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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð er upplýsingahegðun unglinga skoðuð. Í upphafi er þó gerð grein fyrir 

hugtökum sem tengjast upplýsingafræðum. Þar má nefna hugtök eins og upplýsingar, 

upplýsingahegðun og ofgnótt upplýsinga. Einnig er fjallað um eðli og einkenni 

upplýsinga auk þess sem fjögur líkön fræðimanna í upplýsingafræðum sem útskýra 

upplýsingahegðun eða  þætti upplýsingahegðunar eru skoðið. Í síðari hluta 

ritgerðarinnar er fjallað um upplýsinganotkun og upplýsingaþarfir unglinga. Einnig er 

skoðað hvaða upplýsingalindir unglingar kjósa helst en misjafnt getur verið eftir 

aðstæðum hvert unglingar leita eftir upplýsingum. Komið er lauslega inn á 

upplýsingalæsi unglinga sem og kennslu upplýsingalæsis á unglingastigi í grunnskólum. 

Jafnframt er fjallað um líkan um upplýsingaleit í daglegu lífi unglinga þar sem skoðaðir 

eru þeir þættir sem skýrt geta upplýsingaþarfir þeirra. Út frá líkani um upplýsingaleit í 

daglegu lífi unglinga er sérstaklega skoðað hvernig unglingar nálgast upplýsingar um 

heilsu og kynheilbrigði. 
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1 Inngangur 

 

Ritgerð þessi fjallar um upplýsingahegðun unglinga. Efnistök ritgerðarinnar taka mið 

af því að um BA-verkefni er að ræða og er því umfjöllun um viðfangsefnið ekki 

tæmandi. 

Áhugi á viðfangsefninu upplýsingahegðun unglinga kviknaði eftir vettvangsnám á 

Borgarbókasafni í Gerðubergi. Þangað komu ekki margir unglingar en þó slæddust 

nokkrir unglingar úr Fjölbrautaskólanum í Breiðholti inn í safnið til þess að nálgast 

upplýsingar um skólatengt efni. Það hve lítill hluti safngesta tilheyrði þessum hópi vakti 

hjá mér forvitni um hvernig unglingar meta og uppfylla upplýsingaþarfir sínar. 

Ritgerðin byrjar á því að fjalla um upplýsingar og gerð er grein fyrir því hvað felst í 

hugtökunum upplýsingahegðun og ofgnótt upplýsinga út frá rannsóknum fræðimanna. 

Þá tekur við umfjöllun um einkenni og notkun upplýsinga og skilgreiningar Taylors 

(1991) skoðaðar sérstaklega. 

Því næst er gerð grein fyrir fjórum líkönum sem sett hafa verið fram af fræðimönnum 

í þeim tilgangi að reyna að skýra upplýsingahegðun einstaklinga eða þætti sem 

skilgreina upplýsingahegðun.  

Einnig er fjallað um upplýsingaþarfir unglinga og hvað kemur helst í veg fyrir að 

þeir afli sér upplýsinga ásamt því hvaða upplýsingalindir verða fyrir valinu þegar 

upplýsinga er leitað. Fjallað er sérstaklega um þroskaferli unglinga og hvers konar 

upplýsingar eru þeim mikilvægar í þessum umfangsmiklu líkamlegu og hugrænu 

breytingum sem eiga sér stað hjá þeim. Upplýsingalæsi unglinga er einnig skoðað 

lauslega sem og hvernig staðið er að kennslu upplýsingalæsis í efstu bekkjum 

grunnskóla. 

Að lokum er svo fjallað er um líkan um upplýsingaleit unglinga í daglegu lífi þar sem 

lögð er áhersla á að lýsa því hvað einkennir upplýsingaþarfir þeirra. Upplýsingaleit 

unglinga um heilsutengt efni er skoðað sérstaklega út frá einum þætti sem fram kom í 

líkani um upplýsingaleit unglinga í daglegu lífi ásamt því að skoða sérstaklega 

upplýsingar varðandi kynheilbrigði unglinga. 
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2 Upplýsingar 

 

Það eru til ýmsar skilgreiningar á því hvað upplýsingar eru. Ef að orðið upplýsingar 

er skoðað í orðabókum þá sést að samkvæmt íslenskri orðabók (e.d.) er orðið 

upplýsingar skilgreint sem fræðsla og vitneskja. En orðið upplýsing er skilgeint sem 

fræðsla og menntun eða þekking og nám. Í Merriam-Webster (e.d.) veforðabókinni eru 

upplýsingar (e. information) skilgreindar sem miðlun eða móttaka þekkingar eða 

vitneskju.  

Í ODLS Online Dictionary for Library and Information Science sem er netorðabók 

fyrir bókasafns- og upplýsingafræði eru upplýsingar (e. information) skilgreindar sem 

gögn á ákveðnu formi, sem hafa verið gefin merking innan ákveðins ramma. 

Upplýsingar verða því til þegar notaðir eru ólíkir miðlar og með mannlegum 

samskiptum. Einnig segir skilgreiningin að það ráðist af móttakanda upplýsinga hvort 

að upplýsingar séu upplýsandi eða ekki (Reitz, 2010). Samkvæmt skilgreiningu ODLIS 

getum við sagt okkur að ekki leggi allir sama skilning í sömu upplýsingar. Til dæmis 

getur unglingur sem hefur brennandi áhuga á tiltekinni hljómsveit heyrt viðtal við 

forsprakka hennar þar sem verið er að segja frá væntanlegum tónleikum eða verið að 

fjalla um nýja plötu. Unglingurinn fær líklega allt aðrar upplýsingar frá því að hlusta á 

viðtalið heldur sá sem hefur ekki jafn mikinn áhuga eða jafn mikla vitneskju um 

hljómsveitina sem verið er að fjalla um. 

 

 

2.1 Upplýsingahegðun 

 

Einföld skilgreining á hugtakinu upplýsingahegðun (e. information behaviour) er að 

rannsóknir á upplýsingahegðun feli í sér að skoða samverkandi þætti á milli fólks, 

fjölbreyttra heimilda eða gagna, upplýsinga, þekkingar og visku og í hvaða samhengi 

þeir vinna saman. Um svokallað regnhlífahugtak (e. umbrella concept) er að ræða sem 

er flókið og vandmeðfarið og inniheldur nokkur undirhugtök. Helstu hugtök sem falla 

þar undir eru upplýsingasamhengi fólks, upplýsingaþörf, upplýsingaleitarhegðun, 

mynstur í aðgengi að upplýsingum, heimtur og útbreiðsla, hvernig unnið er úr 
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upplýsingum og notkun upplýsinga. Tengd hugtök eru heimildir, óvissa, og fullnægja. 

Upplýsingahegðun er kenningarlegs eðlis, rannsóknir og þróun eru byggðar á þeirri trú 

að upplýsingar séu grundvöllur fyrir virkni og samskiptum einstaklinga, félagslegra 

hópa, stofnana og þjóðfélaga og til að bæta lífsgæði. Upplýsingar hafa möguleika til að 

breyta því sem fólk veit og hafa áhrif og móta ákvarðanir og gjörðir (Todd, 2003). 

Mikil tímamót í rannsóknum á sviði upplýsingafræða voru þegar farið var frá 

kerfismiðaðri nálgun yfir í einstaklingsmiðaða nálgun. Með endurskoðun 

upplýsingaþarfa og notkunar rannsókna komu Dervin og Nilan (1968, í Todd, 2003) 

auga á augljósa breytingu á fræðilegu og faglegu sviði bókasafns- og upplýsingafræða 

frá kerfismiðaðri nálgun að einstaklingsmiðaðri nálgun (Todd, 2003). Í kerfismiðuðum 

rannsóknum er litið á notendur sem óvirka móttakendur upplýsinga og taka þær 

rannsóknir mið af því að hegðun notenda sé ávallt sú sama í tíma og rúmi. Þær breytur 

sem skoðaðar voru í kerfismiðuðum rannsóknum tóku fyrst og fremst mið af kerfunum 

sjálfum, eins og viðmóti hugbúnaðar en persónueinkenni fólks eins og hugrænt atferli 

skipti ekki máli. En í einstaklingmiðuðum rannsóknum er gert ráð fyrir mannlega 

þættinum og notendur séðir sem virkir notendur upplýsinga sem á virkan hátt taki þátt í 

því að skapa nýjar upplýsingar (Palmquist og Kim, 1998). 

Þessar ályktanir sem Nilan og Dervin (1986, í Todd, 2003) settu fram hafa verið 

leiðbeinandi fyrir rannsóknir og fræðilega starfsemi. Þær hafa komið af stað 

margvíslegum rannsóknarleiðum sem sameiginlega hafa reynt að koma auga á og að 

skilja hegðun, áhrif og hugrænar víddir af tengslum fólks við upplýsingar og hvernig 

það gerir þeim kleift að uppfylla upplýsingaþarfir sínar ásamt því hvernig einstaklingar 

lifa lífi sínu sem upplýst og vitrænt fólk (Todd, 2003). 

Á síðustu árum hefur hugtakið upplýsingahegðun verið vinsælt sem 

regnhlífarhugtak. Það má túlka á marga vegu það sem hugtakið felur í sér, til dæmis 

hefur ekki mikið verið fjallað um við hvað er átt með hegðun í samhengi við 

upplýsingahegðun. Það er kannski ekki skrýtið það sem fræðimenn hafa átt í 

erfiðleikum með að skilgreina hvað felst í hugtakinu hegðun (Savolainen, 2008). 

Wilson (2000) hefur skilgreint hugtakið upplýsingahegðun sem alla mannlega 

hegðun í tengslum við öflun og notkun upplýsinga. Hugtakið nær yfir upplýsingaþörf 

fólks, þær mismunandi aðferðir sem notaðar eru við að afla upplýsinga, val á heimildum 

og miðlum til að leita eftir upplýsingum í, mat á upplýsingum, heimildum og miðlum 

ásamt því að geta notað upplýsingarnar á hagnýtan hátt.  
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Wilson bendir á að samhengi hafi áhrif á upplýsingahegðun, þ.e. á milli 

sálfræðilegra, lýðfræðilegra og umhverfislegra þátta (Savolainen, 2008). 

Savolainen (2008) bendir á að hugtakið upplýsingahegðun bendi til þess að þeir sem 

leita upplýsinga séu þurfandi einstaklingar sem eltist við upplýsingar frá ýmsum 

heimildum eða upplýsingalindum. Hugtakið gerir ráð fyrir því að einstaklingar hafi 

upplýsingaþörf eða hafi mismikla þekkingu á málum sem koma upp í starfstengdu 

umhverfi. 

Krikelas skilgreindi upplýsingaleitarhegðun sem hvað eina sem einstaklingur gerir í 

þeim tilgangi til að uppfylla undirliggjandi þörf fyrir upplýsingar (Savolainen, 2008). 

Athygli fræðimanna hefur einkum beinst að því að rannsaka upplýsingahegðun 

ýmissa hópa. Þar má nefna sérfræðinga, félags- og menningarlega hópa eins og lækna, 

verkfræðinga, innflytjenda, eldra fólk, nemendahópa, krabbameinssjúklinga og jafnvel 

fanga. Rannsóknir hafa einkum beinst að því að finna uppsprettu upplýsingaþarfar, 

hvaða leiðir eru valdar til að leita og afla upplýsinga ásamt því að skilja hvernig 

upplýsingar eru notaðar. Einnig er reynt að finna út með rannsóknum á 

upplýsingahegðun hvaða hindranir geta orðið á vegi fólks í leit sinni að upplýsingum 

(Todd, 2003). 

 

2.2 Ofgnótt upplýsinga 

 

Í nútíma samfélagi þar sem miðlar af öllu tagi innihalda gríðarlegt magn upplýsinga 

getur það reynst erfitt fyrir einstakling að vinna úr því magni upplýsinga sem á vegi 

þeirra verða. Dagblöð, bækur, símar, tölvur, Netið, útvarp og allskyns samskiptasíður og 

spjallrásir innihalda upplýsingar sem eru aðgengilegar. Við sem einstaklingar verðum 

fyrir stöðugu áreiti upplýsinga allan liðlangan daginn hvort sem við ætlum okkur það 

eða ekki. Með þessu upplýsingaflæði er auðvelt að finna fyrir ofgnótt upplýsinga (e. 

information overload). Með ofgnótt upplýsinga er átt við ástand þar sem magn 

upplýsinga verður yfirþyrmandi og gagnlegar upplýsingar verða fremur að hindrun en 

hjálp, þó svo að upplýsingarnar sem aðgengilegar eru séu gagnlegar sem slíkar (Bawden 

og Robinson, 2009).  

Upplýsingakvíði (e. information anxiety) getur komið fram í kjölfar ofgnóttar 

upplýsinga, ef upplýsingar eru ófullnægjandi eða þekkingarskortur er fyrir hendi á því 

upplýsingaumhverfi sem unnið er í. Upplýsingakvíða er hægt að skýra sem streitu vegna 
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vanhæfni til að nálgast, skilja eða færa sér í nyt upplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir 

viðkomandi aðila (Bawden og Robinson, 2009). 

Þar sem gríðarlegt magn upplýsinga er að finna á Netinu ná draga af því þá ályktun 

að margir finni fyrir því sem er kallað ofgnótt upplýsinga þegar heimilda er leitað 

rafrænt. Það að „gúggla“ (Orðabanki íslenskrar málstöðvar, e.d.) upplýsingar er almennt 

notað þegar talað er um að leita eftir upplýsingum á Netinu. Það er ekki óalgengt að 

heyra sagt „ Gúgglaðu það bara“ ef einhvern vantar upplýsingar en sá sem er spurður 

veit ekki svarið. Segjum sem svo að unglingur ætli að leita sér upplýsinga um 

söngkonuna Rihönnu þá fær viðkomandi um það bil 543 milljónir niðurstaðna með því 

að „gúggla“. Það getur því verið erfitt fyrir viðkomandi að vinna úr þessu rosalega 

mikla magni upplýsinga sem einföld leit skilar. 

 

2.3 Einkenni og notkun upplýsinga 

 

Taylor (1991) hefur fjallað töluvert um einkenni upplýsinga og jafnframt skilgreint 

ferlið við að leita upplýsinga sem leið til að leita lausna á vandamáli. Hann setti 

leitarferlið í samhengi við það sem hann kallar “information use environments” eða 

umhverfi upplýsinganotkunar á íslensku. Hann útskýrir umhverfi upplýsinganotkunar 

sem ástand þar sem einstaklingar verða að taka ákvarðanir um hvaða upplýsingar muni 

koma að gagni á hverjum tíma. Ákvarðanirnar eru ekki aðeins byggðar á efni heldur 

einnig á öðrum þáttum aðstæðnanna í umhverfi einstaklingsins. Upplýsingaleit byggist á 

þeim þáttum sem verða til þess að leit á sér stað, upplýsinga er aflað, upplýsingar eru 

metnar og upplýsingar nýttar til að uppylla einhverja þörf fyrir upplýsingar. 

Taylor (1991) rannsakaði upplýsingaleit hjá mismunandi hópum starfsstétta, til þess 

að varpa ljósi á mismunandi upplýsingaþarfir hjá notendum, mismunandi tegundir af 

vandamálum og mun á skilgreiningum hópa á því hvað sé lausn á vandamáli. Hann 

hefur greint upplýsinganotkun fólks í sjö flokka. Þessir flokkar eru : 

 Fræðsla og útskýringar (e. enlightment) þar sem þörf er á upplýsingum sen 

innihalda fræðslu og útskýringum á því viðfangsefni sem verið er að fást við.  

 Upplýsingar sem auka skilning á viðfangsefni (e. problem understanding) en 

það getur kallað á það að notandi upplýsinga þarfnist ef til vill sérhæfðra 

upplýsinga.  
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  Útskýringar (e. instrumental) eru upplýsingar um hvað þarf að gera og 

hvernig á að framkvæma eitthvað ákveðið verk.  

 Nákvæmar og áreiðanlegar (e. factual) upplýsingar sem eru notaðar þegar 

þörf er á ítarlegum og áreiðanlegum upplýsingum.  

 Upplýsingar til staðfestingar (e. conformational) eru upplýsingar sem notaðar 

eru til að staðfesta fyrirliggjandi upplýsingar til að sannreyna að þær séu í 

raun traustar og áreiðanlegar og að túlkun þeirra sé rétt.  

 Upplýsingar sem nýtast við framtíðarspá (e.projective) þar sem til dæmis er 

þörf á að skoða hverjar líkurnar séu á að eitthvað gerist og ef af því verður 

hver áhrifin verða.  

 Sambönd, áhrif og álit (e. personal or political) eru upplýsingar sem nýtast 

þegar verið er að leita svara við spurningum svo sem, hver er staðan núna og 

hvað get ég gert til þess að breyta henni (Taylor, 1991). 

Þessir flokkar gefa til kynna mismuninn á því hvernig notendur sjá vandamál eða þau 

verkefni sem verið er að leita lausna við hverju sinni og hvers þeir vænta sem lausn á 

tilteknu vandamáli (Taylor, 1991). 

Taylor (1991) skiptir upplýsingum einnig upp eftir einkennum þeirra. Samkvæmt 

honum geta upplýsingar verið: 

 “Quantitative continuum”: En það felur það í sér að upplýsingar geta ýmist 

verið settar fram með tölulegum hætti eða með lýsandi hætti (e. Qualitative), 

þar sem upplýsingar eru settar fram í orðum.  

 “Data continuum”: Sem merkir að upplýsingar geta fengist með empirískum 

rannsóknum, þar sem hægt er að endurtaka ferlið og fá svipaðar niðurstöður. 

Hins vegar eru upplýsingar ekki alltaf jafn afgerandi og þær sem fást fram 

við empiriskar rannsóknir og í þeim tilvikum þarf einstaklingurinn þarf að 

leggja mat á og túlka sjálfur það sem kemur fram í þeim.  

 “Temporal continuum”: Upplýsingar sem eru settar fram í tímaröð eða 

sögulegu samhengi. Einhversskonar röðun á sér stað þannig að 

upplýsingarnar geta haft forpárgildi um framtíðina og hverjar líkurnar eru á 

að það gerist eins og til dæmis spá um verðbólguþróun bankanna.  

 “Solution continuum”: Upplýsingar sem settar eru fram sem lausn á 

viðfangsefni. Stundum felast í þeim ein ákveðin lausn á viðfangsefni í öðrum 
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tilvikum geta þær gefið möguleika á að velja á milli nokkurra tegunda 

úrlausna. 

 “Focus continuum”: Upplýsingar sem felast í að skilgreina eða finna 

ákveðinn fókus á viðfangsefninu. Þetta geta verið allt frá 

staðreyndaupplýsingum yfir í upplýsingar um atriði sem eru ekki vel þekkt. 

Staðreyndaupplýsingar eru vel afmarkaðar og skilgreindar og geta til dæmis 

lýst því hvernig hlutir tengjast og vinna saman og hvaða mögulegu lausnir 

eru fyrir hendi. En lítt þekktar upplýsingar geta falið í sér nýjar upplýsingar 

ásamt því hvernig væri hugsanlega hægt að vinna úr 

 “Specificity of use continuum”: Hér undir falla það sem í daglegu tali er oft 

nefnt hagnýtar upplýsingar (e. applied) og eru þess eðlis að hægt er að setja 

þær strax í notkun, til dæmis leiðarvísir eða útskýringar á því hvernig vinna 

eigi ákveðið verk þar sem ferli og aðferðum er lýst. Einnig falla hér undir 

efnislegar upplýsingar (e. substancive) sem lýsa því sem um er að ræða og 

umfjöllun er á efnislegan hátt. Í þriðja lagi getur verið um upplýsingar sem 

eru kenningarlegs eðlis að ræða, það er upplýsingar sem útskýra hvers vegna 

eitthvað virkar á þann hátt sem það gerir. Slíkra upplýsinga er oft leitað ef 

þörf er á að fá útskýringar eða spá fyrir um eitthvað. 

 “Aggregation continuum”: Upplýsingar sem eru fengnar með því að skoða 

ákveðinn hóp einstaklinga, sem fást til dæmis með könnunum. Slíkar 

upplýsingar byggjast á því að tölfræðilegum gögnum hefur verið safnað 

saman og unnið úr þeim. 

  “Causal / Diagnostic continuum”: Hér eru á ferðinni annars vegar 

upplýsingar þar sem verið er að upplýsa mögulegt orsakasamhengi og útlista 

hvers vegna eitthvað hefur gerst (e. causal). Hins vegar getur verið um að 

ræða upplýsingar sem innihalda greiningu á því sem gerist (e. diagnostic). 

Nauðsynlegt að fá greiningu áður en hægt er að nota orsakasamhengi 

(Taylor, 1991). 

Þessir flokkar gefa til kynna hvernig upplýsingar geta nýst einstaklingum á 

mismunandi hátt eftir einkennum upplýsinganna og óháð innihaldi. Hægt er að tengja 

þær við umfang vandamáls sem verið er að leita lausna við og þörf einstaklingsins fyrir 

slíkar upplýsingar (Taylor 1991). 
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3 Upplýsingalíkön 

 

Ýmsir fræðimenn hafa sett fram líkön sem leitast við að skýra upplýsingahegðun eða 

þá þætti sem skilgreina upplýsingahegðun. Upplýsingalíkönum er hægt að lýsa sem 

einhverskonar ramma, sem notaður er til að tengja á milli fræðilegra staðhæfinga. Flest 

líkön um upplýsingahegðun innihalda staðhæfingar, oft í formi mynda sem leitast við að 

skýra hvað það er sem einkennir upplýsingahegðun. Ástæður og afleiðingar hegðunar 

eða sambands á milli stiga í upplýsingaleitarhegðun (Wilson,1999).  

Wilson(1999) hefur sérstaklega bent á þann möguleika að hægt sé að forðast 

upplýsingar eða að kjósa að leita þeirra ekki ef eðli upplýsingaþarfarinnar er ógnandi 

eða stressandi. Einnig sýnir líkan Wilson að kvíði sé helsti áhrifaþátturinn á hvort að leit 

eigi sér stað eða ekki (Case ofl., 2005). 

Brenda Dervin (1992) hefur frá árinu 1972 þróað upplýsingaleitarhegðunar módel 

sem hún kallar skilningskenninguna (e. Sense-Making). Hún vildi skoða 

upplýsingaleitarhegðun út frá notandanum sjálfum í stað þess að einblína á 

upplýsingaleitarkerfin sjálf. Skilningskenningin (e.Sense-Making) er fyrst og fremst 

safn af kenningarlegum ályktunum og tillögum um eðli upplýsinga, eðli notenda þeirra 

og eðli mannlegra samskipta. Hún lýsir ferlinu að upplýsingaleit þannig að gap verði í 

þekkingarbrunni fólks og að upplýsingarnar sem fólk leitar eftir brúi þetta gap (Dervin, 

1992). 

Tom Wilson (1999), Brenda Dervin (1992), Carol Kuhlthau (1993) og Marcia Bates 

(1989) eiga það sameiginlegt að hafa sett fram líkön sem leitast við að útskýra 

upplýsingahegðun eða einstaka þætti hennar. Hér á eftir verður gerð grein fyrir líkönum 

þeirra. Í kafla 5 verður hins gerð grein fyrir líkani um upplýsingaleit í daglegu lífi 

unglinga sem unnið var út frá rannsóknum Denise Agosto og Sandra Hughes-Hassell. 
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3.1 Endurskoðað líkan um upplýsingahegðun 

 

Wilson (1997) hefur rannsakað upplýsingahegðun og setti fram líkan sem hann kallar 

endurskoðað líkan um upplýsingahegðun (Sjá mynd 1). Hann tengir inn í líkanið þætti 

upplýsingahegðunar sem skrifað hefur verið um á öðrum sviðum en upplýsingafræði. 

Þar má nefna rannsóknir á sviði ákvarðanatöku (e. decision making), sálfræði (e. 

psychology), nýbreytni (e. innovation), heilsusamskiptum (e. health communication) og 

neytendarannsóknum (e. consumer research). Með líkaninu er reynt að skýra afhverju 

sumir þurfa skjótari upplýsingar en aðrir, afhverju sumar upplýsingalindir eru meira 

notaðar en aðrar og afhverju fólk nær ekki markmiðum sínum (Wilson, 1997: Case 

ofl.,2005). 

 

Mynd 1 Endurskoðað líkan um upplýsingahegðun 

 

Í líkani Wilson (1997) setur hann fram skref sem hann kallar „activating mechanism“ 

sem hægt er að skilja sem hvata sem hafa áhrif á upplýsingahegðun. Hvað verður til 

þess að upplýsinga er leitað, hvernig og í hvaða mæli. Fimm breytur eru tilgreindar sem 

geta haft áhrif á þessa hvata þær eru sálfræðilegir, lýðfræðilegir, hlutverk eða staða 

viðkomandi og einkenni heimildar en tekið er fram að hér er ekki um tæmandi 

upptalningu að ræða og að fleira geti komið til. Hann bendir einnig á að ef eðli 

þarfarinnar fyrir upplýsingar er of ögrandi eða stressandi að þá komi tenging við hvata 

ekki endilega við sögu. Þetta er mikilvægur þáttur þar sem bent er á möguleikann á því 

að forðast upplýsingar. Þegar líkanið er skoðað sést að upplýsingaferlið er nokkurs 
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konar hringrás Þar sem fyrsta skrefið eru kringumstæðurnar sem einstaklingurinn er 

staddur í og sem gera það að verkum að upplýsingaþörf verður til. Því næst er 

vandamálið greint og vandinn skilgreindur. Þá hefst öflun upplýsinga, og beri 

upplýsingaöflunin árangur þá er unnt að leysa það vandamál sem varð til þess að 

upplýsinga var leitað. A loknum fer fram úrvinnsla upplýsinga og notkun þeirra (Case 

o.fl., 2005; Wilson, 1997).  

 

3.2 Skilningskenningin 

 

Brenda Dervin hefur sett fram kenningu sem kallast skilningskenningin (e. sense-

making theory) til að skoða hvað notendur vilja fá frá upplýsingakerfum, hvað þeir fá 

og hvað þeim þykir um það sem þeir fá. Hugtakið „sense-making“ eða skilningur vísar 

til safns af kenningarlegum aðferðum til að rannsaka hvernig einstaklingur þróar með 

sér skilning á ákveðnu viðfangsefni (Dervin, 1992). 

Kenningunni er lýst á myndrænan hátt (sjá mynd 2) þar sem einstaklingur kemur að 

gapi í þekkingarbrunni sínum og hvernig upplýsingar geta aðstoðað hann við að brúa 

þetta gap í þekkingarbrunninum. Kenningin gerir ráð fyrir því að einstaklingurinn sé 

staddur í sögulegum augnablikum í tíma og rúmi og að menning, saga og hefðir 

skilgreini heiminn sem hann er staddur í (Dervin, 1992). 

Gapið stendur fyrir upplýsingaþörf og brúin fyrir samsetningu upplýsingaleitar og 

upplýsinganotkunar. Upplýsingaleit stendur fyrir þær tilraunir sem miða að því að finna 

hugræna- tilfinningalega- og aðra þætti sem geta aðstoðað við að byggja brú yfir gapið í 

þekkingarbrunninum þar sem brúin er skilningur sem er byggður upp með til dæmis 

lestri tímarits. Sem sagt að hugsun og upplýsingaleit sé hægt að nálgast eins og þær 

væru líkamlegar gjörðir (Savolainen, 2000). 
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Mynd 2 Skilningskenningin 

 

3.3 Óvissulögmál Kuhlthau 

 

Óvissulögmál Kuhlthau (e.principle of uncertainty) (sjá mynd 3) lýsir ferlinu sem 

einstaklingur fer í gegnum meðan á ferlinu við að leita upplýsinga stendur. Lögmálið 

skiptist í sex stig leitarferlis sem eru undirbúningur (e. initiation), val á viðfangsefni (e. 

selection), öflun bakgrunnupplýsinga (exploration), skilgreining á viðfangsefni (e. 

formulation), upplýsingaöflun (e. collection) og að lokum leit hætt (e. presentation). 

Innan þessara sex stiga eru sex svið sem lýsa tilfinningum (e.the affective), hugsunum 

(e. the cognitive) og aðgerðum (e. actions) sem eiga sér stað í leitarferlinu. Sviðin sem 

lýsa tilfinningum, hugsunum og aðgerðum eru framvinda (e. process), skilgreining (e. 

formulation), ofgnótt (e. redundancy), hugarástand (e. mood), forspá (e. prediction) og 

áhugi (e. interest). Á meðan á leitarferlinu stendur þróast tilfinningarnar frá því að vera 

óvissa og kvíði yfir í skilning á viðfangsefni. Það leiðir til þess að upplýsinga er aflað 

og aukið er við þekkingu (Kuhlthau, 1991:1993).  
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Mynd 3 Óvissulögmálið 

 

Eins og áður kom fram skiptist óvissulögmál Kuhlthau (1991:1993) í sex stig. Hér á 

eftir verður hverju þessara sviða gerð skil, það er hvaða tilfinningar, hugsanir og 

aðgerðir eiga sér stað á hverju stigi. 

Á fyrsta stigi sem er undirbúningur gerir einstaklingurinn sér grein fyrir 

upplýsingaþörf eða verður var við skort á upplýsingum. Algengt er að finna fyrir 

óöryggi eða kvíða á þessu stigi. Hugsanir geta verið óskýrar eða óvissar og snúast að 

mestu leyti um hvaða orsök liggur að baki óvissunnar eða vandamálinu. Hér á sér stað 

yfirgripsmikil upplýsingaleit (Kuhlthau, 1993). 

Á öðru stigi sem er val á viðfangsefni verður einstaklingurinn að skilgreina 

viðfangsefnið sem hann er að fást við og hvernig á að nálgast það. Bjartsýni gerir vart 

við sig þegar því er lokið en þó eru líka áhyggjur til staðar. Einstaklingurinn metur 

viðfangsefnið út frá kröfum, fáanlegum upplýsingum og tíma. Einstaklingurinn reynir 

að fá heildarsýn yfir viðfangsefnið og gerir það með því að tala við aðra sem gerir 

leitina markvissari en áður (Kuhlthau, 1993). 

Á þriðja stigi sem er öflun bakgrunnsupplýsinga finnur einstaklingurinn fyrir 

tilfinningum eins og óvissu og efa. Mörgum þykir þetta einna erfiðasta stigið. Óvissan 

getur stafað út frá vanþekkingu á upplýsingalind eða gagnabanka eða að hann veit ekki 

að hverju á að leita. Einstaklingurinn reynir að átta sig á því um hvað efnið snýst og 

hvaða sjónarhorn á að taka. Fundnar eru heimildir og þær lesnar og skilningur víkkar. Á 

þessu stigi myndast oft gróf hugmynd um hvernig best sé að nálgast efnið (Kuhlthau, 

1993). 

Á fjórða stigi sem er skilgreining á viðfangsefni verður oft vendipunktur í 

leitarferlinu, það er að segja ef skilgreining á viðfangsefni gengur vel. Aukið öryggi er 
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til staðar sem og bjartsýni. Hugsanir eru vel skilgreindar og skýrar og hafa ákveðið 

sjónarhorn á efnið. Heimildir eru lesnar, leit er þrengd með efnisorðum og hugmyndir 

bornar saman. Á þessu stigi þrengist leitin, vinnan er markviss og aðgerðir árangursríkar 

(Kuhlthau, 1993). 

Á fimmta stigi sem er upplýsingaöflun safnar einstaklingur viðeigandi upplýsingum, 

fyllir upp í eyður, skilgreinir efnisorð og heimildir. Áhugi á verkefninu eykst sem og 

sjálfstraust þar sem einstaklingurinn hefur áttað sig á því að hverju er stefnt. Hugsanir 

eru um endurskilgreiningu á viðfangsefni og að finna atriði sem á að leggja áherslu á. 

Á sjötta stigi sem er hætta leit hættir einstaklingur að leita og hefst handa við að 

vinna að verkefninu. Viðbótarupplýsinga er jafnvel leitað og athugun fer fram á því 

hvort að eitthvað vanti. Aðgerðir eru markvissar og tilfinningar ánægja ef vel hefur 

gengið en óánægja ef ekki hefur gengið vel (Kuhlthau, 1993). 

 

3.4 Berjatínslulíkanið 

 

Bates (1989) setti fram líkan (sjá mynd 4) um upplýsingaleit af ásetningi í rafrænum 

gagnagrunnum. Hún líkir leitarferlinu við berjatínslu, þar sem farið er fram og til baka í 

leit að berjum eða í þessu tilfelli upplýsingum. Ekki er farið eftir einhverri fyrirfram 

ákveðinni leið heldur leiðir leitarferlið mann áfram. Einstaklingur sem leitar upplýsinga 

safnar saman upplýsingum af Netinu með því að leita í gagnasöfnum en hugmyndir 

hans eru síbreytilegar í leitarferlinu. Upplýsingaleitin hefst með einni heimild og færist 

þaðan yfir á fleiri. Í hvert sinn sem rekist er á nýjar upplýsingar spretta upp nýjar 

hugmyndir um hvernig hægt sé að þróa leitarfyrirspurnina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4 Berjatínslulíkanið 
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4 Unglingar og upplýsingar 

 

Lítið hefur farið fyrir rannsóknum sem snúa beint að upplýsingahegðun unglinga eða 

tilvísana og upplýsingaþjónustu bókasafna eða upplýsingamiðstöðva fyrir ungmenni. 

Skortur á fræðilegri þekkingu gerir það að verkum að erfitt er fyrir bókasafns- og 

upplýsingafræðinga að gera sér grein fyrir því hvernig upplýsingar unglinga vantar til að 

styðja þá í leit sinni og meta þarfir þeirra (Agosto og Hughes-Hassell, 2006a). 

Vanþekking á heimildum eða upplýsingalindum, ófullnægjandi 

bakgrunnsupplýsingar og skortur á samhengi getur komið í veg fyrir að unglingar afli 

og noti upplýsingar. Einnig getur neikvætt viðhorf til bókasafna og starfsmanna þeirra 

haft áhrif á hvort unglingar leiti þar upplýsinga eða ekki. (Agosto og Hughes-Hassell, 

2006a). 

Þegar þess gefst kostur velja unglingar að leita eftir upplýsingum hjá fjölskyldu og 

vinum. Það er jafnframt algeng niðurstaða í rannsóknum sem hafa iðulega sýnt að fólk 

sé tekið fram yfir upplýsingalindir, án tillits til félagslegra aðstæðna eða aldurs þeirra 

sem afla upplýsinganna (Agosto og Hughes-Hassell, 2006b). Ákvörðun um að leita til 

fólks byggist að mestu á „það veltur á ýmsu“ reglunni sem styður áherslu á 

félagsfræðilegt samhengi hegðunar í upplýsingaleit í daglegu lífi. Þegar unglingar eru 

spurðir um hvaða upplýsingalindir þeir noti til þess að afla sér upplýsinga um tiltekin 

málefni er svarið mjög oft „það veltur á ýmsu“. Það segir okkur að unglingar meta það 

út frá upplýsingaþörf um tiltekin mál við hverja er talað eða á hvaða hátt upplýsinga er 

aflað. (Agosto og Hughes-Hassell, 2006a). 

 

4.1 Unglingar 

 

Unglingsárin einkennast af miklum tilfinningaflækjum. Þá eru einstaklingar að ganga 

í gegnum umfangsmikið þroskaferli, ekki aðeins líkamlegan þroska heldur einnig 

félagslegan, vitsmunalegan og persónulegan þroska (Hughes, 1999). Á þessum árunum 

fara unglingar að geta sett hluti í samhengi og sjá tengsl á milli atburða (Diver, 1985). 

Til dæmis getur unglingsstúlka farið að gera sér grein fyrir því að faðirinn sem var lítið 

til staðar og alltaf settur á stall er ekki fullkominn. Hún fer að taka eftir því að þegar 
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móðir hennar reynir að hafa samband við hann að þá svarar hann ekki alltaf og hundsar 

jafnvel skilaboð frá henni. Unglingsstúlkan fer þá að tengja þessa hegðun við fyrri atvik 

og setja í samhengi við aðra atburði sem ollu henni vonbrigðum þegar hún var yngri. 

Sálfræðingurinn Robert Hvighurst (1972, í Hughes-Hassell og Miller, 2003) hélt því 

fram að hvert æviskeið einskorðaðist við ákveðin þróunarverkefni. Samkvæmt honum 

eru þróunarverkefni unglinga meðal annars að: 

 Að sættast við líkamsbyggingu sína 

 Að aðlagast nýjum hugsunarháttum 

 Auka munnlega hæfni 

 Að öðlast ný og þroskaðari sambönd við jafnaldra 

 Að öðlast kynhlutverk 

 Að öðlast tilfinningalegt sjálfstæði frá foreldrum sínum 

 Að koma sér upp gildismati og siðfræðikerfi sem verða leiðarljós hegðunar 

og hugmynda. 

 Að óska eftir og öðlast félagslega ábyrga hegðun (Hughes-Hassell og Miller, 

2003). 

 

Hvert þróunarverkefni má líta á sem þætti í heildstæðum skilningi unglinga á sjálfum 

sér í þroskaferlinu í átt að fullorðinsárum (Hughes-Hassell og Miller, 2003).   

Upplýsingaleit í daglegu lífi vísar til upplýsingaleitar sem fólk framkvæmir til að ná 

áttum eða til að leysa vandamál sem kunna að koma upp og eru ekki endilega í tengslum 

við framkvæmd starfstengdra verkefna. Eða með öðrum orðum upplýsingaleit sem á sér 

stað í öðrum tilgangi en í tengslum við vinnu eða nám. Til dæmis má nefna að hin 

dæmigerða manneskja kveikir á útvarpi að morgni til að heyra veðurfréttir, notað 

hádegishlé í vinnu til að leita eftir upplýsingum varðandi fjármál heimilisins, rennt yfir 

auglýsingar í dagblöðum á kaffistofunni og svo framvegis út allan daginn (Savolainen, 

2008) 

Í rannsókn sem Agosto og Hughes-Hassell (2006a) framkvæmdu á 

upplýsingahegðun unglinga í þéttbýli kom berlega í ljós að upplýsingar geta hjálpað 

unglingnum og gert þroskaferlið auðveldara. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að 

staðreyndaupplýsingar hjálpa unglingum að skilja hvernig samfélagið virkar, við 

spurningum unglinga um hverskyns samfélagaleg vandamál og hvert hlutverk þeirra 
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sem þegna er getur verið svarað með heimspekilegum upplýsingum og síðast en ekki 

síst geta hagnýtar upplýsingar um málefni tengd heilsu verið unglingum mjög 

gagnlegar.  

Kuhltahu (1988) hefur skrifað að börn hafi upplýsingaþörf frá leikskólaaldri fram yfir 

grunnskólaaldur, ekki aðeins upplýsingaþörf gagnvart skólaverkefnum heldur einnig 

upplýsingaþörf tengdum persónulegu lífi. Þeir sem vinna í skólum hugsa yfirleitt um 

börn og unglinga í árgöngum en Kuhlthau (1988) bendir á að betra sé að hugsa um þau í 

fjórum þroskastigum: yngri barnæska (e. early childhood), barnæska (e. childhood), 

fyrri unglingsár (e. preadolescence) og unglingsár (e. adolescence). Á fyrri 

unglingsárum eru börn á aldrinum 11-14 ára og er grunnupplýsingaþörf þeirra að auka 

við það sem þau læra í kennslustofunni. Á þessu stigi eykst sjálfstæði þeirra í hvernig 

nota má bókasöfntil að afla upplýsinga og að sama skapi eykst geta þeirra til að spyrja 

spurninga og að fá svör við upplýsingaþörfum sínum. Á unglingsárum eru unglingarnir 

á aldrinum 15-18 ára. Helsta upplýsingaþörfin heldur áfram að vera í tengslum við 

skólann. Með stöðugri notkun upplýsinga fara þau jafnframt að gera sér grein fyrir 

persónulegri þörf fyrir upplýsingar. Þau geta lært að fara með upplýsingar og aðlagað 

þær að hugsunum sínum um einhverja spurningu eða efni.  

 

4.2 Upplýsingaþarfir unglinga 

 

Til að geta komið til móts við upplýsingaþarfir unglinga þarf að gera sér grein fyrir 

því hverskonar upplýsinga unglingar þarfnast og eftir hverju leita þeir, hvaða 

upplýsingalindir þeir kjósa helst og hvaða persónulegu (mannlegu) heimildir eru 

ákjósanlegastar. Það hefur verið nefnt að unglingar séu ekki líklegir til að fara á 

bókasöfn til að fá upplýsingaþarfir uppfylltar. Má þar nefna upplýsingaþarfir vegna 

náms, upplýsinga um heilsu og félagslegra þátta (Agosto og Hughes-Hassell, 2005). 

Fræðilegar rannsóknir á upplýsingahegðun unglinga gefa til kynna nokkra flokka 

upplýsingaþarfar. Nokkrir flokkar birtast þar aftur og aftur og fela þeir í sér upplýsingar 

um fjölskyldu, vini og önnur félagsleg sambönd, dægurmenningu, tilfinningaþörf, 

líkamlegt heilbrigði og öryggi, uppgötvun kynhneigðar, neytendaþörf, fræðilegt efni, 

tómstundir og áhugamál og að lokum frama og menntun (Agosto og Hughes-Hassell, 

2006a). 
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Samkvæmt Fourie og Kruger (1995, í Agosto og Hughes-Hassell, 2006a) getur grunn 

upplýsingaþörf einkennst af líffræðilegum, tilfinningalegum og vitsmunalegum þáttum. 

Þörf til að leita eftir upplýsingum getur stafað af eðlislægum eða óeðlislægum hvötum. 

Til dæmis gæti unglingur leitað að upplýsingum til að draga úr óvissu eða til að ná betri 

árangri eða leitað upplýsinga vegna væntinga um verðlaun eða viðurkenningar frá 

öðrum (Agosto og Hughes-Hassell, 2006a). 

Shenton og Dixon (2003, í Agosto og Hughes-Hassell, 2006a) gerðu 

formgerðarflokkun um upplýsingaþarfir barna og unglinga. Niðurstaðan var 11 stórir 

flokkar yfir upplýsingar sem unglina vantar: ráð, persónulegar upplýsingar, 

tilfinningalegur stuðningur, hluttekning, stuðningur við að öðlast færni, skóli, 

undirliggjandi upplýsingar, neytenda upplýsingar, sjálfsmótunar upplýsingar, 

endurteknar útskýringar og upplýsingar til uppfyllingar og staðfestingar (Agosto og 

Hughes-Hassell, 2006a). 

Nokkrar rannsóknir hafa beint sjónum sínum að upplýsingaleit unglinga í daglegu 

lífi. Poston-Anderson og Edwards (1993, í Agosto og Hughes-Hassell, 2006a) 

rannsökuðu hvaða hlutverki upplýsingar gegna til aðstoðar unglingsstúlkunum með 

áhyggjuefni lífsins. Áhyggjuefni þeirra féllu undir tvo flokka: sá fyrri var sambönd og 

sá síðari menntun eða atvinna. Flestar stúlknanna héldu að upplýsingar væru til staðar til 

að hjálpa þeim með vandamálin en fáar þeirra trúðu því hins vegar að bókasöfn væru 

með upplýsingarnar sem þær þörfnuðust. Stúlkurnar leituðu fremur til fjölskyldu, vina 

og kennara. Poston-Anderson og Edwards (1996, í Agosto og Hughes-Hassell, 

2006a)rannsökuðu síðar hvernig unglingsstúlkur leita eftir upplýsingum um atvinnu og 

menntun. Niðurstöður þeirra voru að lítil eða engin formleg leit að upplýsingum átti sér 

stað heldur leituðu stúlkurnar helst til mæðra sinna. Ekki var leitað til vina og annarra 

eins og kennara eða starfsmanna bókasafna til að nálgast upplýsinga um viðfangsefnið. 

Stúlkurnar virtust forðast það að leita upplýsinga hjá vinum um áhyggjuefni lífsins. Þær 

nálguðust ekki aðra fullorðna en foreldra þegar upplýsinga var leitað um framtíðaráform 

þar sem þær trúðu því að flestum fullorðnum þætti viðfangsefnið ekki viðeigandi fyrir 

12-14 ára unglinga (Agosto og Hughes-Hassell, 2006a). 
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4.3 Upplýsingalæsi unglinga 

 

Í upplýsingasamfélagi er þörf á því að einstaklingar séu upplýsingalæsir. Eins og 

segir í Alexandríuyfirlýsingunni telst sá einstaklingur upplýsingalæs ef hann getur á 

gagnlegan hátt leitað að, metið, notað og unnið úr upplýsingum til þess að ná 

persónulegum og félagslegum markmiðum sem og markmiðum á sviði atvinnu og 

menntunar (Alexandríuyfirlýsingin um upplýsingalæsi og símenntun, 2006). 

Upplýsingalæsi (e. information literacy) er hugtak sem kemur æ oftar fyrir í hinum 

ýmsu fræðigreinum. Það eru þó ekki allir sem vita hvað upplýsingalæsi er hvað þá 

heldur hvaða færni þarf til að teljast upplýsingalæs. Þó er nú farið að flétta 

upplýsingalæsi inn í námsefni nemenda niður í grunnskóla til að þjálfa nemendur í öflun 

og meðferð upplýsinga. Með þróun tölvutækni síðustu ára hefur magn upplýsinga 

margfaldast og aðgengi aukist til muna. Þá er mjög mikilvægt að vera upplýsingalæs og 

hafa kunnáttu til þess að geta metið þörfina fyrir þær upplýsingar sem er að finna á 

Internetinu (Kuhlthau, 2010). 

Í drögum Aðalnámskrár grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt/Upplýsingalæsi (3f, 

2012) segir að upplýsingalæsi sé kjarni upplýsinga- og tæknimenntar ásamt því að vera 

ferli sem hver einstaklingur vinni með alla ævi. Undir upplýsinga- og tæknimennt falla 

meðal annars þættirnir miðlamennt, skólasafnsfræði, tölvunotkun og upplýsinga- og 

samskiptatækni. Þessir þættir falla allir undir upplýsingalæsi og verður það hugtak því 

notað um alla þessa þætti.  

 

4.3.1 Kynslóð Z og tölvuvæðingin 

 

Sú kynslóð unglinga sem er að vaxa úr grasi núna er tæknivæddasta kynslóð 

sögunnar. Oft er talað um hana sem kynslóð Z. Alla tíð hafa þau verið innan um og 

notað vafra, fartölvur, gsm síma, spjallforrit, breiðband, þráðlaust net og tölvuleiki. Þau 

hafa orðið fyrir hátækniáhrifum og tækjabúnaður gerir þeim kleift að vera stöðugt 

nettengd og þar af leiðandi alltaf tengd vinum og öðrum. Þessi stöðuga tenging við 

Netið gerir unglingum kleift að eiga samskipti hvert við annað og vinna saman í 

rauntíma óháð landfræðilegri staðsetningu (Geck, 2006). 

Unglingar af kynslóðinni Z eru mun líklegri til að tileinka sér getu til að geta gert 

margt samtímis í rafrænu umhverfi. Eins og til dæmis að sækja sér upplýsinga með 
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marga leitarglugga opna í einu á sömu tölvu, nota mismunandi hugbúnað á sömu tölvu, 

og nota borð- og fartölvu samtímis. Þessi kynslóð hefur ýmis tæki og tól til að halda 

utan um og geyma upplýsingar. Þar má nefna jaðartæki eins og ipod og ýmis 

gagnaflutningatæki (Geck, 2006). 

Þó að þetta unga fólk hafi mjög snemma á ævi sinni fengið reynslu af margvíslegri 

stafrænni tækni er ekki mjög djúpur skilningur á innri virkni Netsins eða á því hvernig 

leitarvélar flokka niðurstöður. Oftar en ekki þekkir þessi kynslóð unglinga aðeins 

yfirborðið. Til dæmis vita þeir ekki af upplýsingum sem er að finna á “ósýnilega 

vefnum” eða dýpri vefnum þar sem gagnasöfnin er að finna. Slík gagnasöfn koma oft 

ekki fram í leitarniðurstöðum (Geck, 2006). 

Sumir unglingar hafa aldrei fengið formlega þjálfun í að bera saman kosti og ókosti, 

styrkleika og veikleika Netsins við önnur úrræði til upplýsingaöflunar, eins og bækur og 

tímarit. Fyrri kynslóðir eru líklegri til að gera samanburð ósjálfrátt þar sem þær 

kynslóðir hafa meiri reynslu af ólíkum tegundum rannsóknaraðferða og má þar nefna 

atriðaorðaskrár og uppsláttarrit (Geck, 2006). 

Oft eyða unglingar ómældum tíma í að vafra á Netinu og virðast ekki setja sér nein 

tímamörk. Þrátt fyrir litla sem enga formlega kennslu í að finna og meta efni á Netinu 

eru þau óhrædd við að prófa sig áfram og sjá þannig að efstu niðurstöður leita eiga oftar 

við það sem leitað er eftir en þær niðurstöður sem neðar koma. Unglingar einblína því 

oftar en ekki á efstu niðurstöður leita sem gefur til kynna að þau meti ekki niðurstöður 

vandlega, (Geck, 2006): 

Kynslóð Z á það til að ofmeta leitarvélina Google. Þau finna til sjálfsöryggis þar sem 

Google skilar tug þúsundum niðurstaðna á nokkrum sekúndum. Það leiðir til þess að 

þeim þykir þau klár, sjálfstæð og kraftmikil, Oft er Google notað á kæruleysislegan hátt 

til að skera úr um mikilvægi efnis. Til dæmis getur einstaklingur slegið inn nafn persónu 

í leitarglugga til að skoða hversu margar niðurstöður það skilar, ef engar niðurstöður 

fást gæti það verið ranglega túlkað á þann hátt að manneskjan væri alls ekki fréttnæm 

eða mikilvæg í sögulegu samhengi (Geck, 2006). 
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4.3.2 Kennsla upplýsingalæsis á unglingastigi í gunnskóla 

 

Fræðilegar rannsóknir um 1980 á upplýsingaleitarhegðun sýndu fram á áhyggjur 

kennara og bókasafns- og upplýsingafræðinga út af færni unglinga við leit að 

upplýsingum. Rannsóknir hafa breyst frá því að rannsaka hvað ungt fólk veit og lærir í 

það að rannsaka hvernig þau lærðu. Þróun í rannsóknum á upplýsingahegðun hefur leitt 

af sér mikilvæga innsýn á það hvernig unglingar temja sér bókfræðilega hæfni. Með 

þessari þróun öðlast skilningur á því að þeir temja sér bókfræðilega hæfni á annan hátt 

en fullorðnir og að leiðbeinendur verða að taka muninn alvarlegar en áður var gert. 

Kennslufræðin sjálf verður líka að vera sveigjanlegri og taka verður félagslega þætti 

með í reikninginn. Til dæmis leiðir aukið sjálfstraust til betri virkni á afmörkuðum 

sviðum eins og að setja fram leitarorð (Bernier, 2007). 

Grundvöllur alls náms er læsi því er mikilvægt að góð lestrarþjálfun sé í skólum. 

Kennarar og sérfræðingar í upplýsingaveri geta stuðlað að því með því að veita 

nemendum aðgang að bókum og tækjakosti ásamt fagþekkingu og á þann hátt aukið 

hæfni nemenda á sviði upplýsingalæsis (3f, 2012). 

Mikilvægt er að hafa nám í upplýsinga- og tæknimennt fjölbreytt, efling 

upplýsingalæsis er því ekki afmarkað fag, það er námssvið sem má tengja við allt annað 

nám. Með samþættingu námssviðs og annarra greina má auka hæfni nemenda. Með því 

að gefa nemendum heildstæða sýn og þjálfun á nútímatækni er grunnskólinn að 

undirbúa nemendur fyrir þátttöku í alþjóðasamfélaginu (3f, 2012). 

Í Aðalnámskrá (2011) segir að markviss samskipti og góð kennsla stuðli að aukinni 

hæfni barna og ungmenna. Kennarar eigi að miðla þekkingu til nemenda ásamt því að 

veita þeim tækifæri til þess að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og 

efla frjálsa hugsun. Náið samstarf fagfólks og almennra kennara er grundvöllur fyrir því 

að hægt sé að samþætta nám og kennsluáætlanir, þó er námsmat á ábyrgð umsjónar- eða 

fagkennara (3f, 2012). 

Áhersluþættir eru að nemendur verði færir um að afla upplýsinga á sjálfstæðan hátt 

með hinum ýmsu miðlum. Að þeir öðlist færni í að meta upplýsingar og að vinna úr 

þeim á skipulegan hátt og að geta sett fram niðurstöður á hentugum miðli. Einnig þarf 

að leggja áherslu á að skilningur sé til staðar á tengslum upplýsinga og menningar, 

siðferðilegum og félagslegum álitamálum sem þarf að taka afstöðu til (3f, 2012). 
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Það er forvitnilegt að skoða hlutfall af heildarkennslu í upplýsinga- og tæknimennt. 

Viðmiðið er að 2,68% af heildartíma kennslu fari í kennslu í upplýsinga- og 

tæknimennt, þá er verið að tala um heildarkennslu í 1-10 bekk. Nemendur í 8-10 bekk fá 

allajafna 80 mínútuna kennslu á viku (Aðalnámskrá, 2011). 

Nemandi sem er að ljúka 10.bekk á að geta hagnýtt þekkingu sína til að geta meðal 

annars. metið, varðveitt og miðlað upplýsingum. Nemandinn á að geta beitt gagnrýnni 

hugsun við meðferð upplýsinga. Geta unnið með gögn í mismunandi hugbúnaði. Geta 

nýtt tækni til stuðnings við nám með fjölbreyttum hætti. Geta notað Netið til að afla sér 

heimilda og að geta unnið með reglur um höfundarrétt (3f, 2012). 

Með góðu samstarfi á milli bókasafns- og upplýsingafræðinga og kennara í skólum 

gæti kennsla í upplýsingalæsi orðið betri. Þannig væri hægt að flétta saman netfærni við 

námsskrá. Bókasafns- og upplýsingafræðingar búa yfir viðamikilli þekkingu og geta 

veitt bæði nemendum og kennurum skóla gæðaupplýsingar. Góð leið til að efla kennslu 

upplýsingalæsis væri stuðningur við bekkjarkennara í tíma (Geck, 2006). Þannig gæti 

sögukennari fengið bókasafns- og upplýsingafræðing til að koma inn í tíma til sín til að 

kenna nemendur hvar best sé að finna heimildir og upplýsingar varðandi það tímabil 

sem verið er að fjalla um í sögunni. 
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5 Líkan um upplýsingaleit í daglegu lífi unglinga 

 

Í kafla 3 var gerð grein fyrir nokkrum líkönum sem lýsa upplýsingahegðun eða 

upplýsingaleit fólks. Hér verður fjallað um líkan Agosto og Hughes-Hassell (2006a) um 

upplýsingaleit í daglegu lífi unglinga. Í líkönunum sem lýst er í kafla 3 er áherslan á að 

lýsa þáttum sem tengjast og hafa áhrif á upplýsingahegðun, sem og ferlinu við 

upplýsingaleit. Í líkani Agosto og Hughes-Hassell (2006a) er hins vegar fyrst og fremst 

lögð áhersla á að lýsa því hvað einkennir upplýsingaþarfir unglinga.  

Agosto og Hughes-Hassell settu fram tvö líkön til að reyna að skilgreina 

upplýsingahegðun unglinga. Annað líkanið er kenningar eða tilgátu líkan sem sýnir að 

upplýsingahegðun unglinga í daglegu lífi felst í söfnun og úrvinnslu upplýsinga til að 

auðvelda þeim ferlið við að þroskast og mótast sem fullorðnir einstaklingar. 

Upplýsingaleit unglinga í daglegu lífi snýr að því að skoða sjálfan sig og heiminn. Að 

þroskast frá því að vera barn að unglingi og svo að fullorðnum einstaklingi og yfirstíga 

og skilja hvert þroskastig eftir. Þátttakendur rannsóknarinnar virtust nota hvert stig í 

þroskaferlinu samhliða (Agosto og Hughes-Hassell , 2006a). 

Fjögur meginþemu komu í ljós við greiningu gagna. Fólk, samskiptamiðlar, 

fjölmiðlar og algengustu efni. Vöntun var á alhliða kenningum eða módeli sem gæti 

útskýrt undirliggjandi ástæður fyrir upplýsingaleit unglinga í daglegu lífi. 

Þróunarverkefni Havighurst voru notuð sem byrjunarreitur við þróun afleiðslulíkansins. 

Líkanið hefur sjö sjálfstæðar breytur sem mynda kenningarlegt líkan sem inniheldur sjö 

svið þróunarverkefna unglinga: félagslegt sjálf, tilfinningalegt sjálf, sjálfsmynd, 

líkamlegt sjálf, skapandi sjálf, vitsmunalegt sjálf og kynferðis sjálf. Eftir að 

kenningarlíkanið var þróað var næsta skref til að kortleggja upplýsingahegðun unglinga 

í daglegu lífi að búa til líkan sem næði yfir þá 28 þætti upplýsingaþarfa sem komu fram 

við kóðun gagna. Þessir 28 þættir standa fyrir efni sem þátttakendur í rannsókninni 

leituðu að eða vanhagaði um á meðan gagnasöfnun fór fram. Þættirnir voru settir upp á 

sjónrænan hátt til að benda á samband þeirra við hverja breytu (Agosto og Hughes-

Hassell, 2006a). 
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Mynd 5 Líkan um upplýsingahegðun unglinga í daglegu lífi 

 

Hver breyta í líkaninu lýsir efni sem þátttakendur sóttust eftir, söfnuðu, hugleiddu 

eða þörfnuðust en leituðu ekki að upplýsingum um. Eins og sjá má á mynd númer 5 þá 

tókust þátttakendur á við upplýsingar varðandi fjölskyldutengsl, tilfinningar og trúrækni 

innan sviðsins tilfinninga sjálf. Þróun félagslegs sjálfs tekur á þeim þætti að móta tryggt 

og öruggt tengslanet og að skilja og glíma við félagslegan veruleika. Þátttakendur 

vantaði upplýsingar í tengslum við vini, kunningja, ástarsambönd, félagslegar athafnir, 

dægurmenningu, tísku og félagsleg norm til að styrkja mótun félagslegs sjálf (Agosto og 

Hughes-Hassell, 2006b). 

Þróun tilfinninga sjálfs tekur því á að öðlast tilfinningalegt sjálfstæði frá foreldrum 

sínum, auka sjálfsstjórn og þroska í hegðun, tilfinningalegri vellíðan og öryggis og að 

afla tengsla við fullorðna aðra en foreldra eða forráðamenn. Upplýsingar í tengslum við 

tilfinninga sjálf ná yfir fjölskyldusambönd, tilfinningalega vellíðan og trúariðkun 

(Agosto og Hughes-Hassell, 2006b).  
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Þróun eða mótun sjálfsmyndar tekur á þróun persónulegrar sjálfsmyndar, að móta 

starfstengd markmið, móta persónuleg gildi, borgaralega skyldu, menningarlega mynd 

og hvernig heimurinn virkar. Þörf fyrir upplýsingar um sjálfsmynd, heimspekilegar 

vangaveltur, arfleið og menningarvitund, borgaralega skyldu sem og háskóla og frama. 

Tilfinningaleg viðkvæmni var sjáanleg hjá þátttakendum. Margir efuðust um sjálfa sig 

og veltu fyrir sér hvers virði þeir væru öðrum (Agosto og Hughes-Hassell, 2006b). 

Þróun eða mótun líkamlegs sjálfs tekur á því að aðlagast nýjum líkamlegum 

einkennum, verða ánægð með breytingar og leita líkamlegs öryggis. Leitað var eftir 

upplýsingum um daglegt líf, líkamlegt öryggi, vörur og þjónustu, fjármál, heilsu og 

vinnu skyldur (Agosto og Hughes-Hassell, 2006b). 

Hið skapandi sjálf mótast af tvennu. Það er tjáning á sköpunarverki eða gjörningi og 

viðurkenningu fyrir skapandi vinnu (Agosto og Hughes-Hassell, 2006b). 

Mótun vitsmunalegs sjálfs tekur á því að aðlagast nýju menningarviti, aðlagast 

auknum vitsmunalegum áherslum, auknum orðaforða og skilning á heimsmynd (Agosto 

og Hughes-Hassell, 2006b). 

Mótun kynferðis sjálfs tekur á þeim þáttum sem hjálpa til við að aðlagast og bera 

kennsl á kynhneigð sína (Agosto og Hughes-Hassell, 2006b). 

Líkanið staðfestir og eykur við fyrri rannsóknir og er því ætlað að bæta úr þekkingu á 

því hvernig hægt er að þjóna upplýsingarleit unglinga í daglegu lífi (Agosto og Hughes-

Hassell, 2006b). 

 

5.1 Unglingar og upplýsingar um heilsu 

 

Einstaklingar eru í auknum mæli að snúa sér að því að leita eftir upplýsingum 

tengdum heilsu á Netinu og má rekja það til þróunar upplýsingatækni og betra aðgengis 

að upplýsingum á Netinu (Cotten og Gupta, 2004). Af líkani Agosto og Hughes-Hassell 

(2006b) má sjá að unglingar eru ekki þar undanskildir. Þeir hafa mjög fjölbreyttar 

upplýsingaþarfir og oftar en ekki tengjast upplýsingaþarfir þeirra þeim viðamiklu 

breytingum sem þeir eru að ganga í gegnum. Í þessum kafla er sviðið „þróun eða mótun 

líkamlegs sjálfs“ skoðað út frá upplýsingaþörf og leit þeirra að upplýsingum um heilsu. 

 Upplýsingalindir sem unglingar nota hafa verið flokkaðar í samræmi við hvort að 

þær séu faglegar (e. professional) eða ófaglegar (e. lay), persónulegar eða 
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ópersónulegar. Þættir sem eru þekktir fyrir að hafa áhrif á túlkun og endurheimt 

upplýsinga eru fyrri reynsla af ástandi og heimildir, sýnileiki upplýsinga fyrir 

einstaklinga og trúverðugleiki heimilda (Gray, Klein, Noyce, Sesselberg, og Cantrill, 

2005). 

Í ljós hefur komið að unglingar notast oft við ófaglegar persónulegar upplýsingalindir 

í daglegu lífi. Rannsóknir hafa bent til þess að unglingar leita helst til foreldra en vinir 

virðast verða mikilvægari eftir því sem þau eldast og hafa einhverjar rannsóknir sýnt 

fram á mun á milli kynja þegar kemur að upplýsingum um kynheilbrigði. Ungar konur 

ráðfæra sig frekar við mæður á meðan ungir menn leita frekar til vina. Ungt fólk notar 

jafnframt mismunandi upplýsingalindir fyrir mismunandi ástand, til dæmis kýs það að 

afla upplýsinga um læknisfræðilegar staðreyndir frá heilbrigðisstarfsfólki en 

upplýsingar um sálfélagslegar (e. Psycho-social) upplýsingar frá vinum eða öðrum með 

sömu einkenni (Gray ofl., 2005).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fjölmiðlar hafa áhrif á upplýsingar til unglinga eins 

og til dæmis upplýsingar um ólögleg fíkniefni. Upplýsingar frá fjölmiðlum má 

skilgreina sem einstefnu upplýsingaflæði þar sem upplýsingar flæða frá framleiðanda til 

viðtakanda án nokkurrar endurgjafar. Aðgengi að bókum og bæklingum með 

heilsutengdum upplýsingum er oft bundið við lækna, læknastofur og aðrar stofnanir eins 

og apótek sem er alls kostar ólíkt fjölmiðlum (Gray ofl., 2005). 

Mikilvægt er að einstaklingar geti aflað sér upplýsinga um heilsu og með þeim hætti 

öðlast þekkingu á heilbrigðisvandamálum og fléttað upplýsingarnar við daglegt líf. 

Aðgengilegar, áreiðanlegar, nákvæmar og viðeigandi upplýsingar um heilsu geta átt þátt 

í því að styðja við ákvarðanatöku unglinga. Til dæmis að koma auga að valkosti og 

mögulegar afleiðingar valkosta (Boezowski og Richert, 2001). 

Helstu upplýsingar sem leitað er eftir eru sjúkdómar, matarræði og næring, lyf, 

fréttabréf um heilsu, heilsa kvenna, heilbrigði, heilsa barna og stuðningshópar vegna 

veikinda (Boezowski og Richert, 2001). 

Internetið getur þjónað sem mikilvægt verkfæri fyrir unglinga til að afla fjölbreyttra 

upplýsinga um efni tengt heilsu. Í fyrsta lagi er auðveldur aðgangur að þessum miðli. 

Internetið getur minnkað ótta og fyllt unglinginn sjálfsöryggi þegar öflun upplýsinga um 

heilsu fer fram. Með auknu sjálfsöryggi verður auðveldara að afla upplýsinganna sem 

annars gæti orðið erfitt að nálgast (Boezowski og Richert, 2001). Upplýsingaleit um 

heilsu á Netinu er yfirleitt af ásetningi en þó rekast unglingar líka á upplýsingar þar sem 
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Netið er heimur tengla sem vísar á milli. Þegar upp er staðið getur leit að ákveðnu efni 

leitt að upplýsingum um annað (Gray ofl., 2005). 

Unglingar eru einn virkasti hópurinn þegar kemur að notkun Internetsins við að afla 

sér upplýsinga. Komið hefur í ljós að þeir hafa meðal annars áhuga á að finna víðtækar 

upplýsingar tengdar heilsu. Þar má nefna þjálfun, matarræði, kynheilbrigði og 

misnotkun á vímuefnum. Flestir unglingar leita eftir upplýsingum á Netinu og ekki er 

teljandi munur á milli unglinga í ólíkum félagslegum aðstæðum. Netið veitir 

upplýsingar um efni utan þess sem unglingar þekkja og veitir aðgang að efni sem þeim 

hefur áður verið neitað um en er þeim samt mikilvægt varðandi heilsu og lífstíl. Netið 

vinnur því að því að minnka upplýsingafátækt meðal unglinga um heilsutengt efni. Þau 

hafa takmarkaða reynslu af sjúkdómum, sérstaklega sjúkdómum sem eru illvígir og 

varanlegir en gríðarlegt magn upplýsinga á Netinu geta aðstoðað þau við að hugsa um 

sig eða aðra í kringum sig. Netnotkun unglinga eykst gríðarlega hratt, oftast er leitað 

eftir upplýsingum um kynheilbrigði og fíkniefnanotkun, þó er líka leitað eftir 

upplýsingum um sérstaka sjúkdóma eins og krabbamein og sykursýki, þyngdartap og 

þyngdaraukningu. Upplýsingar um heilsu á Netinu hjálpað unglingum að hefja samtal 

um efnið við faglega og ófaglega tengiliði (Gray ofl., 2005).  

Það er ótrúlegt magn upplýsinga að finna á Netinu og getur árangur einstaklinga við 

leit verið mjög mismunandi. Helstu vandamál sem unglingar standa frammi fyrir þegar 

þeir leita að upplýsingum um heilsu er hið gríðarlega magn niðurstaðna sem leitarvélar 

skila. Það veldur því að erfiðlega gengur að finna fullnægjandi upplýsingar um sérstök 

málefni og oft einblína þeir þá á fyrstu niðurstöður leitar sem má ef til vill rekja til 

skorts á leitarhæfni eða að viðkomandi stendur illa í upplýsingalæsi (Gray ofl., 2005). 

Netið sem upplýsingalind fellur vel að skipulagi daglegs lífs hjá þeim og þeim 

miðlum sem eru í boði. Flestir líta á Netið sem jákvæða þróun sem samþættir samskipti, 

afþreyingu og upplýsingamiðla. Heimsóknir á læknastofuna, heilsugæsluna eða í 

apótekið geta verið fráhrindandi en Netið gerir þeim kleift að fá ráð eða jafnvel kaupa 

lyf á þeim tíma sem þeim hentar innan þæginda heimilisins. Það að geta forðast 

heimsókn á læknastofuna með upplýsingum sem fyrir finnast á Netinu er hvetur til 

upplýsingaöflunar með þeim hætti. Nafnleysi á Netinu þykir þeim góður kostur, 

sérstaklega þegar viðkvæm málefni eru annars vegar. Eins og til dæmis stelpur með 

einhversskonar húðvandamál. Þeim finnst þær kannski ekki geta rætt kvíða og líðan 

vegna ástandsins við vini eða fjölskyldu. Þar kemur nafnleysið sér vel. Það að geta farið 
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á Netið og spjallað áhyggjulaust um vandamálin við aðra, finna fyrir hluttekningu og 

geta fengið eða gefið ráð allt undir nafnleynd gefur þeim öryggistilfinningu og enginn 

trúnaðarbrestur getur átt sér stað (Gray ofl., 2005). 

Þegar upplýsingaleit fer fram á Netinu verður að hafa í huga trúverðugleika heimilda. 

Fjöldi heilbrigðisstarfsfólks hefur áhyggjur af því að Netið geti veitt misvísandi og 

rangar upplýsingar til sjúklinga. Flestir unglingar bera hins vegar upplýsingar á Netinu 

saman, til að sannreyna að þær séu í raun trúverðugar og þau gera sér fyllilega ljóst að 

mikilvægt er að fá áreiðanlegar heimildir um efni tengt heilsu. En eins og með svo 

margt annað eru ekki allir sem gera sér grein fyrir því (Gray ofl., 2005). 

Mikilvægt er að einstaklingar geti aflað sér upplýsinga um heilsu og með þeim hætti 

öðlast þekkingu á heilbrigðisvandamálum og fléttað upplýsingarnar við daglegt líf.  

 

5.2 Unglingar og upplýsingar um kynheilbrigði 

 

Lítið er til af rannsóknum sem snúa að upplýsingum um heilsu, sérstaklega 

kynheilbrigði á sviði bókasafns- og upplýsingafræði en þó hefur það verið viðfangsefni 

rannsókna á öðrum sviðum eins og læknisfræði, hjúkrunarfræði og lýðheilsu (Pierce, 

2007). 

Pierce (2007) hefur skoðað upplýsingaþörf unglinga fyrir upplýsingar um 

kynheilbrigði. Niðurstöður rannsóknar áttu margt sameiginlegt með öðrum rannsóknum 

á sviði bókasafns- og upplýsingafræða og í heilbrigðisvísindum. Þessir sameiginlegu 

þættir eru verulegt upplýsinga gap, mikilvægi miðla af öllum gerðum þó sérstaklega 

Netið, skortur á trúnaði milli starfsmanna heilbrigðisgeirans og unglinga, léleg 

leitarhæfni unglinga og munur á milli aðstæðna þeirra sem búa í þéttbýli og dreifbýli til 

að afla upplýsinga. Fram kom að unglingar í dreifbýli hafa ekki eins greiðan aðgang að 

tækjum til að nálgast upplýsingar eins og þeir sem búa í þéttbýli. Að auki kom fram að 

unglingar í þéttbýli nota Netið á ýmsan hátt, allt frá því að fara á samskiptamiðla að því 

að leita sér upplýsinga um heilsu. (Pierce, 2007). Rannsókn sem gerð var í Kanada sýnt 

fram á að unglingar í dreifbýli hefðu ekki jafn góðan aðgang að Neti eða tækjabúnaði 

vegna landfræðilegrar staðsetningar (Skinner, Biscope, Poland og Goldberg, 2003). 

Með kynheilbrigði er átt við samfarir, getnaðarvarnir, ótímabæra þungun og 

kynsjúkdóma. Mikilvægt er að unglingar fái fræðslu um kynheilbrigði og verði fær um 

að tjá sig um þessi málefni. Yngri einstaklingar eru óöruggari með sig og viðhorf sín og 
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eiga jafnvel erfitt með eða finnst flókið að setja mörk á hegðun annarra (Sóley S. 

Bender, 2008). Þegar unglingar leita eftir upplýsingum um heilsutengd málefni leita þeir 

helst að efni sem tengist kynheilbrigði, þar sem líkamlegar breytingar eru miklar og 

almenn forvitni kemur upp (Gray ofl., 2005). 

Helsta hindrun sem verður á vegi unglinga við að nálgast upplýsingar um 

kynheilbrigði eru áhyggjur yfir því að ekki sé fullur trúnaður á milli þeirra og 

heilbrigðisstarfsmanns. Í Bandaríkjunum hefur lögum og reglum verið breytt til að 

draga úr getu unglinga til að sækja sér heilbrigðisþjónustu eða heilsufarsupplýsingar 

tengdum kynheilbrigði (Pierce, 2007). Unglingar hafa þann möguleika að leita eftir 

upplýsingum um kynheilbrigði á Netinu. Þó geta þeir unglingar sem notast við 

tölvubúnað í skóla eða á almenningsbókasöfnum lent í því að fá ekki fullan aðgang að 

efni um kynheilbrigði vegna síunar (Pierce, 2007). 
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6 Lokaorð 

 

Unglingar hafa fjölbreyttar upplýsingaþarfir eins og aðrir þjóðfélagshópar. Helstu 

upplýsingaþarfir þeirra snúa að því sem tengjast fjölskyldu, vinum og öðrum 

félagslegum samböndum ásamt upplýsingum um heilsu og starfsframa.  

Þegar kemur að upplýsingum um heilsu og kynheilbrigði eru unglingar feimnir við 

að leita til heilbrigðisstarfsfólks og oftar en ekki hafa þeir verulegar áhyggjur af trúnaði. 

Unglingar nútímans tilheyra kynslóðinni Z sem er ein sú tæknivæddasta hingað til. 

Þessi kynslóð hefur aðgang að ógrynni upplýsinga sem geta aðstoðað þá í 

upplýsingaöflun í daglegu lífir. Hvort sem það er öflun upplýsinga vegna skólaverkefna 

eða annarra hugðarefna þeirra.  

Vegna hæfni þeirra í notkun allskyns tækja og tóla mætti gera ráð fyrir að þekking 

þeirra á innviðum Netsins væri meiri en raun ber vitni. Það er greinilegt að betur má 

gera í kennslu upplýsingalæsis í grunnskólum og þar held ég að fyrsta skrefið væri að 

auka þann tíma sem fer í heildarkennslu upplýsinga- og tæknimenntar/upplýsingalæsis. 

Einnig er mikilvægt að kennsla upplýsingalæsis sé í höndum sérfræðinga á sviðinu. Því 

liggur best við að bókasafns- og upplýsingafræðingar sjái um slíka kennslu. Það má 

gera á fjölbreyttan hátt en mestu máli skiptir að veita almennum kennurum stuðning í 

kennslustofu þegar þegar umfjöllun efnis snýr að upplýsingamennt. 

Áhugavert var að rýna í hvernig unglingar leita upplýsinga og hvaðan upplýsingaþörf 

þeirra sprettur. Það sem kom mest á óvart var hversu stór þörfin er fyrir upplýsingar sem 

styðja við þroskaferli þeirra. 
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