
 

 
 
Leiðarvísir fyrir birtingu á afrakstri listrannsókna   
 
Samkvæmt afstöðu skólans, samþykktri í fagráði á haustönn 2015, er gert ráð fyrir 
að afrasktur listrannsókna sé í öllum tilfellum tvennskonar í senn: annars vegar verk 
og hinsvegar greinargerð (e. critical reflection). Til að afrakstur geti talist listrannsókn 
getur þetta tvennt ekki skilist í sundur.  
 
Farvegur fyrir birtingu verka er menningarvettvangurinn sjálfur, listastofnanir hans og 
grasrót, sem ekki þarf að skilgreina nánar. Farvegur fyrir birtingu greinargerða er 
hinsvegar í þróun og undirbýr skólinn nú rafrænan vettvang fyrir birtingu þeirra, með 
hliðsjón af fyrirmyndum annarra listaháskóla sem við berum okkur saman við (sjá t.d.  
Journal of Artistic Research og PARSE Journal. 
 
 
Greinargerð þarf að innihalda eftirfarandi: 

1. Rannsóknarviðfangsefni eða álitamál sem tekist er á við.  
2. Markvert framlag hvað varðar innihald rannsóknar, tækni eða form fyrir 

viðkomandi fagsvið. Hér ætti að vera hægt að merkja nýja þekkingu, nýja 
innsýn eða nýja túlkun á viðfangsefninu.  

3. Umræðu um samhengi rannsóknar og vísanir út fyrir verkið sjálft, t.d. í 
samfélagsleg, listræn eða fræðileg álitamál. 

4. Lýsingu á þeirri aðferð sem rannsóknin er framkvæmd með. Hér gæti verið 
um að ræða lýsingu á þeim listrænu aðferðum og ákvarðanatökum sem 
viðkomandi hefur tileinkað sinni listsköpun, eða blöndu af þessu og 
fræðilegum aðferðum (t.d. úr hugvísindum, náttúruvísindum eða 
félagsvísindum).   

 
Skólinn vill leggja fram eftirfarandi leiðarvísi fyrir listrannsakendur: 

- Greinargerð um afrakstur listrannsóknar felur í sér meira en einfalda 
skrásetningu eða lýsingu á verki. Í henni setur viðkomandi fram 
rannsóknarviðfangsefni sitt, glímir við spurningar og veltir upp álitamálum 
sem snerta á tengslum þekkingarsköpunar og listsköpunar. 

- Hægt er að setja greinargerðina fram í rituðu formi, en ekki er nauðsynlegt að 
textinn falli í þau hefðbundnu vísindalegu form sem rannsóknararfrakstri er 
jafnan miðlað í. Æskilegt er að viðkomandi þrói formið á skapandi, gagnrýninn 
og tilraunakenndan hátt, noti myndefni (skissur, teikningar, ljósmyndir, 
myndskeið osfrv.), hljóð eða annað efni sem hentar hverju sinni, og taki 
jafnvel áhættu með útkomuna.  

- Mikilvægt að hafa í huga að sú þekking sem skapast í rannsóknarferlinu og 
miðlað er í greinargerð er engu mikilvægari en verkið/verkin sem út úr því 
koma. 

- Ekkert hámark eða lágmark er sett á orða- og blaðsíðufjölda greinagerðar. 
 
 


