af bókasafns- og upplýsingaþjónustu Listaháskóla Íslands. Á stöku stað ber ég 

saman sýn Lísu og sýn þeirra nema sem veittu mér viðtal. 

Í frásögninni skýri ég fyrst og fremst frá því sem er sameiginlegt í frásögnum 

viðmælenda minna og gef þá iðulega einum viðmælanda orðið. Sá viðmælandi sem fær 

orðið er oftar en ekki valinn út frá því hvernig hann tjáir sig. Þar sem um er að ræða 

átakapunkta eða ólíka sýn á meðal viðmælenda minna er það tekið fram. Beinar 

tilvitnanir viðmælenda minna eru skráðar orðrétt niður. Til að gera textann þægilegri til 

yfirlestrar sleppi ég smáorðum sem gefa til kynna hlustun úr textanum. Þetta auðkenni ég 

ekki sérstaklega. Þar sem mynduðust langar þagnir eða ef ég sé ástæðu til þess að sleppa 

út nöfnum eða upplýsingum sem gætu hnekkt nafnleynd þátttakanda þá set ég hlutlausar 

upplýsingar í hornklofa samanber [nafngreindur listamaður] og ef viðmælandi fer útfyrir 

efnið þá skrái ég ekki útúrdúrinn, þetta auðkenni ég með þremur punktum [...]. 
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5 Upplýsingahegðun myndlistar- og hönnunarnema 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna upplýsingahegðun nema í myndlist og hönnun 

við Listaháskóla Íslands. Fyrst og fremst er einblínt á það hvar nemarnir leita upplýsinga, 

hvers konar upplýsingar það eru sem þeir sækjast eftir og í hvaða tilgangi þeir leita 

þeirra. Niðurstöðurnar byggja á viðtölum við nemendur úr tilteknum deildum skólans.  

Þessum hluta er skipt í sex yfirkafla. Fyrsti kaflinn, efnisval, fjallar um eðli þeirra upplýsinga 

sem nemarnir leita eftir. Í kaflanum er einblínt á það hvers konar efni nemarnir sækjast eftir og 

hvers vegna tiltekið efni verður fyrir valinu. Kaflinn skarast að einhverju leyti við þá kafla sem 

koma síðar. Næstu fjórir kaflarnir; upplýsingar verða til við samskipti, internetið sem 

upplýsingaveita, bókasafnið og önnur bókasöfn fjalla um notkun nemanna á þeim 

upplýsingaveitum sem þeir nýta helst. Umfjöllun um rafræna gagnagrunna fellur undir 

umfjöllun um internetið, en gæti allt eins átt heima í kaflanum um bókasafnið. Ástæðan fyrir 

þessu er sú að þrátt fyrir að það sé í gegnum bókasafnið sem nemarnir fá aðgang að völdum 

gagnasöfnum þá fer notkunin iðulega fram utan safnsins og þeir nemar sem nota grunnana 

tengja það ekki bókasafninu. Í sjötta kaflanum, samantekt: upplifunin verður ekki til í bókum, 

er efni niðurstöðukaflans í heild dregið saman. 

5.1 Efnisval 

Upplýsingaöflun er ákveðið ferli sem hefst þegar það skapast þörf fyrir tilteknar upplýsingar. 

Þær upplýsingar sem mínir viðmælendur leituðu eftir voru mjög misjafnar. Það mátti þó 

finna vissa sameiginlega þætti, sem hver um sig tengdist á einhvern hátt listsköpun þeirra og 

fræðilegu námi. Þau voru á höttunum eftir efni vegna ritgerðarvinnu, vildu upplýsingar sem 

veittu þeim yfirsýn yfir fag sitt og þau nýttu áhugamál sín og athafnir daglega lífsins sem 

grundvöll fyrir eigin listsköpun. Í grófum dráttum var hægt að skipta efnisvali nemanna upp í 

þrjú svið sem byggja bæði á formi og innihaldi upplýsinganna. 

5.1.1 Leit að listamönnum 

Það voru fyrst og fremst ákveðnir listamenn sem mínir viðmælendur leituðu að. Þetta á 

við hvort heldur sem er á bókasafninu eða internetinu. Upplýsingar um listamennina fá 

þau oftast frá samnemendum sínum í almennu spjalli. Þau nöfn sem vekja áhuga eru svo 
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skoðuð betur. Í flestum tilfellum kafa þau ekki mjög djúpt eftir upplýsingum, 

tilgangurinn er fyrst og fremst viðkynning.   

,,Þetta er yfirleitt svona mjög almennt bara“ segir Sigurður ,,það eru einhverjar 

bækur um myndlistarmenn, alfræðibækur eða bara wikipedia. Það er oftast nóg“.   

Þær upplýsingar sem þau fá frá kennurum sínum eru venjulega ólíkar þeim sem koma frá 

samnemendum.  

,,Þau [kennararnir] eru frekar að beina manni á einhverja ákveðna braut og þá fær 

maður kannski nafn á bók eða vefsíðu og ef maður fylgir því eftir verður þetta 

markvissarra“ (Atli).  

Hér er það áhugasvið nemendanna auk þeirra krafna sem gerðar eru til þeirra í náminu 

sem ráða því hvort haldið er af stað í upplýsingaleit og það hversu djúpt er kafað eftir 

upplýsingum. 

5.1.2 Sýningarskrár eru bestu heimildirnar 

„Sýningarskrár eru yfirleitt bestu heimildirnar, sko góðar sýningarskrár þær eru 

bara snilld, þar sem er mikið af ritgerðum, þá er verið að nálgast kannski verkin á 

sýningunni út frá mismunandi vinklum. Þær geta verið mjög gagnlegar“ (Guðbjörg). 

Nemar í myndlistardeildinni nota sýningarskrár iðulega vegna ritgerðarvinnu. Mikið af 

þeim bókum sem finnast á safninu eru mjög almennar eða svo til eingöngu myndabækur 

með litlum texta. Kosturinn við vel uppsetta sýningarskrá er að þar eru verkin skilgreind 

og gagnrýnd og þær eru fremur aðgengilegar sem heimildir.  

Auk sýningarskráa eru alfræðirit og uppflettirit gagnleg. Þau koma nemendunum á sporið 

og eru um leið góðar til þess að öðlast yfirgripsþekkingu á faginu.  

,,Oftast fær maður bara smá klausu og kannski eina mynd en þá veit maður hvort 

maður hefur áhuga á því að skoða þetta meira og það er hægt að vitna í bækurnar. 

Ég byrja oft ritgerðir með klausum úr svona bókum“ (Guðjón). 

5.1.3 Sjónrænt efni 

Viðmælendur mínir sækjast mikið eftir sjónrænu efni, hvort heldur sem er á bókasafninu 

eða internetinu. Sjónræna efnið er notað vegna verkefnavinnu í skólanum en einnig 

tengist leit eftir því áhugasviði nemanna. Sjálft efnisvalið er mjög persónubundið. Nemar 
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í myndlistardeild sækja meira í gagnvirkt efni og myndbandsverk en nemar í 

hönnunardeild sem kemur eflaust fyrst og fremst til vegna ólíkra áherslna í námi. Í fljótu 

bragði má segja að efnisval nemanna eigi í raun lítið annað sameiginlegt en sjónræna 

þáttinn og áhersluna á að skoða bæði listina, tilbúin listaverk og eitthvað sem tengist 

henni óbeint.  

 Sigfús orðar þetta á þessa leið 

,,Ég tek oft myndskreytingabækur og bara af því þær eru áhugaverðar og svo ef 

ég rekst á eitthvað svona þá tek ég það, eins og til dæmis þessi [sýnir mér bók 

sem hann er með] þú veist ég hef ekki séð svona bók áður og þá tek ég hana. Svo 

er líka annað ég passa mig á því að skoða fullt af myndum sem eru ekki hannaðar 

eða eru ekki af hönnuðum hlutum.  

R: geturðu komið með dæmi? 

Já, myndir af fólki, náttúrunni, götulífsmyndir [þögn] það er auðvitað fullt af 

hönnun í öllu sem er manngert en ég er að meina ég vil ekki festast í því að skoða 

bara hönnunarbækur og hönnunarsíður“  

5.1.4 Bara alls konar 

,,sko allt, allt eitthvað svona myndlistartengt einhvern veginn býr til hugmyndir í 

kollinum á manni, en hvort maður svo notar það er annað. Maður kannski fær 

einhverja hugmynd út frá einhverju og svo kannski það sem maður gerir á 

endanum er, eh, það líkist ekkert því sem maður sá upphaflega“  (Guðbjörg) 

Öll eiga þau það sameiginlegt að nýta efni óháð myndlist eða hönnun vegna 

verkefnavinnu. Hugmyndirnar voru sóttar á ýmsum stöðum og tengdust daglegu lífi og 

áhugamálum viðmælenda minna. Þau töluðu um kvikmyndir, fréttir, samræður og vísindi 

sem uppsprettu hugmynda en áttu það sameiginlegt að leita aldrei markvisst að 

hugmyndum í daglega lífinu. Þær bara kviknuðu. 

„þetta er ómeðvitað ég rekst á brot úr texta, nota mikið vísindagreinar, enda hef 

ég áhuga á eðlisfræði. Þetta er ekki meðvitað heldur meira bara í daglega lífinu 

eða ég er að sinna eigin áhugamálum og hugmyndirnar spretta „óviljandi“ 

[Viðmælandi gerir gæsalappir með fingrunum] upp úr þeim.“ (Atli). 
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Sigurður talar sérstaklega um það að hann vilji ekki leita markvisst að hugmyndum vegna 

listsköpunar.  

,,Ég þarf þess stundum en annars vinn ég mjög lítið þannig, ég vil frekar leyfa 

þeim að koma til mín [Hugmyndunum]“. 

Upplýsingaöflun er aðferð til að safna hugmyndum og til að losa um „stíflur“ í 

vinnuferlinu. Það kannast flestir við það að stranda, bæði í fræðilegri vinnu og verklegri. 

Það að finna efni sem á einhvern hátt tengist viðfangsefninu verður iðulega til þess að 

nýjar hugmyndir kvikna og vinnuferlið gengur betur fyrir sig. Hér vil ég gefa Fannari 

orðið. 

,,Þetta [hugmyndaleysi] kemur upp reglulega, þá er gott að geta farið inn á 

bókasafnið, fundið bara að einhver hefur gert þetta áður. Þá er hægt að tengja 

það eigin vinnu, maður á ekki alltaf að vera að byrja á byrjunarreit. Það er í raun 

og veru það, þetta hjálpar manni að koma sér frá byrjunarreit“ 

5.1.5 Upplýsingaleit lýkur 

Á vissum tímapunkti lýkur upplýsingaleit um tiltekið efni. Mikið af upplýsingaleit 

nemanna er ekki ætlað að verða mjög djúp og viðamikil, lokapunkturinn er því í raun 

fyrsta skoðun. Það efni sem nemarnir aftur á móti fylgdu eftir fór í gegnum ákveðið ferli. 

Iðulega komu fram óvænt atriði sem leiddu nemana áfram. Þegar tilgangurinn var fyrst 

og fremst að svala eigin forvitni eða áhuga, lauk upplýsingaleit þegar neminn taldi sig 

hafa aflað nægrar þekkingar um viðfangsefnið. Tímaskortur og utanaðkomandi kröfur 

gátu einnig bundið enda á upplýsingaleit sem hafin var af eigin áhuga.  

Sú upplýsingaleit sem fyrst og fremst miðaði að því að standast kröfur í náminu laut 

aðeins öðrum lögmálum. Sá tími sem nemarnir höfðu til að skila af sér verkefnum stýrði 

lokapunktinum á upplýsingaleitinni og einnig sú tilfinning að þau hefðu orðið náð sér í 

nóg efni. Það að upplýsingarnar dygðu til að standast kröfur í náminu var algeng skýring 

á lokum upplýsingaleitar vegna fræðilegs hluta námsins. 

,,Ég hætti oftast þegar mér finnst ég vera kominn með nóg efni til að geta skilað 

af mér sæmilega góðri ritgerð“ (Guðbjörg) 
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5.1.6 Samantekt 

Efnisval viðmælenda minna er æði fjölbreytt. Upplýsingaþörf nemanna tengist námi þeirra 

og þeim verkefnum sem þeim ber að skila af sér. Meirihluti þess efnis sem nemarnir leita 

eftir eftir er beintengt faginu en auk þess leita þau mikið eftir upplýsingum sem virðast 

utanaðkomandi. Þær upplýsingar sem í fljótu bragði virðast lítið tengjast fagi nemanna eru þó 

fundnar með það í huga að nýta vegna eigin vinnu. Þau eiga það sammerkt að sækjast mikið 

eftir sjónrænu efni. Leit að efni um og eftir tiltekna listamenn, ásamt fræðilegum skrifum um 

verk, stefnur og sýningar eru það sem helst ber á góma.   

5.2 Upplýsingarnar verða til við samskipti 

Eins helsta uppspretta upplýsinga er annað fólk. Viðmælendur mínir tala um að allar helstu 

upplýsingarnar sem tengjast námi þeirra og fagi séu fengnar í gegnum mannleg samskipti. Oft 

er um að ræða formleg samskipti, þetta geta verið fyrirlestrar á vegum skólans, skipulagðar 

kennslustundir og ýmiskonar námskeið. Samræður við kennara bæði innan og utan 

kennslustunda eru algeng leið til þess að nálgast upplýsingar. Hér er um að ræða beinar 

fyrirspurnir þar sem nemarnir sækjast eftir skýringum eða svörum við tilteknum fyrirspurnum, 

sem og almennt spjall sem iðulega tengist náminu á einn eða annan hátt. Óformleg samskipti 

eru einnig uppspretta upplýsinga, almennt spjall, hvort heldur sem er við skólafélaga, vini, 

aðstandendur eða aðra verða oft kveikjan að hugmyndum. Þær upplýsingar sem verða til í 

samskiptum eru iðulega  kveikja að frekari upplýsingaleit. 

Fannar nemi við myndlistardeild lýsir því hvernig mannleg samskipti stýra upplýsingaleit  

„Ég einhvern veginn samt fæ upplýsingar aðallega með því að tala við fólk og svo 

náttúrulega, ég er ekkert að fela mínar pælingar. Ég er í raun, ég vil vera opinn 

við fólk og þá get ég fengið oft svona skemmtilegar pælingar og hugmyndir frá 

því... þegar ég gúggla eða fer á bókasafnið kannski, þá er það oftast eftir að hafa 

fengið einhver hints. Ég fæ einhver hints og leita eftir þeim“  

Þetta er ferli sem virðist mjög algengt. Það hvort þær upplýsingar sem verða til í 

samræðum eru nýttar sem útgangspunktur við frekari upplýsingaleit litast svo fyrst og 

fremst af áhugasviði viðmælenda og kröfum í náminu. 
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5.2.1 Upplýsingar frá kennurum 

,,ef prófessorarnir benda mér kannski á einhvern listamann, stinga upp á að ég 

kynni mér hvað einhver hefur verið að gera, þá fylgi ég því frekar eftir allavega ef 

ég held að það hjálpi mér“ (Guðný) 

Nemarnir eru líklegri til að veita þeim tillögum og þekkingaratriðum sem þeir heyra frá 

sínum kennurum athygli heldur en sambærilegum hugmyndum frá samnemendum eða 

öðru fólki. Þeir eru einnig líklegri til að fylgja þessum hugmyndum eftir. Þetta litast fyrst 

og fremst af löngun til þess að standast þær kröfur sem gerðar eru til þeirra í náminu, en 

einnig virðast nemarnir leggja ákveðna marktæknisíu á þær upplýsingar sem þeim berast.   

Þessi marktæknisía er virkari þegar um er að ræða nöfn á listamönnum eða strauma og 

stefnur sem tengjast með beinum hætti þeirra eigin vinnu. Fræðilegar upplýsingar fara 

líka í gegnum virka marktæknisíu. Upplýsingar sem koma frá kennurum skólans eru 

almennt álitnar marktækar. Þær upplýsingar sem nemendur sækja til kennara sinna eru 

oft fengnir með formlegri hætti en aðrar upplýsingar sem verða til við samskipti. Hér er 

um að ræða samskipti þar sem tilgangurinn felst fyrst og fremst í upplýsingagjöf og 

upplýsingaöflun. 

,,Ég er kannski að teikna eitthvað, eða vinna eitthvað verkefni og þá kemur hann 

[nafngreindur kennari] til mín og segir þetta líkist svolítið [nafn á listamanni] og 

ég fæ jafnvel lista af nöfnum. Hann telur að það gagnist mér að skoða þetta og þá 

geri ég það, stundum spyr ég líka um ákveðin nöfn eða stefnur eða ef ég er óviss 

þá vil ég vita hvaða listamenn ég gæti hugsanlega kannað“ (Sigfús). 

5.2.2 Samnemendur og annað samferðafólk 

Samskipti við samnemendur eru algengur vettvangur til upplýsingaöflunar. Það sama má 

reyndar segja um vini, kunningja og fjölskyldumeðlimi en samnemar spila mjög stórt 

hlutverk. Þær upplýsingar sem verða til í samskiptum eru oft upphafspunktur 

upplýsingaleitar en einnig er algengt að þær spretti fram vegna samræðna um tiltekin 

verkefni sem neminn vinnur að. Fannar kemur með gott dæmi um það hvernig 

mikilvægar upplýsingar verða til við óformlegar samræður. 

„ég var að stúdera [ákveðið fyrirbæri] og þá var ég bara sjálfur að skoða og lesa 

áður en ég fór að tala við einhvern sem benti mér á listamann sem er búinn að vera 
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að gera þetta í mörg ár ...  þá bara gúgglaði ég nafnið hans og skoðaði síðuna hans. 

Þannig lærði ég mjög mikið og ég gat notað það“ 

Það kemur fyrir að nemendur stýra samræðum í átt að tilteknum viðfangsefnum með það 

í huga að fá hugmyndir en það er algengara að þær upplýsingar sem fengnar eru gegnum 

óformleg samskipti verði til fyrir tilviljun. Þessum upplýsingum er sjaldnast fylgt eftir, en 

samt merkilega oft. Þetta er það mikilvægt í hugum viðmælenda minna að allir töldu 

mikilvægt að fjalla sérstaklega um samskipti og margir töluðu töluvert um áhrif 

óformlegra samskipta. 

,,Þetta er svolítið merkilegt, ég er oftast frekar ómeðvituð um þetta, eða ég er 

yfirleitt ekki að leita að upplýsingum þegar ég tala við fólk. En svo í gegnum 

samskiptin þá kviknar eitthvað. Oft er fólk að fjalla um líf sitt og ég finn einhverja 

samsvörun með reynslu þeirra eða að hún vekur áhuga minn. Þetta eru 

upplýsingar og ég fylgi þeim eftir og jafnvel nota þær í mína vinnu“ (Alda) 

5.2.3 Samantekt 

Samskipti eru mikilvæg uppspretta upplýsinga. Óformlegar samræður kveikja iðulega 

hugmyndir sem nemarnir fylgja eftir ef áhugi er til staðar. Það er algengt að nemarnir 

ræði vinnu sína og hugmyndir við aðra, oft samnemendur og þá er tilgangurinn sá að afla 

sér upplýsinga eða leita eftir sýn annarra á eigin vinnu. Þessi tegund samskipta flokkast 

undir óformleg samskipti, þrátt fyrir það að nemandinn stýri samræðunum með það í 

huga að afla sér þekkingar. Samtöl við kennara eru iðulega formlegri, tilgangurinn er 

fyrst og fremst sá að afla sér upplýsinga og líkurnar á því að sú þekking sem myndast fái 

samþykki og eftirfylgd eru meiri en þegar um er að ræða óformlegri samskitpi.  

5.3 Internetið sem upplýsingaveita 

Internetið er sú upplýsingaveita sem nemarnir nota mest. Þeim er tamt að nota internetið og 

hafa iðulega aðgang að tölvu á fleiri en einum stað. Leit á internetinu er almennt ómarkviss, 

bundinn tilteknum viðfangsefnum og upplýsingarnar eru nýttar til að öðlast yfirgripsþekkingu 

eða innsýn í efni sem vekur af einhverjum ástæðum forvitni og áhuga notendanna.   

5.3.1 Ég byrja á því að „gúggla“ 

,,Ég myndi alveg örugglega byrja fyrst á internetinu, þá í raun bara svona almenn 

„gúggul“ leit að því sem ég er að fara að skoða“  
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Á þennan hátt lýsir Atli Már því hvernig hann hefur upplýsingaleit vegna þeirra verkefna 

sem hann þarf að skila af sér í náminu. Þessi orð geta í raun verið samnefnari fyrir upphaf 

upplýsingaleitar meðal minna viðmælenda. Internetið er að mati nemanna aðgengilegasti 

miðillinn við upplýsingaöflun. Það er einfalt í notkun, þau kannast öll við google 

leitarvélina og hafa notað hana í mörg ár. Google leitarvélin skilar miklu af almennum 

upplýsingum og út frá þeim er tekin ákvörðun um frekari upplýsingaleit. 

Almennt efni um listamenn og verk þeirra er vinsælt. Viðmælendur mínir leita að 

almennum upplýsingum bæði vegna verkefna í skólanum en einnig til að svala forvitni 

sinni. Upplýsingar um listamenn og viðburði fá þau oftast í samræðum við samnemendur 

sínar og fylgja þeim eftir með því að „gúggla“. Þau tala einnig um að Wikipedia henti 

ágætlega, ásamt bókum um myndlist og myndlistarmenn fyrir almenning.  

Aðeins þrír minna viðmælenda nota rafræna gagnagrunna. Annar þeirra minnist 

sérstakalega á vefinn Oxford Art online sem er alhliða gagnagrunnur um myndlist. Þarna 

er að finna ýmsar upplýsingar bæði í texta og myndum og formið minnir helst á 

alfræðirit. Þessar almennu upplýsingar nýta nemendurnir ekki beint í ritgerðir en fylgja 

þeim eftir með því að ná sér í „viðurkenndar heimildir“.   

5.3.2 Internetið er ekki góð upplýsingaveita um myndlist 

Rafrænar upplýsingar um myndlist eru almennt fáar og að mati minna viðmælenda ekki 

mjög góðar. Myndgæðin eru léleg en það er eitthvað sem þau kjósa að horfa framhjá.   

,,Maður veit það að upplausnin er lág og myndgæðin og videoin eru ekki góð. Ég 

er frekar bara að leita að því hvað er til eða fá kynningu á einhverjum 

myndlistarmanni. Maður upplifir ekki verkin í gegnum tölvuna“  (Dagný). 

Þetta er almennt viðhorf minna viðmælenda, þegar verk „talar til þeirra“ leitast þau 

stundum eftir því að sjá það í sínu upprunalega formi. Það er fyrst og fremst tími og 

áhugi sem ræður því hvort verk er leitað uppi eða hvort viðkynning á internetinu (eða í 

bók) er látin duga. 

Almennt telja mínir viðmælendur að upplýsingar um myndlist séu af skornum skammti á 

internetinu. Þetta á sérstaklega við um samtímalist. Wikipedia er talin henta vel sem 

upphafsstaður þegar leitað er að upplýsingum tengdum listasögu og listfræði ,,en þar eru 

oftast bara einhverjir stubbar þar um samtímalist“. (Atli)  
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Lísa, forstöðumaður bókasafns- og upplýsingaþjónustu skólans tekur í sama streng og 

nemendurnir. Hún talar um að það séu fáir almennilegir gagnagrunnar til á sviði 

listgreina. Bókasafnið kaupir inn þá gagnagrunna sem eru til og vegna þess hve fáir þeir 

eru verður engin þörf á því að leggja sérstaklega mat á hvern grunn fyrir sig.  

5.3.3 Kostir og gallar internetsins 

Internetið er þægileg upplýsingaveita. Kostir þess og gallar eru að mörgu leiti 

samtvinnaðir; magn upplýsinga er mjög mikið og viðmælendum hefur fundist erfitt að 

finna nýtanlegt efni sökum þessa. Magn upplýsinga á internetinu er á hinn bóginn af því 

góða, það er í raun hægt að finna eitthvað um svo til allt. Valmöguleikarnir auka á 

fjölbreytni þeirra upplýsinga sem standa til boða. 

Sigfús ber saman kosti internetsins við kosti bókasafnsins þar sem annars vegar er um að 

ræða mikla sérhæfingu í efnisvali og hins vegar fullkomlega frjálst flæði upplýsinga. Á 

netinu er ekki valið úr því efni sem á að birta.  

„Það er náttúrulega mjög mikið efni þar [á internetinu], á bókasafninu þá er þetta 

meira svona handstýrt af bókasafnsstjóranum eða einhverjum en á internetinu er 

meira úrval“ (Sigfús). 

Gallinn við þetta frjálsa flæði upplýsinga felst í því að gæði efnisins eru oft lök. Flestir 

viðmælenda minna láta þetta ekki trufla sig mikið. Þau hafa það í huga þegar þau leita að 

heimturnar verða misgóðar, gæðin skipta fyrst og fremst máli þegar kemur að því að nýta 

efnið og þá hafa þau leiðir til að fylgja efninu eftir.  

5.3.4 Notkun rafrænna gagnagrunna 

Rafrænir gagnagrunnar eru safn upplýsinga sem er skipulagt og geymt í tölvu. Í 

umfjölluninni hér er fyrst og fremst verið að vísa í svæði sem halda utan um ákveðna 

fagþekkingu og eru aðgengileg á internetinu. Bókasafns- og upplýsingaþjónusta 

Listaháskóla Íslands hefur safnað saman helstu gagnagrunnum á sviði þeirra faga sem 

kennd eru við skólann (Listaháskóli Íslands, e.d. d). Flestir minna viðmælenda nýttu sér 

ekki gagnagrunnana hvorki vegna fræðilegs né verklegs hluta námsins. Ég mun hér fjalla 

sérstaklega um þá þætti sem lita afstöðu nemanna til gagnagrunnana og hafa áhrif á það 

hvort og hvernig þeir eru notaðir.  
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5.3.4.1 Gagnagrunnar eru áreiðanlegir 

Það hefur komið fram að aðeins þrír minna viðmælenda nota gagnagrunna við 

upplýsingaleit. Þeir fræðilegu grunnar sem voru mest notaðir voru Jstor og Proquest. Þau 

nálguðust grunnana á mismunandi hátt en það sem var efst í huga þeirra var áreiðanleiki 

þeirra upplýsinga sem þar var að finna. Aðeins einum minna viðmælenda fannst 

grunnarnir þægilegir í notkun. 

,,Það er svo þægilegt að geta nálgast tímaritin og greinarnar heima og prentað 

þær svo út“  (Guðbjörg) 

Guðbjörg fann gagnagrunnana á vef bókasafnsins og notar einnig hvar.is; landsaðgang að 

gagnasöfnum. Hinir notendurnir nálguðust grunnana með öðrum leiðum, annar þeirra 

kaus frekar að nota google.scholar. Google.scholar er leitarvél sem gegnir því hlutverki 

að finna fræðilegt efni. Leitarvelin finnur iðulega tengla inn á greinar sem tilheyra 

viðurkenndum gagnagrunnum (Google, e.d.). Viðmælandinn valdi að nota google.scholar 

vegna þess að leitarvélin er svipuð í notkun og google. Viðmótið er því kunnuglegt og 

aðgengilegt. Þriðji notandinn fór oftast beint inn á forsíður grunnanna og leitaði þar að 

því efni sem hann óskaði eftir. Hann hafði kynnst notkun grunnanna í sínu fyrra námi og 

þar hafði hann vanist því að fara beint inn á síður þeirra grunna sem hann kaus að nota.  

Það er aðgengileikinn sem fyrst og fremst ræður því að Guðbjörg notar gagnagrunnana, 

hinir tala fyrst og fremst um traustar heimildir.   

„Ég veit að ég má vitna beint í efnið og þetta sparar mér tíma sem færi annars í 

að leita að einhverju sem hugsanlega nýtist ekki“ (Fannar) 

Reynsla þessara þriggja nema af notkun gagnagrunnana er almennt jákvæð. Guðbjörg 

telur að helsti gallinn felist í því að hún hafi oft ekki aðgang að þeim greinum sem birtast 

við leit. Hún talar einnig um að of mikið af heimtunum sé list- og bókagagnrýni og að 

það nýtist henni ekki í eigin vinnu. Helsti kosturinn við notkun gagnagrunnanna að mati 

minna viðmælenda er sá að þar er að finna áreiðanlegar upplýsingar. Þær greinar sem eru 

birtar í tímaritasöfnunum, hafa farið í gegnum vissa síu og þetta vita viðmælendur.   

Magn upplýsinga er einnig kostur í þeirra huga, þau minnast á að reyndar sé misauðvelt 

að finna greinar um það efni sem þau óska eftir, en að hitt sé algengara að 

gagnagrunnarnir birti fjölda greina og því sé alltaf hægt að finna nægt magn heimilda.  
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Ég spurði þá viðmælendur sem þekktu og notuðu gagnagrunna, hvar þeir hefðu fyrst 

heyrt um þá og hvernig þeir hefðu lært að nota þá. Flestir höfðu heyrt um gagnagrunnana 

frá öðrum, þetta voru iðulega samnemendur bæði í listháskólanum eða úr fyrra námi 

nemanna. Þau sem notuðu grunnana lærðu á þá fyrst og fremst með því að prófa sig 

áfram. Það að prófa sig áfram fól það í sér að slá inn mismunandi leitarorð og einnig 

höfðu einhverjir reynt að lesa þær upplýsingar sem veittar eru á hjálparsíðum grunnanna. 

Enginn af nemunum hafði leitað sérstaklega til bókasafnsins þegar það komu upp 

vafaatriði, en þau höfðu hins vegar leitað til fólksins í kringum sig. Hér kemur aftur 

glöggt fram hversu mikilvæg upplýsingaveita annað fólk er.  

5.3.4.2 Leitaraðferð og val á efni 

Við leit að efni nýta nemarnir eingöngu einfalda leit. Þau slá inn efnisorð og sjá hvað 

birtist. Þau gera sér öll grein fyrir því að leitarmöguleikarnir eru fleiri en kjósa að taka 

ekki frá tíma til að setja sig  inn í ólíka valmöguleika við leit að efni. 

,,Ég nota bara einfalda leit, ég kann ekkert að sleppa síðum eða neitt svoleiðis, ég 

hef ekki nennt að læra það þar sem þetta dugar alveg, kannski ef ég væri að skrifa 

doktorsritgerð þá myndi ég reyna að fylgja þessu eftir en ég get alltaf skrifað 

sæmilegar ritgerðir með þeim upplýsingum sem ég fæ“ (Guðbjörg).  

Sigfús notar gagnagrunnana en finnst ólíkt Guðbjörgu og Fannari að þeir séu óþægilegir í 

notkun. Hann er að ljúka við að skrifa lokaritgerð og hefur eingöngu notað grunnana til 

heimildaröflunar fyrir ritgerðina.  

Þegar kemur að því að velja hvaða efni er þess virði að nota er mælistikan venjulega útlit 

síðunnar og staðsetning heimtunnar. Þar sem nemarnir treysta efni gagnagrunnanna fer 

lítill tími í að vinsa út í samræmi við útlit og líkur eru til þess að einhverjar af efstu 

heimildunum verði fyrir valinu. Það er iðulega titill greinar sem ákvarðar frekari lestur og 

síðan er útdráttur eða upphafsorð látin stýra því hvort greinin er lesinn í heild sinni. 

,,auðvitað skiptir efnið máli en ég er fljótur að sjá hvort greinin fjallar um 

eitthvað sem vekur hjá mér áhuga eða er nothæf.  

R: hvað er það sem þú notar til að meta það? 
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Þetta er kannski fyrst og fremst huglægt, ég sé nafnið á greininni og les fyrstu 

línurnar, þá veit ég hvort ég vil nota greinina“  (Sigfús) 

5.3.4.3 Gagnagrunnar eru of flóknir  

Aðrir viðmælendur nota ekki gagnagrunnana. Þeim finnst þeir flóknir í notkun og eins 

og Atli Már segir  

,,maður þarf að læra á hvern og einn, ég verð bara pirraður og svo tekur það 

hálftíma að átta sig á því hvernig á að prenta út“. 

Það er sammerkt með umfjöllun þeirra nema sem kjósa að nota ekki gagnagrunna að þeim 

finnst hagræðing af notkun þeirra ekki vera veruleg. Vinnan sem fer í það að læra á gagna-

grunnana, finna góðar heimildir og nota þær er í raun ekki þess virði að leggja hana á sig. 

,,ef það væri eitthvað samræmi í þessum grunnum, væri jafnvel hægt að leita í 

nokkrum í einu þá myndi ég eflaust nota þá. Það virðist ekki vera hægt, ég 

allavega kann ekki að leita í nema einum grunn í einu og lendi alltaf í einhverjum 

vandræðum. Mér finnst þetta bara of tímafrekt“ (Bjarki) 

Nemarnir hafa getað sinnt sínu námi sem skyldi án þess að notfæra sér þennan 

valmöguleika. Að þeirra mati skilar notkun þeirra sér ekki aukinni þekkingu og sá tími 

sem fer í að læra á þá og nota þá skilar því ekki „kostnaði“ að þeirra mati. 

5.3.5 Ubu-web og Youtube 

Viðmælendur mínir notuðu flestir netið til að skoða video- verk. Til að sjá þessi verk þá 

nota þau að einhverju leyti Youtube og tala um að þar sé oft hægt að finna verk eða brot 

úr verkum. Gæðin eru misjöfn ,,enda oft um að ræða upptökur frá áhorfendum en 

stundum eru listamenn með Youtube síður“ (Sigurður). Viðmælendur leita fyrst og fremst 

eftir listamönnum og einstaka sinnum tilteknum verkum þegar þau nota Youtube í 

þessum tilgangi. Youtube var einnig mikið notað til að kynna sér tiltekin viðfangsefni 

sem voru nýtt í verklegu námi nemanna.  

Það var helst UbuWeb sem þau notuðu í þeim tilgangi að finna video- verk. UbuWeb er 

stórt gagnasafn fyrir framúrstefnulist, þar er fyrst og fremst að finna hljóð- og videoverk. 

Auk verkanna sjálfra geymir UbuWeb töluvert magn af gagnrýni og ritgerðum um þau 

verk sem þar er að finna. Vefurinn er ókeypis og hægt er að leita að efni bæði út frá 
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tilteknum listamönnum eða með því að skanna efnisskrá á síðunni (UbuWeb, e.d). 

Upplýsingar um síðuna fengu flestir frá kennurum eða samnemendum.  

Þau fara iðulega beint inn á síðuna og finnst þægilegt að komast hjá því að nota google sem 

millilið í leitarferlinu. Orð Guðbjargar ná vel utan um viðhorf viðmælenda minna til vefsins. 

,,það er svo erfitt að leita á netinu að eða sko erfitt að skoða myndlist á netinu 

aðra heldur en bara málverk eða skúlptúra. Maður verður sko að sjá videoin, það 

dugar ekki að sjá ljósmynd af videoi og lesa svo einhverja lýsingu, það gefur ekki 

rétta mynd.  Þannig að UbuWeb er mjög gott“ 

5.3.6 Wikipedia 

Wikipedia er eins og fram hefur komið vinsæl meðal minna viðmælenda. Vegna sérstöðu 

síðunnar við upplýsingaöflun nemanna tel ég nauðsynlegt að fjalla sérstaklega um notkun 

þeirra á síðunni.   

Öll sækja þau almennar upplýsingar á wikipedia og tala um að síðan veiti aðgang að 

almennu efni á einfaldan máta. Wikipedia er talin henta vel við upphaf upplýsingaleitar 

en þau telja varasamt að treysta alveg því sem kemur þar fram.  

Guðný bryddar varfærnislega upp á notkun sinni á wikipedia og orð hennar lýsa vel 

viðmótinu til síðunnar  

,,Ég nota wikipedia [þögn], ég nota wikipedia meira að segja helling en er samt alltaf 

meðvituð um að það sem ég les, það er ekki endilega rétt“ 

Notkun þeirra á wikipedia er oft ómarkviss. Síðan er notuð til að skima hvað er til, viss 

leitarorð eru slegin inn og tenglarnir á síðunni látnir leiða leitina áfram. Þetta er oft tímafrekt 

og nemarnir lýsa þessu sem „hangsi á netinu“ frekar en markvissri öflun þekkingar. 

,,Þetta er svona, þú kannast örugglega við að fara á youtube fyllerí [ég brosi enda þekki 

ég fyrirbærið vel] einmitt nema maður fer á svona wikipedia fyllerí, ég slæ kannski inn 

einhverju jafnvel sem ég ætla að skoða og fræðast um og fatta svo að ég er kominn 

eitthvert lengst í burtu og búinn að vera að lesa í meira en klukkutíma“ (Sigfús). 

Þrátt fyrir varnaglana bera viðmælendur mínir virðingu fyrir þeim upplýsingum sem fram 

koma á wikipedia. Síðan er í þeirra huga vönduð en þegar kemur að markvissri notkun þá 
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getur reynst tímafrekt að elta þekkinguna uppi og finna viðurkenndar heimildir til að nýta 

beint í fræðilega vinnu. 

,,Þetta er svona open source síða, þar sem í raun allir geta skrifað það sem þeir 

vilja, en ég held að það sé passað vel upp á að fara yfir efnið áður en það er sett 

inn. Oft er vitnað í heimildir og þá getur maður notað þær, annars er ég svo lítill 

surfari að ég vil frekar bara finna beint það efni sem ég vil nota“ (Fannar) 

Í grundvallaratriðum líta viðmælendur mínir á wikipedia sem hentugan upphafsstað við 

upplýsingaleit. Þar er iðulega hægt að finna umfjöllun, oft á tiltölulega almennum nótum 

um viðfangsefni þeirra. Þetta kemur þeim af stað og ef áhugi er fyrir frekari þekkingu, 

eða þörf fyrir nákvæmari upplýsingaöflun, til dæmis vegna fræðiritgerða, þá finna þau 

viðurkenndar heimildir um viðfangsefnið. 

5.3.7 Að velja og meta efni af netinu 

Þegar viðmælendur voru spurðir út aðferðir við leit á internetinu sögðust þau yfirleitt 

nota einfalda leit. Sum sögðust ekki kunna að nota ítarleit en algengasta ástæða þess að 

einfalda leitin var valin var að hún gaf nógu góðar niðurstöður. 

,,Ég fæ alltaf alveg nóg efni“ segir Sigurður ,,og þá nenni ég ekki að vera að 

flækja þetta.“ 

Þetta viðhorf litast af þeirri ályktun að internetið sé ekki sá staður sem best hentar þegar 

leitað er að mjög nákvæmum eða djúpum upplýsingum. Flest hafa þau sínar aðferðir við 

að sía út þær síður sem þau skoða ekki. Valið fer eftir því hversu ofarlega síða birtist í 

leitarheimtum, eftir nafni síðunnar og því hvernig fyrsta viðkynning ,,þessi litli texti sem 

sést alltaf“ virkar á leitandann.   

Kunnuglegt efni laðar að sér og þegar síður sem þau kannast við, oftast frá fyrra vafri eða 

frá samræðum við samnemendur sínar og kennara birtast þá eru þær skoðaðar.   

„Ég kannski sé eitthvað og fatta hvað það er, einhver hefur sagt mér frá því eða ég 

hef skoðað síðuna áður og veit að hún er góð. Og þá opna ég hana“ (Dagný). 

Mat á vefsíðum er í raun fyrst og fremst hugrænt. Ef þau ætla að nota efni síðunnar til 

frekari vinnu þá kíkja sum þeirra á ábyrgðarmann síðunnar en annars fer valið sjónrænt 

fram. 
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,,Maður hefur einhverja svona hugmynd um það hvernig alvöru tímaritsgrein á 

að líta út“ (Guðný) 

Síður sem gefa sig út fyrir að vera um það efnissvið sem þau nema, telja þau sig fljót að 

átta sig á og hunsa því strax þær síður sem eru óekta. 

,,Ef það eru einhverjar hönnunarsíður þá sé ég strax hvort það er alvöru síða eða 

bara eitthvað sem hefur verið sett á netið. Það er fullt af efni sem er óvandað en 

ég sé það, þetta er huglægt“ (Sigfús) 

5.3.7.1 Samantekt 

Internetið er án efa sú upplýsingaveita sem mínir viðmælendur nota helst. Þetta er miðill 

sem þau þekkja flest og er aðgengilegur hvar og hvenær sem er. Það er einmitt 

aðgengileikinn sem þau tala um sem helsta kost internetsins, ásamt gnótt upplýsinga. 

Google leitarvélin stendur upp úr sem upphafsstaður vegna upplýsingaleitar og fast í 

kjölfarið fylgja youtube og wikipedia. Skortur á áreiðanleika og ofgnótt upplýsinga eru 

að mati minna viðmælenda helstu gallar þess að nota netið við upplýsingaleit. Einnig tala 

þau um skort á góðum fagtengdum upplýsingum.  

Rafrænir gagnagrunnar sem halda utan um viðurkennd fagtímarit eru lítið notaðir. 

Flestum minna viðmælenda finnst þeir flóknir í notkun og viðmótið óaðlaðandi. Þau telja 

sig ekki búa yfir nægri færni til að nýta grunnana á hagkvæman máta. Þau sem nota 

gagnagrunnana tala um að kostirnir felist fyrst og fremst í áreiðanleika þess efnis sem þar 

er að finna og þægindum sem felast í því að geta nálgast viðurkennt efni í gegnum 

internetið. 

Nemarnir nýta sér fyrst og fremst einfalda orðaleit til að fá fram heimildir, þetta á bæði 

við um gagnagrunnana og internetið almennt. Flest hafa þau sínar aðferðir við að sía út 

efni sem þau óska ekki eftir. Mat á því efni sem birtist er fyrst og fremst sjónrænt en þar 

fyrir utan lesa þau kynningartexta og skoða ábyrgðaraðila vefsíðnanna. 

5.4 Bókasafnið  

Mínir viðmælendur nota allir bókasafnið en í mismiklu mæli. Tvö nota það í hverri viku 

en hin nota það að minnsta kosti þrisvar til fjórum sinnum á hverri önn. Bókasafnið er að 

þeirra mati staður þar sem hægt er að nálgast öruggar heimildir og finna nýtt efni.  
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Nemarnir nota flestir bókasafnið í tengslum við fræðileg verkefni í náminu. Þá helst 

vegna ritgerðarvinnu. Margir líta einnig á bókasafnið sem hentugan stað til að leita að 

almennri þekkingu og til að svala fróðleiksfýsn sinni. Sá tími sem nemarnir hafa aflögu 

ræður því mjög hversu reglulega þau sækja safnið. 

5.4.1 Verkefnavinna 

Flest nota þau bókasafnið mikið í tengslum við ritgerðarvinnu.   

,,Við fáum kannski verkefni og þá fer ég að hugsa og kíki kannski á bókasafnið og 

svo þegar ég byrja að skrifa þá fer ég og tek út bækur“ (Guðjón). 

Það efni sem þarf að lesa vegna kúrsanna er að finna á bókasafninu og nemarnir treysta 

þeim upplýsingum sem þar er að finna.   

Að mati sumra minna viðmælenda eru fræðilegar kröfur til nema við Listaháskóla Íslands 

lágar, miðað við það sem þau þekkja eða hafa heyrt um Háskóla Íslands.   

,,þetta fræðilega situr kannski svolítið á hakanum, maður kemst í raun og veru í 

gegnum það án þess að hafa skrifað eitthvað stórkostlegt. Verklega námið tekur 

mjög mikinn tíma og svo er það auðvitað manns eigin metnaður sem stýrir þessu“ 

(Fannar) 

Fræðilegt og verklegt nám er þó oft samtengt og upplýsingaleit hvort heldur sem er á 

internetinu eða bókasafninu litast af kröfum í náminu. 

5.4.2 Sjálfsnám 

Sjálfsprottinn áhugi hefur áhrif á notkun nemanna á bókasafninu. Þeir viðmælendur sem 

nota safnið mest, kíkja oft þangað þegar þau eru í skólanum og hafa lausan tíma.  

,,Oft langar mig bara að sjá hvað er til“ segir Atli.  

Heimsóknir á bókasafnið tengjast oft áhuga viðmælenda á tilteknu efnissviði eða 

tilfinningu fyrir vanþekkingu á tilteknu efnissviði og þá er leitað til bókasafnsins með 

það í huga að bæta við þekkinguna.  

,,Ég fer oft fyrir helgar og tek út diska eða bækur til að bæta við eigin þekkingu. 

Ég er ekki alin upp í fjölskyldu þar sem eru listamenn og ég þekki ekki öll þessi 
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nöfn sem ég heyri. Ég vil vera með á nótunum og það að fara á bókasafnið og 

finna viðbótarefni hjálpar mér til þess“ (Guðný) 

Tilgangur sjálfsnáms er oft samtengdur náminu í heild. Nemarnir vilja skilja veröldina í 

kringum sig. Námið krefst þess að þau geti sett sína eigin vinnu í samhengi við 

umhverfið og það kallar á þekkingu á listfræði og listasögu. 

,,Þetta er mjög hollt. Ég var einu sinni búinn að vera að vinna verkefni [um 

ákveðið efni] svo var mér bent á listamann sem var að gera það nákvæmlega 

sama... og ég fann hann. Ég ætti auðvitað að nota bókasafnið meira, það hjálpar 

manni að setja sig í samhengi, en það er frábært að fatta að einhver annar er að 

gera svipað eða það sama og ég. Í alvöru, við erum ekki eyjur og listin verður til í 

einhverju samhengi.... ég fæ mikið út úr því að fara á bókasafnið þó það sé 

sjaldan.“ (Fannar) 

5.4.3 Tíðni heimsókna á bókasafnið 

Flestir minna viðmælenda telja samnemendur sína nota safnið lítið. Það litast eflaust af 

eðli námsins, stærstur hluti þess er verklegur og því fer meirihlutinn af tíma nemanna í 

vinnu vegna verklegra áfanga. Sumir telja að fræðilegur hluti námsins sé auðveldari en 

fræðilegur hluti annars náms og að það skýri litla notkun nemanna á bókasafninu. 

,,það er svolítið öðruvísi, ég var í námi við Háskóla Íslands og þá voru gerðar 

meiri kröfur um heimildanotkun, þá varð maður að nota bókasafnið. Ég nota það 

ekki mikið og hef reyndar bara haft lítinn tíma til að lesa síðan ég byrjaði í þessu 

námi. Ég held að flestir séu eins, noti safnið þegar þeir þurfa á því að halda. 

Stundum fer ég samt og finn efni sem ég hef heyrt af og kynni mér það bara afþví 

það er áhugavert“ (Fannar). 

Ég tel mig ekki færa um að leggja mat á almenna notkun nemenda á bókasafni 

Listaháskólans, en af svörum minna viðmælenda skynja ég mismikla notkun og ástæður 

sem eru allt frá því að vera mjög hagnýtar, þá fyrst og fremst til að sækja tilteknar bækur 

vegna verkefnavinnu yfir í mjög persónulegar
1
.  

Lísa forstöðumaður safnsins telur að notkun á því sé töluverð.  

                                                           
1
 Einn nemanna viðurkenndi það að hann teldi sig standa höllum fæti hvað varðar almenna þekkingu á 

fagi sínu og notaði bókasafnið til að bæta úr þessum þekkingarskorti, til að geta staðið jafnfætis 
samnemendum sínum 
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,,Þetta eru auðvitað voða mikið sami hópurinn sem kemur aftur og aftur en þegar 

lotum er að ljúka fyllist safnið ... já náminu eru skipt í lotur, minnir tvær lotur á 

hverri önn  og þá sér maður aukninguna. Þá nota þau safnið til að læra“ 

Orð bæði Lísu og nemanna gefa það til kynna að notkun nemendanna á safninu sé ansi 

misjöfn. Það má gera ráð fyrir því að viss kjarni sæki þjónustu þess töluvert. Þessi hópur 

kann vel við bókasafnið og lítur á það sem notalegan viðverustað og að aðrir nýti safnið 

fyrst og fremst í praktískum tilgangi.  

5.4.4 Leitaraðferð á bókasafninu 

Flestir minna viðmælenda nýta bæði markvissar og tilviljunarkenndar leitaraðferðir. 

Markvissu leitaraðferðirnar felast fyrst og fremst í notkun á bókasafnskerfinu gegnir.is og 

því að spyrja starfsmann um tiltekið efni. Markviss leit gagnast aðeins þegar leitandinn 

hefur fyrirfram ákveðna hugmynd um það efni sem hann sækist eftir og oftast er þessari 

aðferð beitt ef nafn á bók, listamanni eða höfundi er vitað. Tilviljunarkennda leitin er 

mjög algeng og felur fyrst og fremst í sér skimun. Skimun felur það í sér að leitandinn fer 

á safnið annaðhvort með tiltekið efnissvið í huga eða bara til að forvitnast og skoða 

hillurnar. Hér á eftir mun ég fjalla lítillega um hvora aðferðina fyrir sig. 

Langflestir minna viðmælenda beita svokallaðri tilviljunarkenndri leit (browsing) og allir 

gera þetta að einhverju leyti. Þau skima hillurnar og ef bók vekur athygli þeirra er hún 

skoðuð frekar. Tilgangur þessarar leitar er oft fyrst og fremst að svala forvitni eða að nýta 

lausan tíma.  

,,Ég geri þetta oftast bara fyrir sjálfan mig. Stundum er ég með eitthvað efni í 

huga. Sko, þetta er flokkað eða skipulagt svolítið öðruvísi en á öðrum 

bókasöfnum, svo ég fer kannski og skoða sérstaklega hillur um myndlist eða 

arkitektúr og ef ég sé eitthvað, eitthvað nafn sem ég kannski kannast við úr 

fyrirlestri þá tek ég bókina og fletti henni. Stundum er ég svo líka bara alveg 

frjáls, þá bara er ég á safninu og ég veit ekki alveg hvernig en einhver 

bókarkjölur vekur athygli og þá skoða ég“ (Atli Már). 

Það er auðvelt að skima hillurnar á bókasafni Listaháskólans bæði í Laugarnesinu og í 

Skipholtinu. Hillurnar eru vel merktar og einfalt að átta sig á því í hvaða efnisramma 

maður er staddur. Ástæða þess að ein bók er valin til að skoða fremur en önnur er fremur 
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óljós í hugum minna viðmælenda en það er eitthvað sem vekur athygli, oft er það nafn á 

listamanni og samkvæmt tveimur minna viðmælanda hefur útlit bókarinnar áhrif. 

Bæði söfnin leggja áherslu á að stilla nýju efni upp með áberandi hætti og er tilgangurinn 

sá að fanga athygli safngesta (Lisa Z. Valdimarsdóttir, forstöðumaður bókasafns- og 

upplýsingaþjónustu Listaháskóla Íslands, munnleg heimild, 5. desember 2010). Aðeins 

tveir minna viðmælenda minntust sérstaklega á þetta. Ég tók þá ákvörðun að spyrja ekki 

beint þar sem ég vildi vita hvort nemarnir sjálfir veittu þessu eftirtekt. Hefði ég spurt 

beint um uppstillingarnar hefði ég dregið athygli þeirra að þeim, sem ég taldi ganga gegn 

tilgangi viðtalanna. Þeir viðmælendur sem minntust á útstillingarnar voru í 

hönnunardeild skólans og umræðan snerist um bókasafnið í Skipholti.  

„Stundum fer ég bara inn og forvitnast, þau setja nýjar bækur á rekka sem er 

rosalega þægilegt. Þau eru rosa dugleg svona að stilla upp og það vekur forvitni 

mína“ (Sigfús).  

Útlit bóka hafði einnig töluverð áhrif á það hvort þær fengu frekari skoðun. Áhugaverð 

forsíða eða titill spilar þarna stærsta hlutverkið, sem og sýnileiki bókarinnar í hillu. 

Guðný orðar þetta á sérlega skemmtilegan máta 

,,það er bara þannig að sumar bækur virka skemmtilegar á meðan maður sér ekki 

aðrar, ég veit að maður á ekki að dæma bók eftir kápunni en svona virkar þetta“ 

Guðbjörg og Fannar voru ólíkt meirihluta viðmælenda, mjög markviss þegar þau leitaðu 

eftir efni á bókasafninu.  

,,Ég byrja alltaf á því að fara á Gegni. Þar slæ ég inn bókina eða efnið sem ég á 

að skrifa um og sé hvað er til. Svo fer ég á safnið annað hvort Borgarbókasafnið 

eða kem hingað“ (Guðbjörg).  

Aðrir viðmælendur, utan Sigurðar notuðu einnig Gegni en sjaldnar og eingöngu ef þau voru 

með titil þeirrar bókar sem þau vildu finna alveg á hreinu. Þegar Sigurður mætti á safnið með 

tiltekna bók í huga fór hann alltaf til starfsmanns og fékk aðstoð við að finna bókina. 

5.4.5 Bókasafnið sem staður 

Aðeins Guðbjörg notaði bókasafnið til að læra eða til að lesa.  
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,,Það er mjög notalegt að sitja þarna inni“ segir hún ,,þetta er hlýjasti staðurinn í 

skólanum“.  

Hinir viðmælendurnir kusu að skoða bækurnar heima hjá sér eða í sameiginlegu rými 

fyrir nemana. Í Laugarnesinu er þetta stórt svæði fyrir framan safnið. Þar hefur tveim 

tölvum, sófum og hægindastólum hefur verið raðað upp. Við hliðina á salnum er 

kaffistofan og útsýni yfir tvö vinnuherbergi og andyrið. Þetta er að mati minna 

viðmælenda notalegt rými. Í Skipholtinu er svæðið ekki eins nálægt bókasafninu. Þar er 

um að ræða herbergi þar sem safnað hefur verið saman sófum, hægindastólum og 

borðum. Aðstaðan er vel afmörkuð og notaleg. 

Útlit og andrúmsloft bókasafnsins var að mati þeirra allra fremur notalegt en næðið til að 

vinna fremur lítið. Þau kusu því að taka út þær bækur sem þau þurftu næði til að skoða. 

,,Safnið er fínt, en það er lítið og maður heyrir skvaldur frammi og í fólkinu sem 

er úti að reykja. Það er ekkert auðvelt að læra hérna, ekki þegar maður þarf að 

einbeita sér“ (Sigurður) 

Útlit bókasafnsins var reyndar eitthvað sem viðmælendur mínir höfðu lítið hugað að og 

flest þurftu að velta spurningu um útlit og skipulag safnsins töluvert fyrir sér. Lísa 

forstöðumaður safnsins talaði um að lögð væri áhersla á að söfnin væru notaleg. 

Leyfilegt væri að taka með sér kaffibolla í lessalina og þar væri hægt að tala saman. Þetta 

er valmöguleiki sem hún sagði marga nýta sér og þá sérstaklega undir lok hverrar 

námslotu. Viðmælendur voru almennt á því að söfnin bæði í Laugarnesinu og 

Skipholtinu væru notaleg. Þau töluðu um að rýmið væri bjart og að auðvelt væri að 

nálgast safnkostinn. Helsti gallinn við útlit safnanna var að mati bæði nemanna og Lísu 

smæð þess. Nemunum varð einnig tíðrætt um þann galla sem fælist í því að hafa safnið á 

fleiri en einum stað.   

5.4.6 Skólinn dreifist um borgina 

Það hefur þegar komið fram að Listaháskóli Íslands er starfræktur á þremur stöðum í 

borginni. Viðmælendur mínir fjölluðu allir um þetta og augljóst er að hér er um að ræða 

hitamál innan skólans. Stærstur hluti umræðunnar stendur fyrir utan efnistök þessarar 

rannsóknar, en ég tel þarft að fjalla um áhrif þessa á notkun nemanna á safni skólans sem 

einnig er starfrækt í þremur útibúum.   
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Viðmælendur mínir sóttu flestir efni til útibúa utan þeirrar deildar sem þau stunduðu nám 

við. Safnið á Sölvhólsgötu, sem sinnir leik- og tónlistardeildinni (Listaháskóli Íslands, 

e.d; d) var lítið sem ekkert notað af mínum viðmælendum en flestir fóru á milli safnanna 

við Skipholtið og í Laugarnesinu. Það var samdóma álit minna viðmælenda að af þessu 

hlytist óhagræðing sem þau töldu þó lítið hægt að gera við annað en að bíða þar til 

skólinn yrði loks sameinaður á einn stað. Það að hafa sama safnkostinn í Laugarnesinu 

og Skipholtinu var hugmynd sem heyrðist, enda töldu mínir viðmælendur að það efni 

sem annars vegar tilheyrði myndlist og hins vegar hönnun hlyti að skarast.  

„Svo er alveg umdeilanlegt það eru tvö bókasöfn í Laugarnesinu og hérna 

[Skipholt] sem ég nota mest og það er oft svona spurning hvar, eða hvaða deild 

hver bók tilheyrir af því að þetta er oft svipað. Ég hef oft lent í því að bók er bara 

til í myndlistinni“ (Sigfús) 

5.4.7 Safnkostur 

Almennt voru viðmælendur mínir ánægðir með safnkostinn. Þau voru samdóma um að 

yfirleitt gætu þau fundið það efni sem þau leituðu eftir. Í þau fáu skipti sem bók var ekki 

til í Laugarnesinu/ Skipholtinu, þá var hægt að finna hana á safninu í Skipholti/ 

Laugarnesi eða á Þjóðarbókhlöðunni. Þau voru misdugleg við að leggja leið sína á söfn 

utan eigin deildar eða utan Listaháskólans til að sækja efni. 

,,Það er yfirleitt hægt að finna það sem maður þarf eða nýta eitthvað annað í staðinn. 

Það er vesen að fara langar leiðir til að sækja bók“ (Alda).  

Flestir fóru þó á önnur söfn skólans, ef það efni sem þau leituðu eftir var ekki til í þeirri deild 

sem þau stunduðu nám í. Tveir viðmælenda minna minntust á það að hafa þurft að sækja efni á 

safnið við Sölvhólsgötu, þar sem leiklistar- og tónlistarsafnið er staðsett. Annars voru það helst 

söfnin í Laugarnesinu og Skipholtinu sem nemendur þurftu að ferðast á milli.  

Aðspurðir skoða viðmælendur mínir sjaldan eða aldrei þau tímarit sem liggja frammi á 

safninu. Þau eru aðgengileg og mjög sýnileg en draga ekki að sér athygli minna 

viðmælenda. Orð Atla ,,ég kannski sé þau og glugga í þau“ og Dagnýar ,,nei ég skoða 

þau aldrei“ lýsa vel afstöðu þeirra til tímaritanna. Ástæðuna fyrir skorti á áhuga má 

eflaust rekja til þess að þau þekkja ekki nöfn tímaritanna eða að þau telja þau ekki 

gagnleg eða áhugaverð. 
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Þessi áhersla á að einfalt sé að nálgast upplýsingar og að þær séu aðgengilegar kemur fram 

aftur og aftur hjá nemunum. Upplýsingar eiga ekki að vera eitthvað sem þarf að hafa mikið 

fyrir því að finna. Þetta á bæði við um efni á bókasafninu, sem og á internetinu. 

5.4.8 Námsbókasafnið 

Námsbókasafnið er hillusvæði, þar sem kennarar skólans safna saman á einn stað efni 

tengdu þeim áföngum sem þau kenna. Lísa talar um að kennararnir séu mjög duglegir að 

nýta þennan möguleika og að nemarnir sæki mikið i námsbókasafnið.  

Umræða um námsbókasafnið kom upp að fyrra bragði hjá flestum mínum viðmælendum. 

Þau notuðu námsbókasafnið fyrst og fremst til að standast þær kröfur sem gerðar voru til 

þeirra í náminu og fannst þægilegt að geta nálgast efnið á einum stað. 

5.4.9 Samskipti við starfsfólk safnsins  

Samskipti nemanna við starfsfólk bókasafnsins fara fyrst og fremst fram augliti til auglits. Þau 

fá flest senda tölvupósta frá safninu og kíkja á þá, en sjálf leita þau fyrst og fremst til starfsfólks 

á staðnum og þá með tilteknar spurningar í huga. Formleg kennsla felur í sér samskipti og því 

falla námskeið og fræðsla á vegum safnsins undir þennan flokk. 

Bókasafnið hefur undanfarin ár verið með kynningar á starfsemi safnsins fyrir nýnema, auk 

þess sem það hefur verið lögð sérstök áhersla á að ná til þeirra nemenda sem vinna að 

lokaverkefnum sínum. Lísa forstöðumaður safnsins talaði um að á nýnemakynningunni væri 

áherslan á almenna kynningu á þjónustu safnsins en fyrir nema sem ynnu að lokaverkefnum 

væri farið dýpra í heimildaleit, heimildaskráningu, leit í gagnasöfnum og veitt aðstoð við 

uppsetningu og frágang. Þess fyrir utan væru starfsmenn safnsins alltaf tilbúnir til að aðstoða 

nemendur og leiðbeina þeim um notkun á safninu. 

Helstu upplýsingar um þjónustu bókasafnsins fengu nemarnir á kynningarviku á sínu 

fyrsta námsári. Guðbjörg talar um það að kynningin hafi verið fremur grunn. 

„Það kom kona frá safninu, en hún var bullandi veik, með flensu, hún fór í 

gegnum það með okkur hvernig maður tekur út bækur, sagði frá Gegni og 

vefsíðunni en svo [þögn] kannski af því hún var veik þá sagði hún okkur að koma 

endilega við og þá gætum við fengið betri kennslu og lært að nota 

gagnagrunnana“.   
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Viðmælendur mínir voru á því að safnkynning væri í sjálfu sér gagnleg, þau töldu sig 

samt í raun lítið hafa grætt á kynningunni. Helsti gróðinn var fyrir þá sem ekki þekktu 

gegni.is og fengu viðkynningu á kerfinu á þessari kynningu. Gallinn var að mati nemanna 

fyrst og fremst fólginn í því að þau tengdu ekki það sem var verið að kynna fyrir þeim 

við þau verkefni sem þau væru að sinna. 

„Námskeið gagnast lítið þegar maður getur ekki tengt efni þeirra við það sem 

maður er að gera. Það hefði verið betra ef maður hefði verið að sinna einhverju 

verkefni og hefði þá getað nýtt þetta beint, annars gleymir maður svona og við 

vorum í heila viku á einhverjum svona praktískum kynningum um skólann það 

skilar ekki miklu“. (Fannar) 

Mínir viðmælendur höfðu allir leitað eftir aðstoð starfsmanns á bókasafninu og þá 

yfirleitt með það í huga að staðsetja tiltekna bók eða til að fá upplýsingar um það efni 

sem væri í boði. Guðbjörg sker sig hér aftur úr hópi viðmælenda en hún hafði einnig nýtt 

sér aðstoð vegna heimildarskráningar. Það að spyrja starfsmann um tiltekna bók sparar 

þann tíma sem annars færi í að leita að bókinni. Þetta er hentugt að mati minna 

viðmælenda og kristallast í orðum Sigurðar „þá bara fæ ég bókina, þarf ekkert að læra 

að leita og það sparar tíma“ 

Gæði þjónustunnar var eins og útlit safnsins eitthvað sem viðmælendur höfðu í reynd 

lítið velt fyrir sér. Þau virtust í heildina sátt við þá þjónustu sem þau höfðu þegið en 

höfðu lítið um hana að segja. ,,Þetta er bara fínt, það eru allir hjálplegir“ (Dagný). 

5.4.10 Vefsíða bókasafnsins 

Safnið heldur úti vefsíðu þar sem helstu þjónustuþættir í hverju útibúi fyrir sig eru 

kynntir. Þar er einnig að finna upplýsingar um heimildaskráningu, leiðarvísi fyrir 

heimildaleit og tengla á þau gagnasöfn sem nemar hafa aðgang að. Síðan er vel skipulögð 

og þægileg í framsetningu. Nemarnir höfðu allir skoðað síðuna og margir höfðu notað 

hana til að fá upplýsingar um heimildaskráningu. Þau sögðust annars sjaldan fara inn á 

vefsíðu bókasafnsins og höfðu litlar skoðanir á síðunni sem slíkri. Þau voru á því að 

síðan væri einföld í notkun.  

Guðbjörg talaði um að síðan mætti vera meira aðlaðandi í útliti  
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,,það er ekkert sem dregur mann að henni, ekkert svona sem segir komdu og 

hangtu á netinu, en ég finn alltaf það sem ég er að leita að“.  

Auk þess benti Guðbjörg á að það væri sniðugt að á síðunni væri boðið upp á tenglasafn  

,,það eru fullt af góðum síðum til um myndlist, sérstaklega á sviði internetlistar og 

new media listar. Við fáum auðvitað stundum einhverjar síður frá kennurunum en 

þau vita örugglega um helling sem væri gaman að skoða. Það væri sniðugt að safna 

þeim saman“.   

Aðspurðir gáfu aðrir viðmælendur sem og Lísa forstöðumaður safnsins lítið fyrir þessa 

hugmynd. ,,Ég nota ekki tenglasíður, mér finnst þær lélegar“ segir Atli Már og Lísa segir 

þessa hugmynd hafa verið rædda meðal starfsmanna bókasafnsins en að hún hafi litla trú 

á því að síðan yrði mikið notuð.  

,,Það er fín tenglasíða sem leiðir þau að gagnasöfnum og upplýsingaveitum í sínu 

fagi, ég held að hún sé notuð en tenglasíða, ég veit ekki hvað annað ætti að vera 

þar“ (Lísa) 

Allir nemar fá senda pósta með upplýsingum frá bókasafninu og mínir viðmælendur lásu 

þessa pósta. Þau höfðu litlar skoðanir á gagnsemi þeirra, fannst fínt að fá þá og eins og 

Guðjón sagði 

,,það er gott að vita hvað er í gangi, ég hef alveg skoðað eitthvað eftir að hafa 

lesið póst frá safninu“. 

5.4.11 Önnur bókasöfn 

Það er ekki ætlunin að fjalla nákvæmlega um notkun viðmælenda minna á söfnum utan 

Bókasafns- og upplýsingaþjónustu Listaháskóla Íslands. Flestir nýttu sér hins vegar að 

einhverju leyti önnur söfn og þá helst Þjóðarbókhlöðuna og almenningsbókasöfn á 

höfuðborgarsvæðinu. Umfjöllun um notkun annarra safna var iðulega samtengd 

umfjöllun um notkun bókasafns skólans og ástæðurnar fyrir notkun þeirra voru tvíþættar. 

Nálægð við heimilið var helsta ástæða þess að almenningssöfnin voru valin og í tveimur 

tilfellum tengdu viðmælendur notkun safnanna nálægð við heimili foreldra sinna. Í þeim 

tilfellum áttu viðmælendur bókasafnsskírteini á þessum söfnum og notuðu þau þegar þeir 

voru í nágrenni við þau. Kunnugleiki og þægindi voru að mati nemanna helstu kostirnir 

við notkun almenningssafnanna. 



  

59 

Þjóðarbókhlaðan varð aftur á móti fyrir valinu vegna gríðarlegs magns safnkostar. Í þeim 

tilfellum sem nemarnir fundu ekki þau gögn sem þeir óskuðu eftir á safni skólans, þá 

sóttu þau til Þjóðarbókhlöðunnar og einhverjir nemanna kusu að byrja á 

Þjóðarbókhlöðunni, þegar þá vantaði fræðibækur. 

5.4.12 Samantekt 

Viðmælendur mínir nota allir bókasafnið í tengslum við nám sitt. Mörg þeirra nota það 

einnig til að svala forvitni sinni, verja lausum tíma eða til að afla sér aukinnar 

fagþekkingar. Flest nota þau gegni.is til að finna það efni sem er til en þar fyrir utan er 

skimun algengasta aðferðin við efnisleit. Þetta er aðferð sem skilar oft óvæntum 

niðurstöðum, bækur sem þau annars hefðu ekki vitað að væru til vekja athygli og fá 

frekari skoðum. Skimunin er oftast innan tiltekins efnisflokks en þó einstaka sinnum 

algjörlega ómarkviss.   

Í heildina eru nemarnir ánægðir með það sem bókasafnið hefur upp á að bjóða, þau eru 

sátt við efniskostinn og þá þjónustu sem þeim er veitt. Helstu gallarnir eru staðsetning 

safnsins á þremur stöðum sem verður til þess að þau þurfa að sækja bók á safn utan 

sinnar deildar. Annað sem mætti telja til galla er hversu litlu safnfræðslan virðist skila. 

Að mati nemanna fólst það fyrst og fremst í tímasetningu fræðslunnar, námið var ekki 

byrjað og því gátu þau ekki tengt safnkynninguna við eigin vinnu, auk þess sem þau voru 

orðinn langþreytt á kynningum á mismunandi starfsemi skólans. Hér gæti einnig 

áhugaleysi af hálfu nemanna spilað inn í eða fælni við að leita sér aðstoðar og fræðslu 

síðar á námsferlinu.  

5.5 Samantekt: Upplifunin verður ekki til í bókum 

Bækur eru tæki til að viðhalda og afla sér þekkingar, það sama má segja um vel 

framsettar upplýsingar á internetinu. Áherslan meðal minna viðmælenda er á það að afla 

sér almennrar þekkingar, vera meðvituð um fag sitt og það sem er að gerast á því sviði 

sem þau hafa kosið að mennta sig í.  

Gallinn við sjónrænar upplýsingar bæði í bókum og á internetinu er sá að gæðin tapast. 

Myndgæði verða aldrei sambærileg á við upprunalega verkið og verkin tapa dýpt sinni. 

„Þær [bækurnar] hjálpa manni að vita hvað er til og jú, myndabækur eða 

málverkabækur geta verið mjög góðar en til að upplifa verkið að fullu þarf maður 
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að fara og sjá það. Kannski ekki ljósmyndir og svona en eins og innsetningar eða 

videoverk það er ekki nóg að sjá mynd af því og lesa það sem aðrir hafa skrifað“ 

(Guðbjörg) 

Í grundvallaratriðum virðist aðgengileiki upplýsinga og mat nemanna á áreiðanleika 

þeirra ráða mestu um það hvar er leitað, hvaða upplýsingar eru nýttar og hvernig. Þegar 

kemur að því að meta áreiðanleika heimilda af internetinu eru það ábendingar frá 

kennurum, sem og traustvekjandi bakhjarl síðu sem ræður mestu. Það virðist almennt 

ríkja samkomulag um það að bækur og tímarit séu öruggar heimildir og þegar kemur að 

því að kanna fræðilegt efni betur þá leita þau fyrst og fremst að bókum.  

Tilviljunarkenndar aðferðir á borð við skimun, samræður og hugmyndir sem verða til í 

daglega lífinu hafa einnig töluverð áhrif á það eftir hverju þau leita. Hugmyndir nýttar 

við listsköpun verða til undir mismunandi kringumstæðum og frekari upplýsingaleit 

vegna skapandi vinnu virðist að sama skapi mjög fjölbreytt.  
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6 Umræður 

Í upphafi þessarar ritgerðar fjallaði ég um hugtakið upplýsingahegðun. 

Upplýsingahegðun felur í sér allt það atferli sem tengist leit og notkun einstaklinga á 

upplýsingum sama í hvaða formi þær eru. Þær spurningar sem rannsakendur 

upplýsingahegðunar spyrja gjarnan er hvar leitar fólk upplýsinga, hvernig ber það sig að 

við leitina, hvers vegna leitar það og hver er tilgangurinn með öflun upplýsinga. Útfrá 

þessu þróaði ég rannsóknarspurningarnar. Í þessum hluta er ætlunin að skoða niðurstöður 

minnar rannsóknar á upplýsingahegðun nemenda við Listaháskóla Íslands í samhengi við 

rannsóknir og kenningar á upplýsingahegðun.  

Hlutanum er skipt í kafla í samræmi við þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram og þær 

notaðar sem útgangspunktur allrar umfjöllunnar. Í fyrsta kaflanum verður tilgangur 

upplýsingaleitar nemanna skoðaður, hér er sérstaklega einblínt á það hvernig upplýsingar eru 

hagnýttar og hvað veldur því að upplýsingaleit lýkur. Næst verður fjallað um hvaða 

upplýsingar það eru sem nemarnir leita eftir, síðan hvar nemarnir leita eftir upplýsingum, hér er 

áherslan fyrst og fremst á þær upplýsingaveitur sem þeir hagnýta. Síðast verður skoðað hvernig 

þau bera sig að við upplýsingaleit. Efni kaflanna skarast að einhverju leyti. 

Hver er tilgangur upplýsingaleitar nemanna? 

Tilgangurinn bakvið upplýsingaleitir minna viðmælenda var margþættur. Nemarnir vildu 

standast þær kröfur sem gerðar voru til þeirra í náminu. Þegar kom að fræðilegri vinnu var 

metnaðurinn mismikill en þau áttu það sammerkt að upplýsingaöflun vegna fræðilegra 

verkefna miðaði fyrst og fremst að því að afla sér nægra heimilda og þegar því takmarki var 

náð var upplýsingaleitinni lokið. Tímaskortur stýrði því iðulega hversu mikið var metið sem 

nóg. Hemmig (2008) bendir á að fræðilegur hluti listnáms eigi margt sameiginlegt með námi 

í listfræði og listasögu. Almennt felst tilgangur upplýsingaleitar háskólanema í því að átta sig 

á þeim kröfum sem eru gerðar til þeirra, að standast þessar kröfur og að fá einkunn sem 

neminn hefur metið sem nógu góða. Sá tími sem gefst til hvers verkefnis fyrir sig er 

afgerandi áhrifavaldur í því hversu mikið efni neminn telur sig þurfa eða telur sig geta aflað 

til að fullnægja þessari þörf sinni (Hemmig, 2008). 

Það að fá innblástur eða afla sér hugmynda spilar stóran sess í upplýsingahegðun 

listnema. Nemarnir þurfa að vera færir um sjálfstæða sköpun innan efnisramma náms 
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síns og margir vilja komast út fyrir þann ramma. Til að fá hugmyndir er nauðsynlegt að 

taka eftir því sem á sér stað í umhverfinu. Þetta er að mati listnema mikilvægur tilgangur 

upplýsingaöflunar og veldur því hversu fjölbreyttar upplýsingar hópurinn sækir sér 

(Hemmig, 2008; Frank, 1999). Það að sækja sér innblástur eða leita eftir hugmyndum er 

mikilvægur hluti upplýsingaöflunar meðal minna viðmælenda. Mikilvægi þess að komast 

áfram með tiltekin verkefni er nátengt þessari hugmyndaöflun. Það lenda flestir í því að 

verða strand í vinnuferlinu og frekari upplýsingaöflun er oft miðuð að því að fá nýjan 

sjónarhól á þau verk sem verið er að vinna, með það í huga að geta haldið áfram  með 

eigin verkefni.  

Yfirsýn yfir fagið er stór hluti af upplýsingaöflun minna viðmælenda og það hefur þegar 

komið fram að tilgangur upplýsingaleitar er oft einfaldlega sá að vera með á nótunum. 

Einn minna viðmælenda talaði um það að standa jafnfætis samnemendum sínum, að 

henni finndist hún oft hafa minni grunnþekkingu og þá hjálpaði það að leita upplýsinga 

og lesa sér til.  

6.1 Hvaða upplýsingum leita þau eftir? 

Viðmælendur mínir leita í miklum mæli eftir sjónrænum upplýsingum sem tengjast fagi 

þeirra. Þau gera þetta bæði til að afla sér vitneskju um þau verk sem hafa verið unnin, til 

að vita hvað er að gerast í þeirra fagumhverfi og til að fá hugmyndir og innsýn vegna 

eigin vinnu. Þetta kemur heim og saman við þær rannsóknir sem hafa skoðað 

upplýsingahegðun listnema (Hemmig, 2008).  

Almennar fræðilegar upplýsingar og stuttur texti um tiltekna listamenn, tiltekin verk eða 

tiltekna stefnu er vel til þess fallinn að koma nemendunum á sporið. Þessi tegund 

upplýsinga viðheldur einnig og eykur almenna þekkingu og yfirsýn yfir fagið. Frank 

(1999) bendir á það í rannsókn sinni að sú ástæða sem flestir listnemar gáfu fyrir notkun 

sinni á bókasafnsefni var leit að hugmyndum og upplýsingaöflun um ákveðna listamenn, 

stefnur eða tímabil í listasögunni. 

Fræðilegt efni var oftast sótt í bækur, tímarit voru lítið notuð. Það voru helst þeir nemar 

sem nýttu rafrænu gagnagrunnana sem sóttu heimildir sínar í tímaritsgreinar, 

myndlistarnemarnir nýttu síðan sýningarskrár í fræðilegum tilgangi. Rannsóknir á 

upplýsingahegðun listnema sýna að bækur eru mikið notaðar og að efni rafrænna 

gagnagrunna er lítið eftirsótt (Hemmig, 2008; Reed og Tanner, 2001). Hvað notkun 
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tímarita í pappírsformi varðar eru niðurstöður erlendra rannsókna mismunandi. Árið 1982 

komst Pacey að því að eftirspurn eftir tímaritum meðal listnema var töluverð og átti það 

sérstaklega við um hönnunarnema. Aðrar rannsóknir hafa sýnt minni eftirspurn eftir 

tímaritum meðal listnema (Hemmig, 2008). Sýningarskrár eru taldar mikilvægar 

heimildir en virðast vera mismikið nýttar og það má einnig sjá að þó notkun rafrænna 

tímaritasafna virðist almennt vera minni meðal listnema en annarra nema, þá telja 

nemarnir engu að síður mikilvægt að boðið sé upp á aðgang að viðurkenndum rafrænum 

gögnum um fag sitt (Hemmig, 2008, Reed og Tanner, 2001). 

Hugmyndir úr daglega lífinu eru hluti af upplýsingaleit listnema. Það hefur komið fram að 

oftast tengist daglega lífið notkun þeirra upplýsinga sem rekist er á. Mínir viðmælendur töldu 

þær upplýsingar sem fengust með þessum hætti vera mikilvægar og í einhverjum tilfellum 

leituðu þau markvisst eftir upplýsingum með þessum hætti. Það var helst fréttaefni, efni tengt 

persónulegum áhugamálum og afþreyingarefni sem nýttist við að sækja hugmyndir úr 

daglega lífinu. Hér fer upplýsingahegðun minna viðmælenda alveg saman við þær 

niðurstöður sem erlendar rannsóknir á upplýsingahegðun listnema hafa sýnt. Þess má geta að 

erlendu rannsóknirnar sýna fram á mikla notkun á barnabókum en þessa áherslu skynjaði ég 

ekki meðal minna viðmælenda (Hemmig, 2008). 

6.2 Hvar leita nemarnir eftir upplýsingum? 

Þeir miðlar sem hér er einblínt á eru fyrst og fremst bókasafnið og internetið. Þetta eru 

þær upplýsingaveitur sem mínir viðmælendur nýttu hvað mest. Mannleg samskipti 

spiluðu einnig stórt hlutverk.  

Rannsóknir á upplýsingahegðun nemenda hafa sýnt það að internetið er algengasti 

upphafsstaður nemenda við upplýsingaleit (Lippincott og Kyrildou, 2004; Baro, 

Onyenania og Osaheni, 2010). Þetta er þó ekki algilt og aðrar rannsóknir hafa sýnt að 

iðulega leita nemendur fyrst að upplýsingum í bókum eða í gegnum mannleg samskipti. 

Internetið er svo nýtt til að fylgja eftir þeim upplýsingum sem taldar eru skipta máli 

(Urquahart o.fl, 2006). Internetið var algengasti upphafstaður minna viðmælenda í 

leitarferlinu. Þær síður sem flestir skoðuðu í upphafi leitarferilsins voru Google 

leitarvélin og wikipedia. Þetta voru síður sem nemarnir gátu auðveldlega nálgast og 

hentuðu til að nálgast grunnupplýsingar um tiltekin viðfangsefni. Þetta kemur heim og 
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saman við þær rannsóknir sem hafa sýnt fram á að aðgengileiki upplýsinga skiptir 

notendur höfuðmáli (Stenerova og Susol, 2005). 

Notkun nemanna á viðurkenndum gagnagrunnum var fremur lítil, en þeir sem notuðu þá 

gerðu það fyrst og fremst vegna ætlaðs áreiðanleika þeirra heimilda sem þar er að finna. 

Lítil notkun nemanna á rafrænum gagnasöfnum fer að vissu leyti saman við þær 

rannsóknir sem hafa sýnt fram á litla notkun listnema á gagnvirkum heimildum. Þessi 

litla notkun á rafrænum gagnasöfnum á reyndar við um háskólanema almennt og helsta 

skýring sem þeir gefa er vankunnátta á notkun gagnasafnanna (Hemmig, 2008; Baro, 

Onyenania og Osaheni, 2010). Mínir viðmælendur skýrðu litla notkun á gagnasöfnum út 

frá erfiðleikum við að finna upplýsingar, ofgnótt upplýsinga og mikilla heimtna á 

greinum sem þau höfðu ekki aðgang að. Gagnasöfnin þóttu einfaldlega of flókin og 

notkun þeirra þótti ekki skila sér nægjanlega í auknum gæðum heimildanotkunar. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á það að einn helsti galli internetsins í augum 

listnema eru léleg myndgæði sjónræns efnis (Hemmig, 2008). Þetta virtist lítið trufla 

mína viðmælendur, þeir töluðu um að upplausn myndræns efnis væri oft fremur lág en að 

sama skapi væru ljósmyndir af listaverkum ekki nógu góðar til að hægt væri að meta 

verkið að fullu út frá þeim. Að þeirra mati fólst helsti galli internetsins í því að þar voru 

góðar heimildir á sviði hönnunar og myndlistar af skornum skammti.  

Bóksafnið er notað en í mismiklu mæli af mínum viðmælendum. Rannsóknir á 

upplýsingahegðun listnema hefur sýnt að bókasöfn, bæði sérhæfð listbókasöfn og 

almenningsbókasöfn gegna stóru hlutverki í upplýsingaleit listnema. Bækur og tímarit eru 

talin hafa að geyma áreiðanlegar heimildir (Hemmig, 2008). Áreiðanleiki er atriði sem skiptir 

mína viðmælendur töluverðu máli. Það fer eftir tilgangi upplýsingaöflunar og 

utanaðkomandi kröfum hversu miklu máli áreiðanleiki er talinn skipta. Mínir viðmælendur 

hafi öll sínar aðferðir til að að meta gæði og áreiðanleika upplýsinga. Mikil áhersla á 

áreiðanleika upplýsinga meðal minna viðmælenda stingur að einhverju leyti í stúf við 

niðurstöður Stenerova og Susol (2005) þar sem nemar voru taldir leggja meiri áherslu á 

aðgengileika en áreiðanleika. Hvað mína viðmælendur varðar þá skiptir aðgengileikinn meira 

máli þegar um er að ræða almennar upplýsingar og fyrstu upplýsingar um tiltekið efni. Þegar 

upplýsingaöflun er miðuð að verkefni sem þarf að sýna og/eða verður metið þá skiptir 

áreiðanleikinn meira máli. Þetta sést meðal annars á því að þau er flest tilbúin til að leggja 
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það á sig að leita langt yfir skammt til að fá bestu mögulegu upplýsingarnar, sbr. fara á 

bókasöfn sem eru langt frá bæði heimili þeirra og skóla. 

6.3 Hvernig bera nemarnir sig að við upplýsingaleit? 

Tom Wilson (2000) talaði um að upplýsingahegðun mætti skipta í upplýsingaleit sem er 

framkvæmd af ásetningi og upplýsingaöflun sem á sér stað þegar rekist er á upplýsingar 

fyrir tilviljun. Upplýsingaleit sem er framkvæmd af ásetningi sprettur fram af skilgreindri 

þörf, til dæmis til að ljúka verkefni í námi. Það að rekast á upplýsingar felur það í sér að 

einstaklingi berast upplýsingar úr umhverfinu án þess að hann leiti sérstaklega eftir þeim. 

Þessar upplýsingar skapa tiltekna þekkingu sem gripið er til síðar meir. 

Öll eiginleg upplýsingaleit minna viðmælenda var framkvæmd af ásetningi, þau fengu 

tiltekin verkefni eða hugmyndir og upplýsingaöflunin miðaði að því að ljúka vissu ferli. 

Það að rekast á upplýsingar spilaði samt stórt hlutverk í huga þeirra. Mikið af þeim 

hugmyndum sem þau fengu urðu til vegna þeirrar þekkingar sem varð til með þessum 

hætti. Samræður voru algengur vettvangur slíkra upplýsinga, fjölmiðlar spiluðu einnig 

stórt hlutverk. Þau voru meðvituð um mikilvægi þess að vera vakandi fyrir umhverfinu 

og sum hver leituðu markvisst eftir óvæntum upplýsingum. Það má því segja að einhver 

þeirra hafi í raun á meðvitaðan hátt leitað eftir ómeðvituðum upplýsingum. Þetta 

samræmist umfjöllun McKenzie (2003) um meðvitaða „leit“ að óvæntum upplýsingum. 

Hugmyndir sem spruttu fram vegna ómeðvitaðrar upplýsingaleitar voru iðulega ekki 

kannaðar nánar og í flestum tilfellum lauk frekari upplýsingaöflun vegna þeirra án þess 

að þær væru fullnýttar. 

Rannsóknir hafa fjallað um listnema sem fremur ómarkvissa upplýsingaleitendur, það hefur 

verið talað um algengi skimunar sem helstu leitaraðferðar og litla notkun þeirra á 

gagnvirkum heimildum. Nýrri rannsóknir hafa reyndar sýnt aukningu á notkun internetsins 

við heimildaleit (Hemmig, 2008). Mínir viðmælendur voru margir hverjir töluvert markvissir 

í sinni heimildaleit. Skimun var fremur algeng aðferð við leit en hún var talin henta sem 

aðferð við að nálgast annars óþekkt efni. Þeir sem notuðu bókasafnið mest, áttu það til að 

nota lausan tíma til að skima hillurnar og oft vakti einhver bók athygli þeirra í ferlinu. Hér er 

því um tilviljunarkennda eða hálftilviljunarkennda (þau völdu það efnissvið sem þau 

skimuðu sérstaklega) leitaraðferð að ræða. Markvissarri leit meðal minna viðmælenda fór 

iðulega fyrst fram á Google leitarvélinni, í leit á gegni.is eða með því að biðja starfsmann 
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bókasafns um að finna tiltekna heimild. Cobbledick (1996) talar um það að skimun sé einmitt 

vanmetin aðferð við upplýsingaleit. Þessi leitaraðferð hefur verið tengd við vankunnáttu á 

markvissarri leitaraðferðum en samkvæmt frásögn viðmælenda Cobbledick er það ekki alltaf 

reyndin. Flestir hennar viðmælenda vissu innan hvaða efnissviðs þeir væru líklegir til að 

finna gagnlegt efni. Þeir völdu skimun sem leitaraðferð vegna þess að hún bauð upp á þann 

möguleika að finna óvæntar upplýsingar. Mínir viðmælendur höfðu mismikla þekkingu á 

efnisskipan bókasafnsins og þeim upplýsingaveitum sem þar var að finna en flest völdu þau 

að nýta tilviljunarkenndar leitaraðferðir bæði á safninu og á internetinu, með það í huga að 

finna áður óþekkt efni. 

Það hefur verið sýnt fram á að nemendur hefja upplýsingaleit iðulega með því að spyrjast 

fyrir um tiltekið efni. Þeir einstaklingar sem nemarnir spyrja eru valdir vegna nándar við 

nemandann eða vegna faglegrar þekkingar. Lu (2007) kallar þá einstaklinga sem sóst er 

eftir vegna upplýsingaleitar hliðarverði. Hliðarverðirnir stýra því hvaða upplýsingar 

leitandinn fær og hafa áhrif á áframhaldandi söfnun þekkingar. Mínir nemar notfærðu sér 

aðgang að hliðarvörðum í miklu mæli, það voru fyrst og fremst samnemendur og 

kennarar sem þau völdu að leita eftir upplýsingum frá. Þessir hliðarverðir höfðu töluverð 

áhrif á áframhaldandi upplýsingaleit nemanna, með því að benda þeim á frekari 

upplýsingaveitur, með því að koma fram með upplýsingar sem nemendunum datt ekki í 

hug að spyrja um og með því að aðstoða þá við að sjá „gamlar“ upplýsingar í nýju ljósi. 
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7 Lokaorð 

Gera má ráð fyrir því að upplýsingahegðun listnema sé að einhverju leyti sambærileg 

upplýsingahegðun annarra háskólanema. Í náminu felst töluverð sérstaða og efnistök, 

sem og hugsanlega aðferðir við upplýsingaleit eru líkleg til að litast af þessari sérstöðu. Í 

þessari rannsókn var rætt við nemendur við myndlistar- og hönnunardeild Listaháskóla 

Íslands. Viðfangsefnið var að öðlast skilning á upplýsingahegðun þeirra vegna námsins. Í 

grófum dráttum má skipta þeim upplýsingaveitum sem nemarnir ráðfæra sig helst við í 

þrennt; það er í fyrsta lagi annað fólk, í öðru lagi internetið og í þriðja lagi bókasafnið. 

Internetið var sá staður sem þau hófu upplýsingaleit sína á en bókasafnið varð fyrir 

valinu þegar kom að því að dýpka þekkingu á tilteknu efni eða til að skoða hvað er í boði. 

Lykilatriði við upplýsingaöflun var það hversu aðgengilegar upplýsingarnar voru og 

hversu traustverðugar þær voru taldar vera. Nemarnir leituðu bæði markvisst eftir 

upplýsingum og á tilviljunarkenndan máta. Samræður voru iðulega uppspretta hugmynda 

sem síðar urðu kveikjan að áframhaldandi leitarferli nemanna. Tilgangur upplýsingaleitar 

nemanna var fyrst og fremst í fólginn í því að afla sér almennrar þekkingar, svala forvitni 

sinni, standast kröfur vegna námsins og að ná viðunandi árangri á því efnissviði sem þau 

höfðu kosið að mennta sig í.  
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