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Dansa limirnir eftir höfðinu? 

Samspil stefnumörkunar um upplýsingalæsi í lögum um 
framhaldsskóla og stefnumótunarritum stjórnvalda og 

framkvæmd hennar í framhaldsskólum 

Þórdís T. Þórarinsdóttir 
Ágústa Pálsdóttir 

Inngangur 

Upplýsingalæsi er almennt talin mikilvæg og eftirsóknarverð færni fyrir einstaklinginn í 
upplýsinga- og þekkingarsamfélagi nútímans, hvort sem um er að ræða fyrir nám, 
starfsvettvang eða tómstundaiðju. Á alþjóðavettvangi hafa rannsóknir og áhugi á upp-
lýsingalæsi aukist mjög upp á síðkastið og sjónum einkum verið beint að menntun á 
háskólastigi. En þar sem ekki allir grunnskólanemar og framhaldskólanemar fara í há-
skóla er mikilvægt að þeir njóti kennslu í upplýsingalæsi og séu upplýsingalæsir hvort 
sem þeir kjósa að afla sér frekari menntunar eða fara út á vinnumarkaðinn. 

Markmið með greininni er að skoða umfjöllun um upplýsingalæsi (information literacy) í 
lögum um framhaldsskóla og stefnumótunarritum stjórnvalda annars vegar og hins 
vegar hvernig stefnumörkunin er framkvæmd í einstökum framhaldsskólum. Við 
greiningu á stefnumótunarritunum er beitt texta- og orðræðugreiningu. Ennfremur var 
spurningakönnun send til framhaldsskólanna þar sem leitað var svara við því hvernig 
kennslu í upplýsingalæsi sé háttað.  

Niðurstöður úr orðræðu- og textagreiningunni voru síðan bornar saman við niður-
stöður úr spurningakönnuninni og skoðað hvort merkjanleg tengsl komi fram á milli 
þessara þátta. Þess er freistað að svara spurningunni hvort samhljómur sé á milli um-
fjöllunar um upplýsingalæsi í stefnumörkunarritunum og birtingarmynd þess og fram-
kvæmd í einstökum skólum. 

Kenningarlegur grunnur upplýsingalæsis 

Hugtakið upplýsingalæsi er margþætt hugtak sem skoða má í bæði félagslegu og menn-
ingarlegu samhengi. Abadallah (2013) bendir á eftirfarandi fimm víddir hugtaksins; 
félagslega og kerfislega, hugræna, tilfinningalega, efnislega og virka. Bæta mætti við 
vídd menningar, stjórnmála og stefnumótunar. Todd (2000) telur að innihaldsríkt nám 
eigi sér stað og ný þekking verði til þegar einstaklingur meðvitað og ákveðið tengir 
nýja þekkingu við hugtök og viðfangsefni sem hann kann þegar skil á.  
Ýmis líkön hafa verið sett fram um kenningar í upplýsingalæsi, nám og þjálfun til 

útskýringar hugtakinu og einstökum þáttum þess, sem dæmi má nefna Bruce (1997); 
Eisenberg (Big6™) (2001); Horton (2008) og Kulthau (1993). Líkan Klingenberg 
(2011, 2012) er kynnt í greininni. Við kennslu í upplýsingalæsi er um tvær eftirfarandi 
meginaðferðir að ræða: að vera með sérstök námskeið í upplýsingalæsi eða fella 
kennsluna inn í einstakar greinar. Nú á dögum er í auknum mæli farið að líta á upp-
lýsingalæsi sem félagslegt ferli sem ákvarðast af menningu og samhengi hverju sinni 
(Abdallah, 2013) og tilhneiging er til að samþætta upplýsingalæsi einstökum kennslu-
greinum (Virkus, 2013).  
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Hugtakið upplýsingalæsi vs. miðla- og upplýsingalæsi 

Zurkowski (1974) setti hugtakið upplýsingalæsi sem slíkt fyrst fram í Bandaríkjunum 
árið 1974. Síðan hefur hugtakið tekið mikilli þróun og merking þess víkkað þannig að 
margvíslegar mismunandi ítarlegar skilgreiningar hafa verið settar fram í áranna rás. 
Einn þátt upplýsingalæsis má rekja til safnkennslu og safnleikni, sem öðlaðist nýtt inni-
hald við tilkomu upplýsingatækninnar. Meginþættir upplýsingalæsis eru að geta gert sér 
grein fyrir hvenær upplýsinga sé þörf sem og hæfileikinn til að finna, staðsetja, skipuleggja, meta, 
nota og miðla upplýsingum, sjá til dæmis Pragyfirlýsinguna frá 2003, á siðrænan hátt í 
samræmi við lög um höfundarétt („Pragyfirlýsingin“, 2003).  

Fyrir nokkrum árum sameinuðu UNESCO1 og IFLA2 krafta sína og þróuðu og 
settu fram hugtakið miðla- og upplýsingalæsi (media and information literacy – MIL) og hafa 
komið því á framfæri á sínum vettvangi og á ýmsum ráðstefnum og fundum. En í 
auknum mæli er litið á miðlalæsi og upplýsingalæsi sem samtvinnuð hugtök (Joseph, 
Moeller, Lau og Carbo, 2011). Alþjóðastofnanirnar tvær, IFLA og UNESCO, kynna 
hugtakið í samvinnu og veita því brautargengi á meðal þjóða heims (Torras i Calvo og 
Kuzmin, 2013) og áhersla er lögð á mikilvægi þess sem undirstöðu fyrir menntun og 
þátttöku í upplýsingaþjóðfélaginu. 

Í Moskvuyfirlýsingunni um miðla- og upplýsingalæsi („The Moscow Declaration“, 
2012) frá 2012 er hugtakið skilgreint mjög ítarlega á eftirfarandi hátt:  

a combination of knowledge, attitudes, skills, and practices required to access, 
analyse, evaluate, use, produce, and communicate information and knowledge in crea-
tive, legal and ethical ways that respect human rights. Media and information literate 
individuals can use diverse media, information sources and channels in their 
private, professional and public lives. They know when and what information 
they need and what for, and where and how to obtain it. They understand who has 
created that information and why, as well as the roles, responsibilities and functions 
of media, information providers and memory institutions. They can analyze in-
formation, messages, beliefs and values conveyed through the media and any 
kind of content producers, and can validate information they have found and 
produced against a range of generic, personal and context - based criteria. MIL 
competencies thus extend beyond information and communication technologies 
to encompass learning, critical thinking and interpretive skills across and beyond pro-
fessional, educational and societal boundaries. MIL addresses all types of media 
(oral, print, analogue and digital) and all forms and formats of resources (letur-
breyting höfunda).  

Í yfirlýsingunni að ofan er lögð áhersla á að miðla- og upplýsingalæsi taki til allra 
tegunda miðla og allra tegunda forms heimilda og meiri áhersla er lögð á siðræn og 
lögfræðileg og viðfangsefni með tilliti til mannréttinda heldur en gert hefur verið í fyrri 
yfirlýsingum um upplýsingalæsi.  

Annað viðfangsefni nátengt upplýsingum og fjölmiðlum er aðgengi að upplýsing-
um sem almenn mannréttindi. Þegar í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948 
er þessi hugmynd sett fram, þar sem eftirfarandi er lýst yfir (sjá 19. grein): 

Allir skulu frjálsir skoðana sinna og að því að láta þær í ljós. Felur sá réttur í sér 
frelsi til að hafa skoðanir óáreittur og að leita, taka við og miðla upplýsingum og 
hugmyndum með hverjum hætti sem vera skal (through any media) og án tillits til 
landamæra (leturbreyting höfunda). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 United Nations Educational Scientific and Cultural Organization - Menningarmálastofnun 
Sameinuðu þjóðanna. 

2 International Federation of Library Associations and Institutions - Alþjóðleg samtök 
bókavarðafélaga og stofnana. 
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Moskvuyfirlýsingin er þannig í samræmi við Mannréttindayfirlýsinguna og grunn-
gildi IFLA (IFLA, 2013). Sturges og Gastinger (2010) benda á að hugmyndin um rétt 
til upplýsinga leiði til kennslu í upplýsingalæsi samkvæmt víðustu skilgreiningu hug-
taksins. Þeir benda einnig á að einstaklingurinn þurfi að búa yfir góðri leikni og færni 
til að nota allar tegundir gagna og miðla til stuðnings réttindum sínum til upplýsinga. 

Til að geta neytt réttar síns til aðgengis að upplýsingum þarf almenningur að hafa 
upplýsingalæsi og miðlalæsi á valdi sínu. Þess vegna er brýnt að einstaklingurinn fái 
þjálfun í miðla- og upplýsingalæsi í almennu skyldunámi sem og í framhaldsskólum.  

Upplýsingalæsi og menntamál 

Þegar skrif um upplýsingalæsi eru skoðuð nánar kemur í ljós að fjallað hefur verið um 
efnið víða um heim. Bæði meðal ríkra þjóða og snauðra er viðurkennt að færni í upp-
lýsingalæsi sé einn af grunnþáttum menntunar (Eisenberg, Lowe og Spitzer, 2004). 
Samkvæmt Pragyfirlýsingunni (2003) ætti upplýsingalæsi „að vera órofa hluti af mennt-
un fyrir alla og getur lagt sinn skerf að mörkum til að ná fram Árþúsundamarkmiðum 
[Þúsaldarmarkmiðum] Sameinuðu þjóðanna“.   

Margar ríkisstjórnir hafa áttað sig á hversu mikilvægt upplýsingalæsi er fyrir ein-
staklinginn í þekkingar- og upplýsingaþjóðfélaginu og hafa tekið það upp í aðalnám-
skrár sínar. Nemar þurfa að hafa tækifæri til að læra hvernig finna skal upplýsingar, 
hvernig meta skal trúverðugleika þeirra og notagildi og ennfremur hvernig nota skal 
upplýsingar af virðingu og á siðrænan hátt við að byggja upp nýja þekkingu og miðla 
henni (Eisenberg, Lowe og Spitzer, 2004). 

Í Evrópu hefur verið leitast við að móta stefnu í upplýsingamálum, bæði í ein-
stökum löndum og Evrópu almennt (Virkus, 2013; Basli, 2013). Það er æskilegt að 
auka skilning á og móta stefnu um miðla- og upplýsingalæsi í álfunni. Hugmynd 
Klingenbergs (2011, 2012) að líkani gæti hugsanlega lagt fram sinn skerf að viðmið-
unarramma um miðla- og upplýsingalæsi í Evrópu og stuðlað að framgangi þess. 

Viðmiðunarrammi Klingenbergs um upplýsingalæsi 

Í júní 2011 kynnti Klingenberg á 100. landsfundi þýskra bókavarða (100. Deutscher 
Bibliothekartag) í Berlín drög að evrópskum viðmiðunarramma fyrir upplýsingalæsi 
(Etwurf eines geminsamen Referenzrahmens Informationskompitenz) sem byggður er 
á viðmiðunarrammanum fyrir tungumál (Common European Framework of Re-
ference for Languages) (CEFR, e.d.) sem Evrópuráðið hefur mælt með að notaður sé 
við að setja upp viðmiðunarkerfi til að samræma tungumálakennslu í Evrópu. Viðmið-
unarramminn fyrir tungumál tryggir grunn fyrir gagnkvæma viðurkenningu á hæfni í 
tungumálum til að stuðla að hreyfanleika innan Evrópu bæði í námi og starfi. Auk 
þess sem viðmiðunarramminn hefur haft áhrif á námskrár landanna í erlendum tungu-
málum til samræmingar, hefur hann haft áhrif á kennslu erlendra tungumála og 
kennslubækur eru byggðar upp samkvæmt honum. Í tungumálum eru eftirfarandi sex 
stighækkandi þrep: A1-2, V1-2, C1-2. Klingenberg yfirfærir þessi þrep á upplýsingalæsi.  

Tillaga Klingenbergs (2011, 2012) er byggð á viðmiðunarrammanum fyrir tungu-
mál og hæfniviðmiðunum ACRL3 (2000) í upplýsingalæsi og tekur til fjögurra megin-
hæfnisviða sem er skipt upp í fjögur þrep eða mælikvarða eins og sýnt er í töflu 1.  
	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Association of College and Research Libraries í Bandaríkjunum en mjög víða er stuðst 

við viðmiðunarleglur þeirra (Information literacy competency standards). 
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Tafla 1. Tillaga Klingenbergs að viðmiðunarramma um upplýsingalæsi 
 
Search Evaluate Know Present

Formulate need Relevance Phrase Simplicity

Find sources Factual accuracy Compare Semantic redundancy

Choose sources Formal accuracy Arrange Cognitive structuring
Identify information Completeness Structure Cognitive conflict
Steps Criteria Steps Criteria  
 
Viðmiðunarramminn er einnig hugsaður sem hjálpartæki fyrir námsmenn því 

breyta má honum í spurningar fyrir nemendur, sjá töflu 2, svo að neminn geti fylgst 
með hversu upplýsingalæs hann er. Viðmiðunarramminn væri þá notaður sem nokkurs 
konar marklisti (scoring rubric). 

 
Tafla 2. Tillaga Klingenbergs sett fram sem marklisti 
 
Search Evaluate  Know Present 

What do I want to 
know? 

Does it fit into my 
topic? 

Put it in your own 
words 

Simple 

Where can I find it? Is it true? Compare it with 
other information 

Varied 

Where is it in the text? Is it written correctly? Put it into context Structured 
What is written there? Is this all? Link it with other 

information 
Surprising 

Steps Criteria Steps Criteria  
 
Bæði kennarar og nemendur gætu þannig haft gagn af viðmiðunarrammanum um 

upplýsingalæsi sem hjálpartæki við að útskýra verkefni og verkferli við úrvinnslu þeirra 
nánar. Kennarar gætu ennfremur notað hann til viðmiðunar við mat á verkefnum.  

Bæta mætti við fimmta færnistiginu sem tæki til siðrænnar notkunar heimilda og 
aðgengi að upplýsingum sem almenn mannréttindi. Ennfremur mætti aðlaga líkanið 
nánar að miðla- og upplýsingalæsi. 

Klingenberg (2012) tengir líkanið einnig við mismunandi skólastig í samræmi við 
þýska menntakerfið, sjá mynd 1. 

 

 C2  Further Education  Sustainable 

 C1  University/Job  Information Literacy

 B2  Secondary Education 2  Independent

 B1  Secondary Education 1  Information Literacy

 A2  Secondary Education 1  Basic 

 A1  Primary Education  Information Literacy

 
 
Mynd 1. Viðmiðunarrammi Klingenbergs tengdur mismunandi skólastigum 
 
Enda þótt menntakerfi séu nokkuð mismunandi eftir löndum, skiptast þau víðast 

hvar í grunnskólastig, framhaldsskólastig og háskólastig þannig að hægt væri að aðlaga 
viðmiðunarrammann að menntakerfi flestra landa í Evrópu og sennilega líka að 
menntakerfi annarra landa ef óskað væri. 
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Þróun viðmiðunarramma í Evrópu fyrir miðla- og upplýsingalæsi, sem hefði svipuð 
áhrif og viðmiðunarramminn fyrir kennslu erlendra tungumála, gæti aukið skilning á 
hugtakinu og stuðlað að framgangi miðla- og upplýsingalæsis, einkum til að skapa 
sameiginlegan skilning meðal kennara og starfsfólks bókasafna og virkað sem lyfti-
stöng fyrir aukið miðla- og upplýsingalæsi í Evrópu og stuðlað að samræmi í starfs-
háttum við framsetningu þess og kennslu. 

Aðferðir 

Greinin samanstendur af orðræðu-og textagreiningu annars vegar og könnun hins 
vegar. Við textagreininguna eru notaðar aðferðir orðræðugreiningar (Kristín Björns-
dóttir, 2013) í tveimur þrepum á texta laga (Lög um framhaldsskóla) og stefnu-
mótunarrita stjórnvalda (MMR, 1999; MMR, 2004; MMR, 2006; MMR ,2007; MMR, 
2012; MMR, 2013; MMR, 2014; Stefán Jökulsson, 2012). Fyrst var greind tíðni 
nokkurra lykilhugtaka (bókasöfn, miðla- og upplýsingalæsi, upplýsingalæsi, upplýsinga-
tækni). Síðan var framsetning umfjöllunar skoðuð, hvort hugtökin kæmu fyrir, væru 
aðeins nefnd eða útskýrð í textanum. 

Gögnum fyrir könnunina var safnað vorið 2014 með því að senda spurningalista í 
tölvupósti til 33 íslenskra skóla sem búa nemendur undir nám í háskóla; til forstöðu-
manna skólasafna og til skólastjóra þar sem ekki er skólasafn. Ítrekað var á sama hátt 
og síðan fylgt eftir með símtali ef þurfti.  

Spurt var hver sæi um kennsluna, hvernig hún væri skipulögð, hvaða námskrá væri 
stuðst við og hvort upplýsingalæsi væri almennt tekið inn í námsmarkmið einstakra 
námskeiða. Að lokum var spurt hvort svaranda þætti nægilega mikil áhersla lögð á 
kennslu í upplýsingalæsi í skólanum. Svarhlutfall var 87,9%. Í spurningakönnuninni 
var notað hugtakið upplýsingalæsi þar sem hugtakið miðla- og upplýsingalæsi hefur al-
mennt ekki náð fótfestu hér á landi. Til frekar skýringar og samræmis var hugtakið 
upplýsingalæsi skilgreint á spurningablaðinu og stuðst við Pragyfirlýsinguna. 

Niðurstöður 

Í kaflanum er lýst greiningu laga og stefnumótunarrita fyrir framhaldsskólann. Enn-
fremur eru niðurstöður spurningakönnunarinnar kynntar. 

Greining laga fyrir framhaldsskóla 
Flestir nemendur framhaldsskóla eru 16-20 ára. Undanfarið hafa um 95% nema sem 
lokið hafa grunnskóla hér á landi farið í framhaldsskóla strax að loknu grunnskólanámi 
(Hagstofa Íslands, 2013b). 

Í síðustu útgáfum af upplýsingastefnu íslenskra stjórnvalda er ekki lögð rík áhersla 
á bókasöfn og upplýsingalæsi. Megináherslan virðist á upplýsingatækni (Þórdís T. Þór-
arinsdóttir, 2009, 2010). Nýjasta stefnan, Vöxtur í krafti netsins, frá 2013 (Innanríkis-
ráðuneytið) virðist þar engin undantekning. Þar er lögð mest áhersla á upplýsingatækni 
og rafræna þjónustu en ekki minnst á upplýsingalæsi, en almennt miðla- og upplýsinga-
læsi hlýtur að vera forsenda fyrir víðtækri notkun almennings á slíkri þjónustu. Jákvæð 
nýjung er að um sameiginlega stefnu ríkis og sveitarfélaga er að ræða. 

Í samræmi við litla áherslu á bókasöfn og upplýsingalæsi í upplýsingastefnu stjórn-
valda var í nýjum lögum um skólastig frá 2008 felld út lagagrein um skólasöfn bæði í 
Lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og Lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 og ákvæði um 
skólasöfn og upplýsingaþjónustu í reglugerðum misstu þar með gildi sitt.  

Samtök starfsmanna á skólasöfnum, bæði á grunnskólasöfnum og framhaldsskóla-
söfnum, sendu inn athugasemdir við lagafrumvörpin, þar sem vakin var athygli Al-
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þingis á mikilvægi skólasafna, upplýsingaþjónustu og upplýsingalæsi en þær voru ekki 
teknar til greina (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2009, 2010). 

Í júní 2010 var gerð jákvæð breyting á Lögum um framhaldsskóla og lagagreinin um 
skólasöfn tekin nær óbreytt inn í lögin aftur (nr. 71/2010) og ári síðar í júní 2011 var 
gerð samsvarandi breyting á Lögum um grunnskóla og lagagreinin um skólasöfn tekin 
upp aftur (nr. 91/2011). Þessar breytingar voru vissulega framfaraskref en í millitíðinni 
hafði orðið niðurskurður á fjárheimildum til skólasafna, sérstaklega hvað grunnskóla 
varðar. 

Í núgildandi Lögum um framhaldsskóla er miðla- og upplýsingalæsi ekki gerð glögg 
skil en á nokkrum stöðum í lögunum eru talin upp atriði sem tengjast efninu, svo sem 
að þjálfa þá [nemendur] í sjálfstæðum vinnubrögðum, gagnrýninni hugsun, hvetja til þekkingar-
leitar; [nemendur] hafi forsendur til að sækja sér frekari menntun (sbr. 2. gr.). Í nýju laga-
greininni um skólasöfn (nr. 71/2010) kemur fram að í starfsemi skólasafns skuli 
„leggja áherslu á að þjálfa nemendur í sjálfstæðri leit upplýsinga og notkun gagna-
banka“ ( 4. gr.). En leit að heimildum er einmitt einn af meginþáttum upplýsingalæsis. 
Í lögunum er umfjöllun um upplýsingalæsi þannig frekar óljós; ekki kerfisbundin og 
markviss og tekin nær óbreytt úr eldri lögum. 

Greining Aðalnámskrár   framhaldsskóla 
Í námskrám mennta- og menningarmálaráðuneytis (áður menntamálaráðuneytis) 
[MMR], almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla frá 2006 (MMR, 2006) og almennum 
hluta Aðalnámskrár framhaldsskóla frá 2004 (MMR, 2004) kemur hugtakið upplýsingalæsi 
ekki fyrir; ekki er heldur minnst á skólasöfn eða upplýsingamiðstöðvar. En hutakið upp-
lýsingatækni kemur fyrir þrisvar í hvorri námskrá. Í greinanámskránni Upplýsinga og 
tæknimennt fyrir grunnskólann frá 2007 (MMR, 2007) er upplýsingalæsi hins vegar eitt 
af námsmarkmiðunum. Í samsvarandi greinanámskrá (Upplýsinga og tæknimennt) 
fyrir framhaldsskólann frá 1999 (MMR, 1999) er í einu námskeiði (UTN 103) meðal 
annars fjallað um upplýsingalæsi – en þar sem námskeiðið er valkvætt taka ekki allir 
framhaldsskólanemendur það námskeið. 

Í nýrri útgáfu Aðalnámskrár grunnskóla frá 2011 (almennur hluti) og 2013 (greinasvið) 
eru bókasöfn eða upplýsingamiðstöðvar nefndar sjö sinnum og hlutverk þeirra er rætt 
(MMR, 2013). Upplýsingalæsi kemur fyrir fjórum sinnum, miðlalæsi 18 sinnum og 
upplýsingatækni 12 sinnum. Umfjöllunin um hugtök tengd upplýsingalæsi og miðlalæsi 
er nær eingöngu í greinasviðshlutanum (í kaflanum upplýsinga- og tæknimennt). En 
þar er lögð áhersla á kerfisbundna þjálfun nemenda í upplýsinga- og miðlalæsi í 
gegnum grunnskólann með sundurliðaðri lýsingu á námsmarkmiðum. Skilgreiningin á 
upplýsingalæsi virðist styðjast við Pragyfirlýsinguna frá 2003. Ennremur er fjallað um 
siðræna notkun heimilda. 

Í nýrri útgáfu Aðalnámskrár framhaldsskóla, almennum hluta, frá 2011 (MMR, 2012) 
er minnst einu sinni á skólasafn sem upplýsingamiðstöð fyrir kennara og nemendur. 
Eingöngu er fjallað um aðstöðu og safnkost. Skólasafn „skal búið bókum og nýsigögn-
um auk annars sem tengist kennslugreinum skóla“ (bls. 73) en ekki er fjallað um eða 
mótuð stefna um starfsemina sjálfa. Upplýsingalæsi kemur fyrir tvisvar og er skilgreint 
á eftirfarandi hátt en eiginlega er upplýsingalæsi ruglað saman við upplýsingatækni. 

Læsi á upplýsingar tekur m.a. til upplýsingatækni þar sem mikilvægt er að allir 
geti aflað gagna, flokkað, unnið úr, notað og miðlað upplýsingum á gagnrýninn og 
skapandi hátt. Læsi á fjölmiðla gerir nemendum kleift að greina upplýsingar 
ólíkra miðla svo þeir geti sjálfir lagt gagnrýnið mat á þær (leturbreyting höfunda) 
(bls. 36.) 

Ekkert virðist minnst á siðræna notkun heimilda í námskránni. Upplýsingatækni 
kemur þrisvar fyrir en ekki er fjallað um hana sem slíka.  
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Í nýju námskránni fyrir framhaldsskóla hefur ekki eins mikil framþróun átt sér stað 
eins og í námskránni fyrir grunnskóla. Þar sem ekki verður gefin út námsskrá fyrir 
greinasvið framhaldsskóla geta einstakir skólar mótað sínar eigin námskrár sjálfstætt 
sem er mikil áskorun fyrir skólana. Hvaða áhersla er lögð á miðla- og upplýsingalæsi er 
því undir hverjum og einum skóla komið. 

Hér á landi, andstætt við mörg önnur lönd, hefur ekki verið lögð rík áhersla á upp-
lýsingalæsi í aðalnámskrám mennta- og menningarmálaráðuneytis. Er það í samræmi 
við upplýsingastefnu ríkisstjórnarinnar og mennta- og menningarmálaráðuneytisins þar 
sem ekki er lögð áhersla á viðfangsefnið (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2009, 2010). Meiri 
áhersla hefur verið lögð á upplýsingatækni en að vinna með efnisinnihald heimilda 
sem felst meðal annars í upplýsingalæsi. Jákvæð þróun hefur átt sér stað í aðalnámskrá 
grunnskóla og vonandi er að sambærilegt þróun verði von bráðar hvað varðar aðal-
námskrá framhaldsskóla.  

Greining annarra stefnumótunarrita 
Hér að neðan verða tvö stefnumótunarrit mennta- og menningarmálaráðuneytis 
greind stuttlega með tilliti til umfjöllunar um bókasöfn og upplýsingamál. Í fyrsta lagi 
ritið Læsi - Grunnþáttur menntunar á öllum skólastigum (Stefán Jökulsson, 2012) en sérrit 
var gefið út um alla grunnþætti menntunar sex að tölu sem eru auk læsis, sjálfbærni, 
heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Í öðru lagi ritið 
Hvítbók um umbætur í menntun (MMR, 2014) sem „er ætlað að vera grundvöllur frekari 
umræðna og samráðs við alla þá sem hag hafa af menntun“ (bls. 3). 
 
Læsi - grunnþáttur menntunar 
Grunnþættirnir sex eiga að endurspeglast í stefnu skóla og starfsháttum þeirra og er 
ritinu ætlað varpa ljósi á grunnþáttinn læsi og vera til leiðbeiningar í daglegu starfi 
skóla, svo sem fram kemur í formála. Í ritinu er þannig fjallað um læsi frá ýmsum 
sjónarhornum.  

Í samantektinni um læsi eru ýmsar hugleiðingar um læsi settar fram. Orðið upp-
lýsingalæsi kemur tvisvar fyrir í ritinu í upptalningu en því eru í reynd engin skil gerð. 
Hins vegar er fjallað nokkuð ítarlega um miðlalæsi og það skilgreint. Hugtakið skóla-
safn kemur fyrir tvisvar (sem skólabókasafn og bókasafn) en ekki er fjallað um starf-
semi skólasafna. Gagnlegt hefði verið að hafa sambærilega umfjöllun um upplýsinga-
læsi og er um miðlalæsið og gera því svipuð skil. 
 

Hvítbók um umbætur í menntun 

Í Hvítbók um umbætur í menntun (MMR, 2014) eru sett fram tvö metnaðarfull megin-
markmið (sjá bls. 3) 

• að 90% grunnskólanema nái lágmarksviðmiðunum í lestri - úr 79% nú  
• að 60% nemenda ljúki námi úr framhaldsskóla á tilsettum tíma - úr 44%  

Við að ná fram báðum þessum markmiðum sýnist að bókasöfn ættu að geta lagt 
sitt að mörkum, bæði skólasöfn og almenningsbókasöfn. Bókasöfn eru hins vegar ekki 
nefnd í Hvítbókinni, hvorki skólasöfn né almenningsbókasöfn. Skólasöfn ættu að vera 
sjálfsagður þáttur í eflingu læsis og hið sama gildir um almenningsbókasöfn sem 
virðast nokkuð vanmetin auðlind. Almenningsbókasöfn hafa um árabil staðið fyrir 
ýmsum lestrarhvetjandi verkefnum. Þar á meðal má nefna verkefnið sumarlestur  sem 
oft á tíðum er unnið í samstarfi við grunnskóla á viðkomandi skólasvæði (Svanhildur 
Eiríksdóttir, 2007). Almenningsbókasöfnin hafa þannig lagt sitt af mörkum til eflingar 
læsis meðal landsmanna. Samkvæmt erlendum rannsóknum fer þeim nemendum sem 
ekki opna bók í sumarleyfinu aftur (Birgitta Elín Hassell og Marta Hlín Magnadóttir, 
2012) þannig að sumarlestur er mikilvægur. Í læsisátakinu væri æskilegast að sem flestir 
tækju höndum saman, svo sem foreldrar og aðrir ættingjar, skólar og bókasöfn. 
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Á upplýsingalæsi er ekki minnst beinum orðunm í Hvítbókinni en hins vegar er 
fjallað um upplýsingatækni þannig að „færni í notkun upplýsingatækni muni brátt 
skipta sköpum í lífi og starfi einstaklinga og framþróun samfélaga“ og að almenn 
kunnátta á þá tækni geti „haft mikil áhrif á menntun og nýsköpun, bæði innan mennta-
kerfisins og í þjóðfélaginu almennt (bls. 9-10)“. Miðla- og upplýsingalæsi er í reynd 
einn af hornsteinum þess að öðlast færni í nýtingu upplýsingatækni og stuðlar að 
aukinni þátttöku í upplýsinga- og þekkingarþjóðfélaginu. 

Greining spurningakönnunarinnar  
Alls 82% framhaldsskóla starfrækja skólasafn og upplýsingamiðstöð og 85% bókasafn-
anna eru rekin af bókasafns- og upplýsingafræðingi. Fram kemur að í 41,4% tilvika er 
kennsla í upplýsingalæsi að hluta til á hendi bókasafnsins og að hluta til á hendi ein-
stakra kennslugreina. Tæplega fjórðungur (24,1%) þátttakenda segja að ekki sé um 
markvissa kennslu í upplýsingalæsi að ræða í skólanum. 17,4% skólanna kenna 
upplýsingalæsi sem sérstakan námsþátt og í 73,9% tilvika er kennsla í upplýsingalæsi 
skipulögð sem hluti af einstökum kennslugreinum. 50% skólanna segjast styðjast við 
Aðalnámskrá framhaldsskóla við kennsluna og 46,4% styðjast við skólanámskrá.  

Niðurstöður spurningarinnar um, hvort upplýsingalæsi sé almennt tekið inn í nám-
skeiðslýsingar einstakra námskeiða, eru sýndar á mynd 2 hér að neðan (n=26). Spurn-
ingin er sett fram sem fullyrðing sem tekin er afstaða til. Á myndinni sést að aldrei og 
sjaldan spanna 53,8% svara og ef stundum er bætt við er samtalan 92,3%. 

 

 

Mynd 2. Upplýsingalæsi  er almennt tekið inn í námsmarkmið í námskeiðs-
lýsingum einstakra námskeiða? 

 
Niðurstöður spurningar um, hvort svaranda finnist nægilega mikil áhersla lögð á 

kennslu í upplýsingalæsi í sínum skóla, eru sýndar á mynd 3 hér að neðan (n=27). 
 

 
Mynd 3. Finnst þér nægilega mikil áhersla lögð á kennslu í á upplýsingalæsi 

í þínum skóla? 
 
Mynd 3 sýnir að 48,1% segja að alls ekki sé næg áhersla lögð á upplýsingalæsi. Sam-

talan verður 81,4% ef ekki alveg er bætt við. Athyglisvert er að enginn svarar því játandi 
að nægilega mikil áhersla sé lögð á kennslu í upplýsingalæsi í skólanum hans. 
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Eftir niðurstöðunum að dæma virðist nokkuð brýnt að leggja meiri áherslu á upp-
lýsingalæsi í íslenskum framhaldsskólum.  

Niðurstöður og umræður 

Á Íslandi hefur ekki af hálfu stjórnvalda verið mótuð formleg, kerfisbundin stefna um 
kennslu í upplýsingalæsi. Fram til þess hefur megináherslan verið lögð á upplýsinga-
tækni sem virðist nokkuð á kostnað upplýsingalæsis (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 2009, 
2010). Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 og 2013 (MMR, 2013) hefur orðið 
nokkur breyting en þar er lögð er áhersla á kerfisbundna þjálfun nemenda í miðla- og 
upplýsingalæsi. Þetta er mjög ánægjuleg þróun miðað við fyrri útgáfu; framþróun og 
stórt skref fram á við til að byggja grunn að þekkingar- og upplýsingaþjóðfélagi þar 
sem allir geta tekið þátt. Hvað varðar nýja útgáfu Aðalnámskrár framhaldsskóla frá 2011 
(MMR, 2011) er ekki lögð mikil áhersla á miðla- og upplýsingalæsi og á því sviði eru 
þar mikil sóknarfæri. 

Helstu niðurstöður eru að hvorki er lögð mikil áhersla á miðla- og upplýsingalæsi í 
lögum um framhaldsskóla né í aðalnámskrá. Spurningakönnunin leiddi í ljós að 
upplýsingalæsi er almennt ekki tekið inn í námsmarkmið einstakra námskeiða og 
48,1% svarenda telja að alls ekki sé nægilega mikil áhersla lögð á kennslu í 
upplýsingalæsi í viðkomandi skóla, sjá mynd 3. Þetta rímar við að lítil áhersla er lögð á 
upplýsinga- og miðlalæsi í Lögum um framhaldsskóla og Aðalnámskrá framhaldsskóla 
(MMR, 2012).  

Samkvæmt þeim niðurstöðum sem koma fram í myndum 2 og 3 virðist Aðalnám-
skrá framhaldsskóla ekki vera öflugt tæki til að setja viðmiðun fyrir upplýsingalæsi og á 
því sviði virðast mikil sóknarfæri. Æskilegt væri þróa námskrá fyrir öll skólastig í 
miðla- og upplýsingalæsi, frá leikskóla til framhaldsskóla sem tæki mið af félagslegum 
og menningarlegum aðstæðum hér á landi. Frumkvæði að stefnumörkun þyrfti að 
koma frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu sem hefur yfir menntamálum að 
segja og er ábyrgt fyrir aðalnámskrám og gefur þær út.  

Æskilegt er að efla miðla- og upplýsingalæsi í framhaldsskólum landsins. Á mennta-
sviðinu eru nú umbrotatímar samfara því að ljúka innleiðingu nýrrar námskrár í fram-
haldsskólum sem fyrirhuguð er á næsta ári (2015). Samkvæmt þeim niðurstöðum sem 
koma fram á mynd 2 eru mikil sóknarfæri í að skerpa á námsmarkmiðum um að 
miðla- og upplýsingalæsi verði sjálfsagður hlutur í námsmarkmiðum hvers námskeiðs. 
Æskilegt er að leggja meiri áherslu á miðla- og upplýsingalæsi í aðlanámskránni. Íslend-
ingar hafa mikla möguleika á að auka miðla- og upplýsingalæsi þjóðarinnar þar sem 
tölvur og nettenging eru á 96,7% heimila (Hagstofa Íslands, 2013a). Það styrkti þjóð-
félagið sem lýðræðislegt þekkingar- og upplýsingaþjóðfélag þar sem allir gætu átt að-
gang að upplýsingum og byggju yfir færni í greiningu þeirra og nýtingu.  
Það gæti stuðlað að auknu miðla- og upplýsingalæsi í Evrópu að þróa, eins og 

Klingenberg (2011, 2012) leggur til, samsvarandi viðmiðunarramma fyrir miðla- og 
upplýsingalæsi eins og gert hefur verið fyrir erlend tungumál sem Evrópuráðið gæfi 
svipað vægi og tungumálarammanum. Það gæti aukið vægi miðla- og upplýsingalæsis 
og fest það í sessi í námskrám einstakra þjóða í Evrópu. 

Fram koma í athuguninni sterk tengsl á milli samspils stefnumörkunar um upplýs-
ingalæsi í lögum um framhaldsskóla og stefnumótunarritum stjórnvalda og fram-
kvæmd stefnumörkunnar á þann veg að ekki er fyrir hendi afgerandi stefnumörkun 
um eflingu upplýsingalæsis af hálfu stjórnvalda og meiri hluti svarenda spurninga-
könnunarinnar telur að ekki sé nægilega mikil áhersla lögð á kennslu í upplýsingalæsi í 
sínum skóla þannig að limirnir virðast dansa eftir höfðinu. Því er mikilvægt að 
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mennta- og menningarmálaráðuneytið setji markvissa stefnu um miðla- og upplýsinga-
læsi í almenna hluta námskrár fyrir framhaldsskólann.  
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