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Skv. hefð er upplýsingalæsi 
skilgreint sem gátlisti:

• færni til að bera kennsl á 
hvenær þörf er á upplýsingum 

• að geta svo fundið viðeigandi 
upplýsingar 

• metið þær í samhengi og notað 
þær okkur til gagns   



En hvar getum við fundið yfirlýsta ábyrgð bókasafna á 
hugtakinu upplýsingalæsi?

Er þeirri ábyrgð lýst einhvern veginn innan stjórnsýslunnar 
eða gagnvart stofnunum hennar?





1.070 6.840



upplýsingalæsi fjármálalæsi 10 ræður á þinginu5 ræður á þinginu



“Bókasöfn” 
koma 17 

sinnum fyrir
í lögum













Hvað hefur verið 
skrifað um 

upplýsingalæsi?



En um 
fjármálalæsi?



30 ár

8,5 grein ár ári



20 ár

23 greinar á ári 



45 sinnum þvert á Skemmuna 21 sinnum sem efnisorð  



Frá 2009 

11 meistaraverkefni 
á 12 árum



26 sinnum sem efnisorð50 sinnum þvert á Skemmuna  

Til samanburðar: fjármálalæsi





11.100 niðurstöður 15.300 niðurstöður





upplýsingalæsi 











Nýr þjónustusamningur ráðuneytisins og RÚV í 
desember 2020: 

Áhersla verður lögð á að efla 
lýðræðisvitund ungs fólks og auka 
miðla og upplýsingalæsi þess 
auk þess að hvetja til þátttöku í











Mars 2021 

Starfsauglýsing vegna nýrrar 
stefnu um upplýsingalæsi! 



• Starfið felst í stefnumótunarvinnu og verkefnisstjórn.
Markmiðið er að ná til fólks á öllum aldri til að auka 
færni þess í að nota samfélagsmiðla og leitarvélar 
og vera gagnrýnið á hvaðan upplýsingar koma.  

• Leitar að öflugum einstaklingi sem getur unnið 
að gerð nýrrar miðla- og upplýsingalæsisstefnu,
ásamt framkvæmdaáætlunar

• Að vinna og miðla upplýsingalæsisstefnu 
og fylgja henni eftir

• Að hafa umsjón með reglulegum könnunum til að
kanna færni og þekkingu barna og ungmenna –
og fullorðinna. 

• Hæfniskröfur? 
Háskólapróf?
Þekking á miðla- og upplýsingalæsi
er kostur …



2 af 5 starfsmönnum eru 
lögfræðingar

3 af 4 nefndarskipuðum eru 
lögfræðingar

Fjölmiðlanefnd er sjálfstæð stjórnsýslunefnd
sem heyrir undir mennta- og 
menningarmálaráðherra. 
Nefndin annast eftirlit samkvæmt lögum 
um fjölmiðla nr. 38/2011 og daglega 
stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til. 
Þá annast Fjölmiðlanefnd þau hlutverk sem 
henni eru falin í öðrum lögum.



Upplýsingalæsi kemur ekki fyrir. 



Í samhenginu má spyrja sig hvort bókasöfnum beri að vinna 
skv. stefnu Fjölmiðlanefndar um upplýsingalæsi? 









Ábyrgðin?



Hvernig viljum við vinna 
með upplýsingalæsi? 



17.100 niðurstöður
15.800 niðurstöður

Kenningasmíð um upplýsingalæsi í samanburði við fjármálalæsi



Upplýsingalæsi 

Getur hugtakið verið bæði: 
rannsóknarefni 

og 
fagleg umræða í starfinu



Viljum við sem 
starfsstétt koma að 
mótun stefnunnar? 



Paul Zurkowski var 
upphafsmaður hugtaksins 
„upplýsingalæsi“. 

Hann notaði það fyrst árið 1974 í 
tillögu til bandarísku 
ríkisnefndarinnar um bókasöfn og 
upplýsingafræði. 

Paul bjó hugtakið til þegar hann var 
forseti 
upplýsingaiðnaðarsambandsins (e. 
the Information Industry 
Association.

I became a sort of a “Johnny Appleseed of the information business
Wherever I spoke, information companies sprung up!
“Information literacy will create a new era of enlightenment!” (LILAC, 2014)  



Takk fyrir að hlusta 


