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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um rannsókn á upplýsingahegðun leikskólakennara. Markmiðið var 

að skoða af hverju, hvar og hvenær leikskólakennarar afla og miðla upplýsingum í tengslum 

við starf sitt og hvað getur mögulega staðið í vegi fyrir því. Til að fá innsýn í 

upplýsingahegðun leikskólakennara var framkvæmd eigindleg rannsókn sem byggir á 

aðferðum grundaðrar kenningar. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við átta leikskólakennara í 

fjórum leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Niðurstöður leiddu í ljós að leikskólakennarar leita helst upplýsinga á Internetinu og 

hjá samstarfsfólki. Samhliða tækniþróun fer upplýsingaleit í auknum mæli fram um leið og 

upplýsingaþörf kviknar en einnig er henni sinnt í undirbúningstíma og heima hjá 

viðmælendum utan vinnutíma. Helstu hindranir í upplýsingaleit voru tæknilegs eðlis en einnig 

tímaskortur. Leikskólakennarar miðla einkum upplýsingum til foreldra leikskólabarna, 

barnanna sjálfra og samstarfsfólks. Örar breytingar hafa verið í upplýsingamiðlun til foreldra 

en eftirspurn virðist einkum vera eftir myndrænum upplýsingum sem foreldrar þurfa ekki að 

sækja sér sjálfir. Samskipti augliti til auglitis voru af mörgum talin ákjósanlegust þar sem 

upplýsingar skili sér ekki alltaf á rafrænan hátt, hvort sem er til foreldra eða samstarfsfólks. 
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Formáli 

Lokaritgerðin ,,Upplýsingahegðun leikskólakennara á höfuðborgarsvæðinu“ er metin til 30 

ECTS eininga og er lögð fram til MLIS- gráðu í bókasafns- og upplýsingafræði við Félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Ritgerðin skiptist í fræðilegan hluta og rannsóknarverkefni 

og byggir á eigindlegri rannsókn. Leiðbeinandi var dr. Ágústa Pálsdóttir og kann ég henni 

bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og gagnlegar ábendingar.   

 Viðmælendur mínir eiga miklar þakkir skildar fyrir framlag þeirra sem myndar þann 
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1 Inngangur 

Upplýsingar og upplýsingahegðun hafa líklega alltaf fylgt mannkyninu á einhvern hátt en ekki 

er ýkja langt síðan farið var að rannsaka, að minnsta kosti hér á landi. Það getur verið 

gagnlegt að skoða upplýsingahegðun fólks fyrir margra hluta sakir, til dæmis í þeim tilgangi 

að bæta aðgengi að upplýsingum fyrir viðkomandi.  

 Leikskólakennarar þurfa líkt og flestar aðrar starfsstéttir að viða að sér upplýsingum af 

ýmsu tagi starfs síns vegna auk þess sem þeir miðla upplýsingum til ólíkra aðila. Ör 

tækniþróun síðustu ára hefur haft áhrif á upplýsingahegðun flestra í nútímasamfélagi, þar eru 

leikskólakennarar ekki undanskildir. Ég hef sjálf fengið tækifæri til að starfa töluvert við 

menntastofnanir; bæði í grunnskóla og í tveimur leikskólum. Síðastliðin tvö ár hef ég verið 

leiðbeinandi í leikskóla þar sem starfa fjölmargir fagmenntaðir leikskólakennarar. Í gegnum 

þetta starf kviknaði áhuginn á því að skoða betur upplýsingahegðun leikskólakennara, einkum 

þar sem lítil sem engin þekking er fyrir hendi um þetta efni og þörfin því til staðar.     

 Markmiðið með þessari rannsókn var að fá innsýn í upplýsingahegðun 

leikskólakennara en það var gert með eigindlegri rannsókn þar sem tekin voru hálfstöðluð 

viðtöl við átta leikskólakennara í fjórum leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Eftirfarandi 

rannsóknarspurningar voru settar fram: 

 

 Af hverju, hvar og hvenær leita leikskólakennarar upplýsinga í tengslum við starf sitt 

og hvað getur mögulega hindrað upplýsingaöflun? 

 Af hverju, hvar og hvenær miðla leikskólakennarar upplýsingum í tengslum við starf 

sitt og hvað getur mögulega hindrað upplýsingamiðlun?  

 

Hér á eftir inngangi sem telst sem fyrsti kafli ritgerðarinnar, fara fimm kaflar. Annar kafli er 

fræðilegt yfirlit varðandi upplýsingahegðun og rannsóknir á því sviði. Í þriðja kafla er litið til 

aðferða og framkvæmdar; fjallað er um rannsóknaraðferðina, markmið og 

rannsóknarspurningar, undirbúning og val á þátttakendum, gagnaöflun og –greiningu auk þess 

sem hugað er að takmörkunum og gildi rannsóknarinnar. Niðurstöður viðtala við 
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leikskólakennarana átta er umfjöllunarefni fjórða kafla og umræður eru í fimmta kafla. 

Ritgerðin endar svo á lokaorðum sem draga saman efni ritgerðarinnar.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Leikskólar starfa eftir lögum um leikskóla nr. 91/2008 og er sú menntastefna sem þar er 

mörkuð sett fram í aðalnámskrá leikskóla. Stefnumótun sveitarfélaga um skólahald byggir á 

aðalnámskrá og myndar ramma fyrir stjórnendur og kennara innan leikskólanna til að vinna 

eftir. Hver og einn leikskóli setur svo fram eigin skólanámskrá og starfsáætlun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011).  

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið upplýsingar, upplýsingahegðun og skyld 

hugtök. Skoðuð verða fjögur líkön um upplýsingahegðun; berjatínslulíkanið, upplýsingaöflun 

í daglegu lífi, hliðarverði upplýsinga og upplýsingaöflun hjá fagfólki. Að lokum verður farið 

stuttlega yfir fyrri rannsóknir erlendis og hér á landi. 

2.1 Upplýsingar  

Upplýsingar er að finna allt í kringum okkur og hafa þær með beinum eða óbeinum hætti áhrif 

á skoðanir okkar og tilfinningar þar sem við vinnum úr alls kyns upplýsingum dag hvern. 

Þrátt fyrir ótvírætt mikilvægi upplýsinga og áralangar rannsóknir á því sviði hefur margt verið 

óljóst í tengslum við úrvinnslu þeirra, hvort heldur sem litið er til einstaklingsins eða stærri 

eininga samfélagsins. Þar að auki hafa hinar ýmsu fræðigreinar ekki verið sammála um 

skilgreiningar á hugtakinu. Einstaklingar líta ef til vill á upplýsingar út frá gildi þeirra fyrir 

ákvarðanatöku og lærdóm á meðan sérfræðingar á sviði upplýsinga og upplýsingakerfa þurfa 

að horfa á upplýsingar með kerfisbundnum hætti til að geta unnið með þær (Rowley, 1998). 

Rowley bendir á að skilgreining á hugtakinu sé ef til vill óþörf, merkingin sé misjöfn eftir 

samhengi og geti einnig breyst í tímans rás, það sé því ásættanlegt að hægt sé að skilgreina 

hugtakið á marga vegu. 

 Buckland (1991) leit svo á að hægt væri að greina upplýsingahugtakið í þrennt, ferlið 

(e. process) að upplýsa einhvern, upplýsingar sem þekkingu (e. knowledge) og upplýsingar 

sem hlut (e. thing), svo sem gögn og skjöl. Síðastnefnda atriðið taldi hann ekki hafa fengið 

nógu mikla athygli en það væri engu að síður eini hluti upplýsinganna sem upplýsingakerfi 

skilja. 
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 Case (2012) hefur skoðað skilgreiningar á upplýsingahugtakinu í gegnum tíðina og 

telur að líta eigi á upplýsingar sem frumstætt hugtak og því þarfnist mannshugurinn ekki 

þröngrar skilgreiningar. Hann nefnir eina af skilgreiningum Bates (2005) sem dæmi um 

skilgreiningu sem gæti gengið. Bates hefur unnið með hugmyndir sem upphaflega komu fram 

á sjöunda áratugnum og litlu seinna frá Edwin Parker. Samkvæmt Bates er allt upplýsingar 

nema þar sem ríkir algjör óreiða, alls staðar annars staðar sé mynstur efnis og orku sem myndi 

upplýsingar (e. pattern of organization of matter and energy). Bates telur skilgreiningu sína ná 

yfir líkamlegan, líffræðilegan og félagslegan hluta hugtaksins upplýsingar.   

 

2.2 Upplýsingahegðun og skyld hugtök 

Wilson (2006) segir sálfræðinga hafa skipt mannlegum þörfum í þrjá hluta sem þó tengjast 

allir innbyrðis og hafa áhrif hver á annan; lífeðlislegar þarfir (e. physiological), 

tilfinningalegar þarfir (e. affective) og vitsmunalegar þarfir (e. cognitive). Samkvæmt Wilson 

leggur einstaklingur í upplýsingaöflun vegna þessara mannlegu þarfa á einn eða annan hátt.      

Wilson (2000) hefur skoðað upplýsingahegðun (e. information behavior) og skyld 

hugtök. Wilson skilgreinir upplýsingahegðun sem allt í mannlegri hegðun sem tengist 

uppsprettu upplýsinga, þar á meðal upplýsingaleit af ásetningi (e. active) en einnig þegar 

rekist er á upplýsingar (e. passive), ásamt notkun upplýsinga. Hugtakið nær því bæði yfir 

samskipti augliti til auglitis og einnig móttöku upplýsinga líkt og þegar horft er á 

sjónvarpsauglýsingar. 

 Upplýsingaöflun (e. information seeking behavior) er meðvituð leit að upplýsingum í 

kjölfar þess að upplýsingaþörf verður til. Í upplýsingaöflun getur einstaklingurinn fengist við 

upplýsingakerfi af einhverju tagi, svo sem dagblað, bókasafn eða Internetið. Upplýsingaleit (e. 

information searching behavior) snýr að allri hegðun einstaklingsins gagnvart 

upplýsingakerfum, allt frá því að leggja mat á heimildir niður í leitartækni á Internetinu. 

Upplýsinganotkun (e. information use behavior) notar Wilson yfir ferlið þegar upplýsingar eru 

innlimaðar í þekkingargrunn einstaklings. 

Wilson bendir á að gögn (e. data) falli undir upplýsingar en það sé persónubundið 

hvaða gögn séu upplýsingar fyrir hvern og einn einstakling. Þekking (e. knowledge) sé einnig 

einstaklingsbundin og ekki hægt að miðla henni, einungis upplýsingum um þekkinguna, en 

þessi tvö hugtök, gögn og þekking, eru nátengd hugtakinu upplýsingar og hafa verið 

skilgreind á mismunandi hátt innan fræðanna.   
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Wilson (1997) hefur líkt og fleiri fjallað um það sem getur hindrað (e. barriers) 

upplýsingaleit. Hann lagði síðar til enska heitið intervening variables; millibreytur sem geta 

haft áhrif á upplýsingaöflunina. Þeim breytum má skipta í sálræna þætti, lýðfræðilega þætti, 

mannlega þætti, umhverfisþætti og að síðustu einkenni heimildarinnar. Ýmis atriði falla undir 

þessa þætti sem geta virkað sem hindranir í upplýsingaleitinni en að sama skapi geta þeir 

hjálpað til við leitina.   

2.3 Líkön um upplýsingahegðun 

Rannsóknir tengdar upplýsingahegðun voru til að byrja með miðaðar að upplýsingakerfunum; 

beitt var kerfisbundinni nálgun og algengast að notaðar væru megindlegar rannsóknaraðferðir. 

Litið var á einstaklinginn sem áhrifalausan móttakanda upplýsinga og gildi upplýsinganna 

álitið það sama óháð móttakandanum. Á áttunda áratugnum hafði áherslan færst yfir á 

notandann sjálfan og nálgunin var orðin einstaklingsmiðuð fremur en kerfismiðuð. Gildi 

upplýsinganna fælist þannig í því hvaða gildi þær hefðu fyrir notandann (Palmquist og Kim, 

1998) og jafnframt var orðið algengara að eigindlegum rannsóknaraðferðum væri beitt. Í 

næstu fjórum köflum má sjá fjögur mismunandi líkön í tengslum við upplýsingahegðun. 

2.3.1 Berjatínslulíkanið 

Bates (1989) setti fram berjatínslulíkanið í kjölfar þess að tölvuvert magn gagnasafna var 

komið á Internetið, svo sem tímaritsgreinar, orðasöfn og ýmsar skrár sem höfðu fram að því 

verið aðgengilegar á bókasöfnum. Bates taldi líklegt að þróunin myndi halda áfram í þá átt að 

heilu bókasöfnin yrðu aðgengileg á Internetinu. Hún taldi að með þessari þróun væri 

leitarumhverfið orðið flóknara fyrir notandann bæði hvað varðar uppsprettu upplýsinga og 

leitartækni. Bates taldi berjatínslulíkanið líkja eftir þeirri leitarhegðun sem færi fram á 

Internetinu og fleiri upplýsingakerfum. Í fræðunum hefði fram að þessu verið litið á 

leitarferlið sem einfalt línulegt ferli þar sem upplýsingar fengjust sem svar við þeirri 

fyrirspurn sem myndaðist út frá upplýsingaþörf. 
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Mynd 1: Berjatínslulíkanið (Bates, 1989). 

 

Með líkaninu sem sjá má á mynd 1 sýnir Bates hvernig notandinn byrjar með ákveðna 

upplýsingaþörf (Q0) og kemur í ferlinu við í mörgum uppsprettum upplýsinga eða heimildum 

(myndir af skjölum). Eftir því sem notandinn aflar sér meiri upplýsinga þróast fyrirspurn hans 

þar sem hann fær nýjar hugmyndir (T) og er beint í ýmsar áttir á leiðinni líkt og hlykkjótt 

leiðin gefur til kynna. Fyrirspurnin er því breytileg eftir því hvar notandinn er staddur í ferlinu 

(Q1, Q2, Q3, Q4, Q5). Að lokum hefur upplýsingaþörf verið fullnægt (E). Þetta líkan getur 

líka átt við upplýsingaleit þar sem upplýsingaþörfin þróast ekki heldur er sú sama út ferlið. 

Bates líkir þessu ferli við berjatínslu í náttúrunni þar sem öll berin finnast ekki á sömu 

þúfunni heldur eru þau dreifð á lynginu og það þarf að tína eitt í einu. Með líkaninu leitast 

Bates við að sýna fram á að eðli fyrirspurnar er að þróast fremur en að vera einföld og 

óbreytanleg og einnig að eðli leitarferlisins er ekki að stefna beina leið að bestu fáanlegu 

heimildunum heldur að fylgja berjatínsluleiðinni. Bates leggur áherslu á að berjatínsluleiðin er 

ekki það sama og vafur, (e. browsing).   
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2.3.2 Upplýsingaöflun í daglegu lífi 

McKenzie (2002) setti fram líkan yfir upplýsingaöflun í daglegu lífi (e. everyday life 

information seeking) í þeim tilgangi að bæta við þau líkön sem þegar höfðu verið sett fram en 

höfðu að hennar mati ekki gert nægilega grein fyrir þeim þætti. Líkanið byggir hún á 

eigindlegri rannsókn sinni á nítján kanadískum konum sem voru ófrískar af tvíburum. 

Upplýsingaleit kvennanna byggðist á ótal mismunandi leiðum, allt frá því að undirbúa 

spurningalista yfir í að fá óumbeðin ráð.  

 

 

Mynd 2: Líkan yfir upplýsingaöflun í daglegu lífi (McKenzie, 2002). 

 

Fyrsti dálkur líkansins sem sjá má á mynd 2, sýnir fjórar mismunandi leiðir til 

upplýsingaöflunar; upplýsingaleit af ásetningi (e. active seeking), virka skimun (e. active 

scanning), óbeina vöktun (e. non-directed monitoring) og upplýsingaleit í gegnum annan aðila 

(e. by proxy). Miðjudálkurinn sýnir tengslin við upplýsingalindina og sá þriðji hvernig 

samskiptin við upplýsingalindina eru. 

 Með upplýsingaleit af ásetningi skoðar notandinn meðvitað þekktar upplýsingalindir á 

ákveðnum upplýsingasvæðum. Samskiptin felast til dæmis í spurningalistum eða að spyrja 

fyrirfram ákveðinna spurninga. 
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 Með virkri skimun eru kennsl borin á líklega upplýsingalind á upplýsingasvæði sem 

kemur til greina. Dæmi um samskipti eru að bíða eftir tækifæri til að spyrja spurninga eða 

hlusta af athygli.  

 Óbein vöktun felst í því að rekast tilviljanakennt á upplýsingalind á óvæntum stöðum 

og samskiptaleiðirnar geta verið spjall við kunningja eða að heyra óvart samræður.  

 Þegar upplýsingar eru fengnar í gegnum annan aðila uppgötvar sá aðili að 

einstaklingur er í upplýsingaleit og þar geta hliðarverðir komið við sögu. Samskiptin felast í 

því að þeim sem er í upplýsingaleit eru færðar upplýsingar. 

2.3.3 Hliðarverðir upplýsinga 

Lu (2007) bendir á að einstaklingar leiti gjarnan til annars fólks, svo sem vina, ættingja, 

samstarfsfélaga eða nágranna, þegar kemur að upplýsingaleit og kjósi það fremur en að leita 

formlega eftir upplýsingum til dæmis til stofnana. Í flestum hópum, óháð fjölda og 

uppbyggingu sé því að finna hliðarverði upplýsinga (e. gatekeeper); aðila sem tengi (e. link) 

einstaklingana innan hópsins við upplýsingar sem einstaklingarnir hefðu annars ekki aðgang 

að. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að einstaklingar eru hliðarverðir: menningarlegar 

ástæður, félagsleg staða viðkomandi og einnig geta einstaklingar verið útnefndir sem 

hliðarverðir. Hliðarverðir hafa stöðu sinnar vegna tækifæri til að sía (e. filtering) 

upplýsingarnar og hafa þannig stjórn á því hvaða upplýsingar skila sér til þeirra sem miðlað er 

til og hvaða upplýsingum er sleppt. Mynd 3 er ætlað að skýra líkanið. 

 

 

Mynd 3: Hliðarverðir upplýsinga (Lu, 2007). 

  

2.3.4 Upplýsingaöflun hjá fagfólki 

Leckie, Pettigrew, og Sylvain (1996) skoðuðu upplýsingahegðun þriggja starfsstétta, 

verkfræðinga, heilbrigðisstarfsfólks og lögfræðinga, og settu í kjölfarið fram líkan (sjá mynd 
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4) sem þau telja að megi yfirfæra á annað fagfólk. Samkvæmt þeim snýst vinna fagstétta fyrst 

og fremst um þjónustu en fræðimenn einbeiti sér fremur að þekkingarsköpun og því sé ekki 

auðveldlega hægt að yfirfæra upplýsingahegðun fræðimanna yfir á fagfólk.  

 

 

Mynd 4: Líkan yfir upplýsingaöflun hjá fagfólki (Leckie, Pettigrew, og Sylvain, 1996). 

 

Mynd 4 sýnir líkan Leckie og félaga en samkvæmt þeim er starf fagstétta fjölbreytt og hver 

einstaklingur getur þurft að uppfylla mörg hlutverk (e. work roles) í sama starfinu, svo sem að 

veita þjónustu, rannsaka, vera stjórnandi, kennari eða nemi. Undir þessi hlutverk falla svo 

sérstök verk eða verkefni (e. tasks) eins og mat, ráðgjöf, eftirlit og skýrslugerð. 

Upplýsingaþörf verður til út frá einhverju af verkunum sem tengjast einu af hlutverkunum. 

Margir þættir geta svo haft áhrif á eða einkennt upplýsingaþörfina, svo sem lýðfræðileg 

einkenni einstaklings (aldur, sérgrein, landfræðileg staða), tíðni (ný eða endurtekin 

upplýsingaþörf), mikilvægi, erfiðleikastig, samhengi og hvort þörfin var óvænt eða viðbúin.  

 Fagfólk leitar upplýsinga frá ótal upplýsingalindum (e. sources of information), svo 

sem samstarfsfólki, upplýsingafræðingum, handbókum, tímaritum og eigin reynslu. Þessar 
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upplýsingalindir er hægt að flokka í formlegar og óformlegar, innanhúss eða utanhúss og 

munnlegar eða skriflegar. Nauðsynlegt getur verið að nota fleiri en eina upplýsingalind til að 

fullnægja upplýsingaþörf. 

 Meðvitund um upplýsingar (e. awareness of information) og þekking á ólíkum 

upplýsingalindum er mikilvæg í upplýsingaleitarferlinu. Þeir þættir sem því tengjast eru til 

dæmis trúverðugleiki heimilda eða upplýsingalinda, form upplýsinganna, hve langan tíma 

tekur að finna upplýsingarnar, gæði og aðgengi. Þessir þættir geta haft innbyrðis áhrif hver á 

annan.  

 Það sem kemur að lokum út úr upplýsingaleitarferlinu eru niðurstöðurnar (e. 

outcomes) en þær geta verið endapunkturinn á því sem hófst með ákveðnu verki tengdu 

einhverju af hlutverkum einstaklingsins. Einnig getur komið fyrir að upplýsingaþörf sé ekki 

fullnægt og þá er snúið til baka í ferlinu (e. feedback) og að öllum líkindum notaðar aðrar 

upplýsingalindir þar sem aðrir þættir koma við sögu. ,,Feedback“ örvarnar sýna einnig 

hvernig niðurstöður úr einni leit geta óvænt nýst fyrir einstaklinginn varðandi annað hlutverk 

starfsins.   

 

2.4 Fyrri rannsóknir 

Við leit að heimildum fundust ekki neinar rannsóknir varðandi upplýsingahegðun 

leikskólakennara en einhverjar rannsóknir hafa verið gerðar á upplýsingahegðun kennara 

erlendis. Hér verður fjallað um nokkrar þeirra ásamt rannsókn á spjaldtölvunotkun 

háskólanema og rannsókn á upplýsingahegðun hinnar svokölluðu Google kynslóðar. 

 Servais (2012) skoðaði upplýsingaþarfir og upplýsingahegðun kennara fimm til fjórtán 

ára barna í tengslum við sérkennslu. 85 kennarar tóku þátt í megindlegri rannsókn og 

jafnframt voru tekin viðtöl við ellefu kennara í kjölfarið. Þátttakendum var skipt í þrjá hópa út 

frá reynslu og sérþekkingu; reynslulitla, reynslumikla og svo hóp sem var þar á milli. 

Niðurstöður sýndu að nýliðarnir kusu helst ráðleggingar frá samstarfsfólki augliti til auglitis 

en kusu síður að leita á Internetinu, lesa fagbækur og/eða tímarit eða rannsóknir. 

Reynslumiklir kennarar kusu einkum rannsóknir og fagbókmenntir ásamt efni af Internetinu 

sem fékkst af ákveðnum vefsíðum. 

 Landrum, Cook, Tankersley og Fitzgerald (2002) rannsökuðu viðhorf kennara til 

mismunandi upplýsingalinda út frá þremur þáttum: trúverðugleika, nothæfi og aðgengi. Þær 

upplýsingalindir sem voru skoðaðar voru aðrir kennarar, vinnustofur (e. workshops), 
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námskeið í háskóla (e. college courses) og fagtímarit. Niðurstöðurnar sýndu að kennurum 

þóttu námskeið í háskóla ótrúverðugri, ónothæfari og óaðgengilegri en samstarfsfólk og 

vinnustofur. Fagtímaritin þóttu síst trúverðug, nothæf og aðgengileg af þessum fjórum 

upplýsingalindum. Ástæðurnar sem þóttu líklegar fyrir því að kennarar sóttu frekar 

upplýsingar til samstarfsfólks fremur en tímaritsgreina frá sérfræðingum í faginu voru tvær. 

Annars vegar að samstarfsfólkið deili sameiginlegri reynslu og hins vegar að það sé einnig í 

seilingarfjarlægð.  

 Williams og Coles (2007) skoðuðu notkun rannsóknartengdra upplýsinga hjá breskum 

kennurum ásamt aðgengi að upplýsingum í skólum. Niðurstöður leiddu í ljós að kennarar 

notuðu síður rannsóknartengdar upplýsingar og þar spilaði aðgengi, tímaskortur og skortur á 

sjálfstrausti inn í. Helst var notast við upplýsingar sem voru innan skólans og hægt að nálgast 

á skjótan hátt. Samstarfsfólk var þar nefnt fyrst og fremst en einnig Internetið, dagblöð, 

skýrslur og/eða tímarit sem voru til staðar í skólanum. Fram kom sú skoðun viðmælenda að 

upplýsingar fengjust með fljótum hætti af Internetinu og kennarar myndu því velja þann kost 

umfram bókasöfn. Hægt væri að leita á Internetinu á eigin forsendum þegar kæmi að stað og 

stund. 

Burford og Park (2014) skoðuðu áhrif spjaldtölvunotkunar á upplýsingahegðun 

ástralskra háskólanema á aldrinum 18-25 ára. Rannsóknin leiddi í ljós að aðgangur að 

spjaldtölvu hafði mikil áhrif á upplýsingahegðun einstaklinganna þar sem möguleikinn á 

stöðugu aðgengi að upplýsingum er fyrir hendi og nýttu þátttakendur sér það óspart. 

Sömuleiðis er aðgangur að upplýsingum talsvert öðruvísi þegar stefjur (e. app) eru notaðar þar 

sem einhverskonar takmarkanir eru frekar fyrir hendi heldur en þegar gjörvallt Internetið er í 

boði. Það var þó ekki nefnt sem hindrun, frekar sem kostur þar sem leitin væri skilvirkari og 

hægt að fá upplýsingar um ákveðið efni með einum smelli. Ásamt stefjum voru notaðir 

vefskoðarar og leit. 

Að síðustu má nefna rannsókn sem var gerð í þeim tilgangi að skoða hvernig hin 

svokallaða Google kynslóð, einstaklingar fæddir eftir 1993, leitar að upplýsingum á 

Internetinu og meðhöndlar þær. Niðurstöður sýndu að þótt einstaklingarnir væru kunnugir 

tækninni þá leggðu þeir traust sitt að miklu leyti á leitarvélar og hefðu ekki næga hæfileika til 

að meta upplýsingarnar ásamt því að efni var fremur skannað en lesið. Áhrif upplýsinga- og 

samskiptatækninnar á Google kynslóðina varðandi upplýsingahegðun væru því ofmetin 

(Rowlands o.fl., 2008). 
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2.5 Rannsóknir á upplýsingahegðun hérlendis 

Ekki er ýkja langt síðan rannsóknir á upplýsingahegðun hérlendis hófust en þó hafa verið 

gerðar nokkrar rannsóknir á ýmsum hópum og einnig hafa nokkrar starfsstéttir verið skoðaðar. 

Steinunn Aradóttir (2012) hefur skoðað þjónustufulltrúa í þjónustuveri hjá sveitarfélagi, 

Hrafnlaug Guðlaugsdóttir (2009) skoðaði bændur sem stunda lífrænan búskap, Downs-Rose 

(2009) skoðaði upplýsingahegðun jarðvísindamanna og Hallfríður Kristjánsdóttir (2007) 

skoðaði upplýsingaþarfir og upplýsingahegðun lífeindafræðinga. Allar fjórar rannsóknirnar 

voru eigindlegar. Hafþór Guðmundsson (2011) gerði megindlega rannsókn á 

upplýsingahegðun sundþjálfara.  

Sú rannsókn sem hefur verið gerð hérlendis og kemst hvað næst því efni sem hér er til 

umfjöllunar er eigindleg rannsókn Ingibjargar Ingadóttur (2009) á upplýsingahegðun 

umsjónarkennara í 1. – 7. bekk í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar sýndu að mikilvægasta upplýsingalindin var líklega samstarfsfólk en flestir 

kennararnir náðu sér reglulega í upplýsingar á Internetinu, einkum með leit á Google. 

Skólabókasöfnin voru notuð töluvert þó ýmsu væri ábótavant. Helst var leitað að hagnýtum 

upplýsingum fyrir kennsluna og það sem helst hafði áhrif á að farið var af stað í 

upplýsingaleit var leit að nýjum hugmyndum, lausnum á vandamálum eða vilji til að auka við 

þekkingu.   

 

Hér lýkur umfjöllun um fræðilegan bakgrunn, i næsta kafla verður fjallað um aðferðir og 

framkvæmd.  
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3 Aðferðir og framkvæmd 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferðina auk þess sem greint er frá markmiðum 

rannsóknar og rannsóknarspurningum. Rætt verður um rannsóknarferlið, nánar tiltekið 

undirbúning, þátttakendur, gagnaöflun og greiningu gagna. Að lokum verður fjallað um 

takmarkanir rannsóknarinnar og gildi hennar. 

 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í megindlegum (e. quantitative) rannsóknum er notast við tölur og mælingar þar sem tilgátur 

eru prófaðar út frá tölfræði. Með eigindlegum (e. qualitative) rannsóknum er einblínt á hvað, 

hvernig, hvenær og hvar eitthvað á sér stað (Berg, 2009). Megindlegar rannsóknir byggja á 

afleiðslu þar sem ákveðin kenning er sett fram og gerð er tilraun til að yfirfæra hana á þýði en 

eigindlegar rannsóknir byggja á aðleiðslu þar sem farið er frá hinu almenna til hins sértæka 

sem leiðir að ákveðinni niðurstöðu (Taylor og Bogdan, 1998).  

Efnið sem er til rannsóknar í þessari ritgerð hefur lítið sem ekkert verið rannsakað 

hérlendis. Til að fá innsýn í stöðuna hér á landi og ef til vill hugmyndir að frekari rannsóknum 

þótti henta betur að ræða ítarlega við færri einstaklinga. Í eigindlegum rannsóknum er 

raunveruleikinn túlkaður með færri viðmælendum en í megindlegum rannsóknum (Berg, 

2009).  Rannsóknaraðferðin er því eigindleg og byggir á aðferðum grundaðrar kenningar. Í 

grundaðri kenningu eru gögn greind með kerfisbundnum aðferðum sem miða að því að búa til 

eða þróa ákveðna kenningu. Unnið er út frá afmörkuðu efni og kenningin er smíðuð jafn 

óðum út frá því sem gögnin leiða í ljós um efnið sem fjallað er um; gagnagreining fer því 

fram samhliða gagnasöfnun. Aðferðir grundaðrar kenningar hjálpa um leið til við 

uppbyggingu og skipulagningu gagnasöfnunar og –greiningar. Grunduð kenning nýtist vel við 

margs konar rannsóknir, einkum þegar skoðuð er einhvers konar hegðun, áhugi, tilfinningar, 

vandamál eða persónuleg reynsla (Charmaz, 2004). Lögð er áhersla á veruleika viðmælenda, 

hvað þeir telja mikilvægt og hver þeirra upplifun og skilningur er, og þemu eru greind út frá 

reynslu viðmælendanna (Berg, 2009). 
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3.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í upplýsingahegðun leikskólakennara. Þær 

rannsóknarspurningar sem unnið er út frá eru: 

 

 Af hverju, hvar og hvenær leita leikskólakennarar upplýsinga í tengslum við starf sitt 

og hvað getur mögulega hindrað upplýsingaöflun? 

 Af hverju, hvar og hvenær miðla leikskólakennarar upplýsingum í tengslum við starf 

sitt og hvað getur mögulega hindrað upplýsingamiðlun?  

 

3.3 Undirbúningur 

Vinna við rannsóknina hófst í maí 2014. Á vorönn 2011 sat ég námskeiðið Upplýsingafræði 

og miðlun í samfélagi margbreytileikans sem Ágústa Pálsdóttir og Elías Jón Héðinsson höfðu 

umsjón með, þar sem meðal annars var fjallað um upplýsingahegðun frá ýmsum 

sjónarhornum. Ásamt því að hafa starfað bæði í grunnskóla og leikskóla hef ég almennan 

áhuga á mennta- og uppeldismálum. Síðustu tvö árin hef ég eins og áður sagði starfað sem 

leiðbeinandi í leikskóla og fengið ágætis innsýn í starf leikskólakennarans. Mér þótti því 

áhugavert að skoða starf leikskólakennarans út frá upplýsingafræðinni með áherslu á 

upplýsingahegðun. Rannsóknaráætlun var gerð í lok maí 2014 og tilkynningu til 

Persónuverndar var skilað inn 10. júní 2014 og fékk hún númerið S6883. 

 

3.4 Þátttakendur 

Um markvisst úrtak er að ræða að því leyti að þátttakendur voru skilgreindir sem 

leikskólakennarar á höfuðborgarsvæðinu. Einnig var um hentugleikaúrtak að ræða þar sem ég 

hafði samband við leikskóla sem ég þekkti til eða ég fékk ábendingar um og gerði mér því ef 

til vill auðveldara fyrir að ná í viðmælendur, en þó ekki þannig að ég þekkti þá. Tekin voru 

átta viðtöl við jafnmarga leikskólakennara í fjórum leikskólum. Haft var samband við 

leikskóla sem rannsakandi hafði einhver tengsl við eða fékk ábendingar um frá einhverjum 

sem þekkti til. Símanúmer voru á heimasíðum leikskólanna og haft var samband við 

leikskólastjóra símleiðis, rannsóknin var kynnt og óskað eftir viðmælendum. Viðbrögðin voru 

í heildina litið góð og vel gekk að fá viðmælendur. Leikskólastjórar voru beðnir um að finna 

viðmælendur innan leikskólans, eina skilyrðið var að viðmælendur hefðu 

leikskólakennaramenntun. Þegar leyfi hafði fengist hjá leikskólastjórum var tímasetning 
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ákveðin. Sú tímasetning gekk ekki alltaf eftir þar sem starfsemi leikskólanna er síbreytileg 

dag frá degi, svo sem vegna manneklu, og stundum var óskað eftir því að haft yrði samband 

að morgni til að athuga hvort sú tímasetning sem hafði verið ákveðin myndi ganga upp. Í 

einhverjum tilfellum fóru frekari samskipti við leikskólastjóra fram með tölvupósti. Viðtölin 

fóru í öllum tilvikum fram á vinnustað leikskólakennaranna og var séð til þess að við fengjum 

gott næði, svo sem í fundarherbergi, sérkennsluherbergi og í einu tilviki á skrifstofu 

leikskólastjóra.  

3.4.1 Yfirlit yfir þátttakendur 

Viðmælendurnir átta höfðu allir leikskólakennaramenntun, ýmist frá Fósturskóla Íslands, 

Kennaraháskóla/Háskóla Íslands eða erlendis frá og störfuðu ýmist sem almennir 

leikskólakennarar eða deildarstjórar, einn viðmælandi var leikskólastjóri. Starfshlutfall var 

misjafnt og kom ekki fram í öllum viðtölunum. Allir viðmælendur voru konur, sú yngsta var 

28 ára og tvær elstu voru 58 ára, aðrir viðmælendur dreifðust fremur jafnt þar á milli. Nöfnum 

viðmælenda og leikskóla hefur verið breytt til að framfylgja reglum um trúnað. 

 

 Regína Kristófersdóttir starfar í leikskólanum Guluvík og hefur unnið sem 

leikskólakennari frá útskrift fyrir fimm árum síðan en starfaði jafnframt í leikskóla í 

þónokkurn tíma áður en hún fór í leikskólakennaranámið. Regína starfar sem 

almennur leikskólakennari á deild með eldri börnum og er nýlega komin aftur til starfa 

eftir námsleyfi. Gulavík er rekinn af sveitarfélagi á höfuðborgarsvæðinu. 

 Arnbjörg Svavarsdóttir starfar í leikskólanum Guluvík líkt og Regína og hefur verið 

þar síðan hún útskrifaðist sem leikskólakennari fyrir fimmtán árum, ýmist sem 

deildarstjóri eða sem almennur leikskólakennari líkt og nú. 

 Bergþóra Sif Hermannsdóttir útskrifaðist frá Fósturskóla Íslands fyrir 20 árum síðan 

og hefur starfað bæði í leikskólum og öðrum störfum á þeim tíma. Hún starfar í 

leikskólanum Rauðaskógi og hefur verið þar síðustu fjögur ár. Rauðiskógur er 

einkarekinn leikskóli og starfar Bergþóra Sif sem almennur leikskólakennari en í 

Rauðaskógi eru ekki deildarstjórar.  

 Kristín Bára Emilsdóttir útskrifaðist frá Fósturskóla Íslands fyrir 23 árum og hefur 

síðan þá ýmist starfað sem leikskólakennari eða leikskólastjóri, hún hefur starfað sem 

leikskólastjóri í Rauðaskógi síðustu tvö árin. 
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 Sara Jónsdóttir starfar sem deildarstjóri yngstu barna á Grænahól. Hún útskrifaðist 

sem leikskólakennari frá Kennaraháskóla Íslands fyrir tíu árum og hefur starfað sem 

leikskólakennari síðan, þar af síðustu þrjú ár á Grænahól. Grænihóll er rekinn af 

sveitarfélagi á höfuðborgarsvæðinu. 

 Kolfinna Grétarsdóttir lærði erlendis og útskrifaðist árið 2007. Kolfinna starfar á 

Grænahól líkt og Sara og hefur starfað sem deildarstjóri eldri barna í þrjú ár. 

 Dýrleif Sigurðardóttir útskrifaðist frá Háskóla Íslands árið 2010 og hefur starfað sem 

leikskólakennari síðan. Nú starfar hún sem almennur leikskólakennari á deild yngri 

barna á Bláuborg sem er einkarekinn leikskóli. 

 Fanney Smáradóttir útskrifaðist frá Fósturskóla Íslands fyrir 27 árum og hefur starfað 

sem leikskólakennari mestallan tímann, þar af síðustu þrjú ár á Bláuborg þar sem 

Dýrleif starfar einnig og starfar Fanney nú á næstelstu deild. 

 

3.5 Gagnaöflun og greining 

Gagnaöflun fór fram í júní og júlí 2014. Leyfi fyrir upptöku var fengið hjá öllum 

viðmælendum og greint frá nafnleynd og trúnaði. Viðtölin voru tekin upp á segulband og 

afrituð mjög fljótlega ásamt athugasemdum rannsakanda og eftir afritun var hljóðupptökunum 

eytt. Viðtölin tóku allt frá rúmum hálftíma upp í rétt rúma klukkustund, í heild rúmar sjö 

klukkustundir af efni. Notuð voru hálfstöðluð viðtöl þar sem spurt var opinna spurninga sem 

byggðu á rannsóknarspurningunum. Í hálfstöðluðum viðtölum er stuðst við viðtalsramma en 

leyfilegt er að víkja frá honum og breyta uppröðun spurninga ef viðtalið þróast í aðra átt 

(Berg, 2009).  

 Hvert og eitt viðtal var töluvert mikið frábrugðið því næsta þar sem viðtalsramminn 

var einungis til stuðnings og samræðurnar þróuðust út frá svörum viðmælenda þó rannsakandi 

gætti þess að umræðurnar færu ekki langt út fyrir efnið. Spurt var opinna spurninga og spurt 

nánar út í einstök atriði ef þörf var á. Virk hlustun og líkamstjáning var notuð til að hvetja 

viðmælendur áfram og reynt var að skapa þægilegt andrúmsloft bæði á meðan viðtalinu stóð 

og einnig fyrir og eftir að viðtalinu lauk (Taylor og Bogdan, 1998). Viðtalsramminn þróaðist 

og breyttist nokkuð eftir hvert viðtal þar sem einstaka spurningum var bætt við og aðrar 

teknar út. Eftir afritun hvers viðtals var viðtalið lesið gaumgæfilega og samhliða lestrinum fór 

frumgreining fram þar sem helstu þemu tengd rannsóknarspurningunum voru dregin fram. Að 

gagnaöflun lokinni var allt efnið lesið aftur yfir og kóðað. Afritin voru þá prentuð út, hvert 
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þema fékk númer sem var merkt inn á í hvert sinn sem það kom fyrir í gögnunum. Á meðan 

kóðun stóð var efnið þrengt enn frekar, það sem passaði ekki með eða of takmörkuð gögn 

fengust um var þá sleppt.  

 

3.6 Takmarkanir og gildi rannsóknar 

Eins og áður kom fram eru rannsóknir á upplýsingahegðun hér á landi fremur nýjar af nálinni 

og upplýsingahegðun leikskólakennara hefur ekkert verið rannsökuð hérlendis. Þetta er því 

fyrsta tilraun til að rannsaka hvernig leikskólakennarar afla og miðla upplýsingum. Fjallað 

hefur verið um mikilvægi þess að rannsaka upplýsingahegðun ákveðinna hópa til dæmis í 

þeim tilgangi að sjá hvað betur mætti fara og í því samhengi er brýnt að skoða hvernig 

þessum málum er háttað hérlendis, ekki síst fyrir leikskólakennara og stjórnendur leikskóla 

sem gætu hugað að úrbótum út frá niðurstöðunum, ef þörf er á. Þessi rannsókn mun gefa 

vísbendingar um stöðuna og gæti gefið tilefni til frekari rannsókna á þessu sviði. 

Það má velta því upp hvort nálægð rannsakanda við efnið hafi haft áhrif á 

niðurstöðurnar þar sem ég hef sjálf starfað í leikskóla undanfarin tvö ár. Ég gætti þess að ég 

væri ekki kunnug viðmælendum svo þeir litu ekki á mig sem leiðbeinanda í leikskóla heldur 

meistaranema í bókasafns- og upplýsingafræði en þannig kynnti ég mig fyrir viðmælendum. 

Einnig tel ég að með því að hafa stuðst við viðtalsramma og leitast við að beita réttri 

viðtalstækni hafi nálægðin við efnið hvorki haft áhrif á viðmælendur né niðurstöður.  

Eins og venja er með eigindlegar rannsóknir er ekki hægt að tala um marktækar 

niðurstöður þar sem úrtakið er mjög smátt, viðmælendur voru af einu kyni og störfuðu að auki 

allir á höfuðborgarsvæðinu. Hægt er að beita fleiri aðferðum við eigindlegar rannsóknir en 

viðtölum en í þessu tilviki var talið að viðtalsaðferðin myndi gagnast best til að fá innsýn í 

upplýsingahegðun leikskólakennara.  

 

Hér hefur verið fjallað um aðferðir og framkvæmd, í næsta kafla verður greint frá 

niðurstöðum úr viðtölum við leikskólakennara.    
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4 Niðurstöður viðtala við leikskólakennara 

Hér á eftir fara niðurstöður úr viðtölunum við leikskólakennarana átta. Þemun endurspegla að 

mestu rannsóknarspurningarnar og skiptist kaflinn í nokkra undirkafla. Í fyrsta undirkafla 

verður fjallað um hvað kveikir upplýsingaþörf hjá leikskólakennurum og í öðrum kafla hvar 

leikskólakennarar leita upplýsinga. Í þriðja undirkafla er greint frá því á hvaða tíma 

upplýsinga er leitað og í þeim fjórða er komið að hindrunum í upplýsingaleit. Í fimmta 

undirkafla er hugað að upplýsingamiðlun leikskólakennara og athugað til hverra þeir miðla 

upplýsingum og í þeim sjötta er fjallað um hindranir við upplýsingamiðlun. Í sjöunda 

undirkafla er tækniþróun skoðuð og að lokum er samantekt á efninu, einnig er samantekt á 

efni hvers undirkafla. 

 

4.1 Hvað kveikir upplýsingaþörf hjá leikskólakennurum 

Leikskólakennararnir átta nefndu allir að spurningar og leikir barnanna sköpuðu fyrst og 

fremst upplýsingaþörf hjá leikskólakennurunum sjálfum. Einnig áttu þeir allir sameiginlegt að 

leita hugmynda og upplýsinga vegna fyrirfram skipulags leikskólastarfs og einnig faglegra 

upplýsinga varðandi hegðunarmál og fleira. Að auki voru nefnd önnur dæmi, svo sem 

fyrirspurnir frá foreldrum, kjaramál og fleira. Þessu efni verða gerð skil í næstu þremur 

undirköflum. 

4.1.1 Áhugasvið barnanna 

Langflestir viðmælendanna sögðu að í leikskólanum væri lögð áhersla á að vinna út frá 

áhugasviði barnanna. Þetta kom sérstaklega skýrt fram hjá kennurum með eldri barnahópa. 

Arnbjörg sagði til að mynda: ,,Við höfum rosalega mikið reynt að vinna út frá þeirra áhuga 

[…] við svona reynum að lesa þau og það er kannski helst þegar þau koma með einhverjar 

hugmyndir að einhverju að maður þarf að sækja sér upplýsingar“. Fanney hefur sömu sögu að 

segja: ,,Við náttúrulega vinnum hér eftir svona þessu að fanga athygli barnanna, hlusta á hvað 

þau hafa áhuga“. Regína segir að: ,,það er ekki ég sem ákveð hvað er gott fyrir börn og hvað 

þau vilja heldur að ég hlusti á hvað þau vilja og vinn með það, það er eiginlega bara það sem 

ég geri út allan daginn“. Kolfinna tekur í sama streng: ,,Ég reyni að heyra hvað þeim finnst 

skemmtilegt svo ég viti hvað mig langar að leggja inn og fara þá leiðina“. Hún nefndi dæmi 
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um samstarfsverkefni milli nokkurra landa sem hafði verið í gangi og þróaðist út í 

upplýsingaþörf hjá börnunum sem kennararnir þurftu að svara: ,,Verkefnið þróaðist út 

kannski að þeim [svo] langaði að þekkja betur fána, því við höfum fánana hjá öllum 

löndunum uppi, og hvaða fáni á þetta land, já ég er frá þessu landi, hvernig er fáninn minn 

eða, þróaðist svona út í landafræði og fána“.  

 Leikskólakennarar yngstu barnanna lögðu minni áherslu á að upplýsingaþörf skapaðist 

vegna áhugasviðs barnanna, starfið snerist heldur um að kynna efnivið fyrir börnunum ásamt 

fleiru. Þó kom fram í máli Fanneyjar að hugmyndir um starfið kvikni hjá ungu börnunum og 

kennararnir sæki sér upplýsingar til að miðla meiru og kveikja áhuga hjá börnunum:  

 

Svo var ég á yngstu deild í fyrra, þau voru ný og þá var þetta í raun og veru að 

kynna þeim efnivið, en samt sko eins og einu sinni þá vorum við eitthvað að 

tala um dreka og þá fór ein okkar og fann drekamyndir í tölvunni og við settum 

þær svona hér og þar, og eitt skipti um haustið þá kom lítil stelpa og sagðist 

hafa séð mús og þá fór ég í tölvuna og fann myndir af músum og setti þær út 

um allt, svona áhugakveikjur sem sagt. 

 

Fram kom í máli Fanneyjar hvernig upplýsingaþörf kennaranna breytist samhliða breyttri 

upplýsingaþörf eldri barna. Í stað upplýsinga í myndaformi þarf að leita annars konar 

upplýsinga sem kennarinn hefur ekki endilega svör við:  

 

 Þá vinnst þetta hraðar, eins og núna þá erum við að tala um regnboga hjá 

okkur […] þannig að þá átti ég sem sagt að gera það í undirbúningi núna fyrr í 

vikunni en hafði svo annað að gera, þá átti ég að finna í tölvunni um regnboga 

[…] þá getur maður sett upp svona, þá skapast meiri umræða hjá þeim. […] 

Ég hlakka mikið til einmitt núna að vera með þennan aldur, að fá að uppgötva 

heiminn með þeim, eins og til dæmis með regnboga, ég veit alveg sirka um 

regnboga en ég veit ekki grunninn á þessu, hef einhvern tímann heyrt það af 

hverju regnbogi myndast, en ég þarf að afla mér upplýsinga um það. 

 

Bergþóra Sif segir upplýsingaþörfina kvikna ,,kannski oftast út frá einhverjum 

spurningum frá börnunum […] ég finn það oft hjá mér að geta ekki svarað þeim […] 



27 

eins og við förum mjög mikið út í skóg bara til að leita að gróðri og fuglarnir, ég bara 

því miður þekki ekki nógu margt“.  

4.1.2 Daglegt starf og faglegar upplýsingar 

Flestir leikskólakennaranna áttu það sammerkt að segjast leita sér reglulega upplýsinga og 

hugmynda vegna skipulags leikskólastarfs annars vegar, svo sem samverustunda, myndlistar 

og leikja, og hegðunartengdra upplýsinga hins vegar, líkt og Arnbjörg segir: ,,Maður er alltaf 

að reyna að tileinka sér eitthvað nýtt, hvort sem það er eitthvað í tengslum við 

hegðunarerfiðleika eða skapandi starf eða hvað sem er“. Regína nefndi að undanfarið hefði 

hún leitað hugmynda að skynörvunarleikjum, barnasáttmálum og lýðræði og hefði sótt 

námskeið um kubbastarf. Einnig leitaði hún reglulega upplýsinga vegna hegðunar sem hún 

hefði áhyggjur af og hún hefði sótt námskeið um málþroska og máltöku. Dýrleif segist leita 

upplýsinga: ,,helst bara hérna ef mig vantar hugmyndir, kannski einhverjar svona stundir eins 

og samverustund eða eitthvað svona að gera, ef mann langar að gera eitthvað, prófa eitthvað 

nýtt“. Í þessu sambandi nefndi hún einnig myndlistartengt efni og vísindatilraunir. Dýrleif 

talar einnig um hegðunarerfiðleika:  

 

Ég líka leita náttúrulega bara ef það eru einhverjir hegðunarerfiðleikar og 

svona, ég man bara til dæmis ágætt dæmi, börn sem bíta, þá svona kannski 

þarf maður að sjá, leitar að þessu. Það er mismunandi hvað fólk segir og 

hvernig á að taka á þessu og svona, þannig að hérna það er gott að fá svona 

einhvern veginn að lesa svolítið um þetta og þetta er svona eitthvað sem maður 

þú veist lærði kannski ekki í skólanum, það var ekkert Bit 103. 

 

Sara nefndi að hún leitaði hugmynda að hópastarfi með börnunum og talaði sérstaklega um 

myndlist í því sambandi og áhuga hennar á því sviði: ,,Ég geri það eiginlega bara út af 

skemmtuninni, ég hef alveg ógeðslega gaman að því að finna hugmyndir að myndlist á 

netinu“. Hún nefnir einnig faglegar upplýsingar varðandi uppeldi: ,,Ef það er eitthvað í 

sambandi við annað í starfinu eins og uppeldið og allt þetta og aga og allt það þá erum við 

með fólk sem við leitum til“. Líkt og Sara leitar Bergþóra Sif helst upplýsinga á sínu 

áhugasviði en hefur síður leitað upplýsinga sem tengjast hennar fagi beint:  
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Ég er bara mikill náttúruunnandi og mikil áhugamanneskja fyrir til að mynda 

náttúrunni og ég nýti það í starfi og ég eins og bara með náttúruna alla í heild 

sinni, […] það er svona mitt áhugamál og bara tréin og mér finnst svona 

náttúruferðir, líffræði, jarðfræði með börnum, mér finnst þetta svo rosalega 

góður grunnur og það er bara mitt áhugasvið. Ég miðla því kannski númer eitt, 

þannig að bækur sem ég er að lesa lúta kannski frekar að því heldur en að 

uppeldi barna, en ég er kannski bara svolítið að staðna þar, ég veit það ekki.  

 

Fanney segir: ,,Þannig að maður er mikið í því að ná sér í upplýsingar svona tengt þessu starfi, 

og svo náttúrulega ef maður þarf að vita eitthvað meira, eitthvað faglegt, þá er […] 

stjórnandinn hér náttúrulega hafsjór af fróðleik og þá náttúrulega þarf maður ekki að leita 

neitt“. 

4.1.3 Annað 

Annað sem leikskólakennararnir nefndu sem vakti upplýsingaþörf var allt frá kjaramálum til 

símanúmera, Kristín Bára leikskólastjóri segir einmitt að ,,það er náttúrulega bara svo vítt 

kannski, allt frá því að vera að leita að einhverju námskeiði, einhverju til að vera með, fá 

einhvern til að koma, upp í já.is“. Í sambandi við upplýsingaöflun tók Kristín Bára einnig 

fram að ,,oft vantar mann bara líka einhvern til að stilla sig á móti sko, ef það er varðandi 

stórar ákvarðanir“. Arnbjörg nefndi nýlegt atvik úr sínu starfi þar sem foreldrar barns óskuðu 

eftir aðstoð:  

 

Foreldrarnir voru að biðja mig um að benda á einhvern góðan 

talmeinafræðing, og ég náttúrulega bara u, já ég skal bara athuga hvað ég get 

gert, þetta er náttúrulega kannski ekkert alveg inni í okkar hring þannig að þá 

bara hringdi ég í eina sem var að vinna hérna sem er talmeinafræðingur og 

bað hana um að hjálpa mér, og maður bara finnur sér leiðir. 

 

Regína talaði um að nauðsynlegt væri að leita að upplýsingum um veður, til dæmis þegar væri 

verið að fara í ferðir með börnin. Regína sem er nýkomin úr námsleyfi nefndi einnig 

upplýsingar frá stéttarfélaginu: 
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Ég nota heimasíðu KÍ mjög mikið, eða sem sagt Félag leikskólakennara sem er 

undir KÍ, og það er reyndar hérna stéttarfélagið það styður mjög vel við 

námsmenn í framhaldsnámi og það er kannski þess vegna sem ég nota það 

svona mikið, ég nota það mikið eins og styrkina þar og svona þannig að þá er 

ég náttúrulega alltaf eitthvað að fara inn á þessa síðu. 

 

4.1.4 Samantekt 

Leikskólakennararnir nefndu fyrst og fremst börnin sjálf, þeirra áhugasvið og spurningar 

þegar skoðað var hvað kveikti upplýsingaþörfina, reynt væri að fanga athygli barnanna og elta 

þeirra áhugasvið. Hjá yngri börnum var mest megnis verið að kynna efnivið og upplýsingar 

sem voru sóttar voru oftar en ekki myndrænar. Eftir því sem börnin verða eldri verða 

upplýsingarnar sem leitað er eftir fjölbreyttari og meira krefjandi fyrir leikskólakennarana. 

Einnig kom fram hjá flestum að leitað væri eftir upplýsingum vegna skipulags leikskólastarfs, 

svo sem samverustunda og myndlistar sem og upplýsingum vegna ákveðinnar hegðunar sem 

þyrfti að skoða. Ýmislegt fleira var nefnt svo sem leit að símanúmerum, upplýsingum um 

veður og álit vegna stórra ákvarðana.     

 

4.2 Hvaðan fá leikskólakennarar upplýsingar?  

Leikskólakennarar nefndu einkum Internetið og samstarfsfólk sem uppsprettu upplýsinga. 

Fleira var nefnt, svo sem námskeið, fundir, bækur og tímarit. Fjallað verður nánar um þessi 

atriði í næstu þremur köflum. 

4.2.1 Internetið 

Allir viðmælendur nefndu Internetið sem mikilvæga upplýsingalind. Kolfinna segir: ,,Það er 

oftast á Internetinu sem ég finn upplýsingar“ og nefnir í því sambandi að hún noti sérstakar 

vefsíður og geymi vefslóðirnar í tölvunni svo hún finni þær auðveldlega. Börnin á deildinni 

höfðu áhuga á þjóðfánum mismunandi landa líkt og nefnt var hér að framan og Kolfinna 

nefnir að þeirra upplýsinga hafi verið leitað með Google. Einnig sæki kennararnir 

fræðsluforrit fyrir börnin á netið. Dýrleif segist leita upplýsinga ,,bara aðallega á Internetinu, 

sko ég nota yfirleitt Google og svo eru svona nokkrir vefir íslenskir sem eru svona 

leikjavefir“. Dýrleif tók fram að sér gengi misvel að leita: ,,Bara stundum lendir maður á 

einhverju skemmtilegu en stundum finnst mér ég alveg bara ekki ná neinu“. Dýrleif sagðist 

einkum leita á íslensku og slá inn orð sem tengdust því sem hún leitaði eftir líkt og 
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leikskólabörn og sögur eða leikir. Hún skoðaði oft sömu síðurnar en héldi ekki utan um 

vefslóðirnar heldur fikraði sig áfram með viðeigandi leitarorðum og fyndi vefsíðurnar yfirleitt 

fljótt. Dýrleif sagðist einnig fylgjast með íslenskri Facebook síðu um leikskólastarf þar sem 

væri að finna greinar og hugmyndir og hún byrjaði gjarnan á því að skoða þessa síðu þegar 

leit hæfist. Arnbjörgu finnst ganga vel að finna upplýsingar: ,,Það náttúrulega gengur bara vel, 

maður náttúrulega bara leitar þú veist, maður veit alltaf einhvern veginn hvar maður á að leita 

eftir því hvað mann vantar“. Þegar hana vantar upplýsingar út frá spurningum barnanna hlær 

hún og segist leita ,,bara á Netinu, þú finnur allt á Netinu“. Hún nefnir dæmi: 

 

Það er svona stór bók inni á deild um íslensku húsdýrin […] aftan á eru alls 

konar upplýsingar um allt sem viðkemur dýrinu […] og þá voru svona origami 

einfaldar myndir og það var einhver sem vildi prófa að gera svona, það var 

kisa eða hundur eða eitthvað, og við settumst niður með þeim og náðum í blöð 

og eitthvað og svo bara, þetta er ekki alveg eitthvað sem, og þá bara, Netið, og 

maður bara fann það strax. 

 

Sara segist nota Internetið mikið líkt og Arnbjörg og jafnframt notar hún Facebook: ,,Nú er 

það bara aðallega Netið sko, og nú er það meira að segja þannig að ég er bara með Facebook 

grúppur þar sem ég fæ hugmyndir, til dæmis að myndlist“. Hún visti þá gjarnan myndir í 

tölvunni. Sara nefnir einnig Pinterest hugmyndavefinn og Google sem hennar helstu 

upplýsingalindir. Leikskólinn sem Sara og Kolfinna starfa hjá hefur verið í samstarfsverkefni 

með leikskólum frá öðrum þjóðum og segja þær að Internetið, nánar tiltekið bloggsíða og 

tölvupóstur, hafi verið notað til að miðla upplýsingum milli landanna. Regína segist nota 

ákveðinn grunn af vefsíðum sem hún leitar upplýsinga í og svo Google. Hún vistar 

vefslóðirnar í bókamerkjum í Google Chrome og hefur þá aðgang að þeim í hvaða nettengdu 

tölvu sem er. Regína er einnig með nokkrar síður og hópa á Facebook, íslenskt og erlent. 

Fanney, Kristín Bára og Bergþóra Sif eru þrír elstu viðmælendurnir og í svörum þeirra er ekki 

að finna jafn mikla áherslu á notkun Internetsins líkt og hjá öðrum viðmælendum þó þær noti 

það vissulega. Engin þeirra þriggja nefnir Facebook eða aðrar sérstakar síður eða forrit líkt og 

þær yngri. Kristín Bára segir að ,,ef mann vantar upplýsingar um eitthvað þá náttúrulega fer 

maður og reynir að gúgla það upp“. Fanney segist einnig nota Internetið töluvert til að leita að 

myndum, sögum og öðrum upplýsingum og einnig til samskipta. Bergþóra Sif notar Internetið 

einkum til samskipta og einnig til að leita svara við spurningum barnanna en minnist þó 
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nokkrum sinnum á að yngri samstarfsmaður hennar sjái frekar um upplýsingaleitina: ,,Við 

erum með fartölvu inni hjá okkur og þá erum við bara að gúgla það sem okkur vantar að vita“. 

Hún segir ganga vel að finna upplýsingar á Netinu: ,,Snilldarlega vel. Já, […] við höfum 

tvítugan tölvustrák, hann er búinn að lyfta símanum bara alveg“. 

4.2.2 Samstarfsfólk 

Leikskólakennararnir nefna allir að þeir leiti til samstarfsfólks eftir upplýsingum, bæði með 

formlegum hætti á fundum og starfsdögum en einnig með óformlegum hætti dags daglega. Í 

einum leikskólanna eru svokallaðir örfundir að morgni þar sem stjórnendur skiptast á 

hagnýtum upplýsingum fyrir hvern dag, eins og Sara segir: ,,Það er á hverjum morgni, 

veikindi starfsmanna og barnafjöldi og allt það […] bara skrifum í dagbækurnar. Hún 

[leikskólastjórinn] er bara með okkur aðallega líka og ef hún er með aukaupplýsingar, oft er 

hún ekki og þá erum við bara bíddu hvað eru margir á þessari deild“. Bergþóra Sif segir frá 

því hvernig þessu er háttað á hennar vinnustað: ,,Við eigum yndislegan leikskólastjóra sem er 

í góðum samskiptum við alla, […] hún gengur yfirleitt inn til allra á morgnana og svona tekur 

púlsinn, lætur okkur vita hverjir hafa hringt sig inn veika, hvað er að fara að gerast“. Fanney 

segir frá því að á hennar vinnustað kemur morgunskýrsla frá yfirmönnum inn á hverja deild 

að morgni þar sem fram koma hagnýtar upplýsingar fyrir hvern dag. Fleiri leikskólakennarar 

minntust á starfsmannafundi og starfsdaga þar sem væri skipulögð dagskrá, fyrirlestrar og 

fleira en lögðu frekar áherslu á upplýsingar sem fengjust með óformlegum hætti dags daglega. 

Sara segir að starfsfólkið deili ,,rosa mikið“ hugmyndum hvert með öðru, ,,það er alveg að 

gerast í kaffitímanum líka“. Kolfinna hefur sömu sögu að segja: ,,bara spjall með kennurum á 

kaffistofunni og svona, þá fær maður hugmyndir frá hvort öðru“. Fanney segir um 

samstarfsfólkið: ,,Við erum náttúrulega með ólíkan bakgrunn og mismunandi mannauð 

þannig að við erum alltaf að uppgötva eitthvað nýtt af því að í þessu starfi er enginn dagur 

eins [...] samstarf við börn, foreldra og samstarfsfólk, en það er bara skemmtilegt“. Dýrleif 

sagði frá verkefni þar sem samstarfskona hennar útbjó sögukassa með leikbrúðum og ýmsum 

efnivið út frá þjóðsögum, sem hún hafi svo miðlað til samstarfsfólks síns: ,,Svo var þetta allt 

bara geymt í boxi og hún gerði þetta bara sjálf og svo á kennarafundi kynnti hún verkefnið og 

sagði já við erum með þetta hérna og þetta er geymt þarna og það mega allir ganga í þetta“. 

Dýrleif segist oft nýta sér óvæntar upplýsingar frá samstarfsfólki:  

 

Það er einmitt oft sem maður er að tala við samstarfsfólk og stundum kemur 

það einmitt óvænt upp og það er þá kannski helst með einhver verkefni sem 
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starfsfólk hefur verið að gera með svipuðum aldri eða öðrum aldri og maður 

nær að útfæra það fyrir aldurinn sem maður er sjálfur með. 

 

Kristín Bára segir: ,,Við leitum mikið til hverra annarra ef á þarf að halda“. Bergþóra Sif fær 

að eigin sögn hugmyndir frá samstarfsfólki: ,,Svo auðvitað sér maður hvað annað fólk er að 

gera með sínum barnahópum, og ef það er eitthvað sem mér hugnast þá bara geri ég eins og 

þeir“. Regína segist afla upplýsinga hjá samstarfsfólki: ,,Samstarfsfólk, alveg hiklaust, og við 

erum mjög vel búin af reynslumiklu fagfólki þannig að það hefur líka gagnast mér rosalega 

vel og leikskólastjórinn sömuleiðis“. Arnbjörg tekur í sama streng:  

 

Svo náttúrulega bara notum við hvert annað líka, það er náttúrulega hafsjór af 

fagfólki hérna og maður er duglegur að sækja sér upplýsingar líka bara í 

reynslu annarra sem eru með manni, þannig að mér finnst það líka dálítið 

mikilvægt að við deilum okkar á milli [...] það er bara á göngunum, við erum 

ekki með neina fagfundi eða neitt svoleiðis. 

 

4.2.3 Annað 

Internetið og samstarfsfólk var nefnt sem helstu upplýsingaveitur viðmælendanna en ýmislegt 

annað var nefnt að auki. Þegar spurt var út í endurmenntun og/eða símenntun voru allir 

sammála um að hún væri nauðsynleg. Kristín Bára segir að: ,,við sem fagfólk þurfum að 

sækja okkur, afla okkur og bara sjá hvað er að gerast líka og þær hafa verið mjög duglegar í 

vetur hérna að fara á hin ýmsu námskeið, [...] það er eitthvað sem við þurfum náttúrulega að 

sinna“. Arnbjörg segir: ,,Maður náttúrulega reynir að sækja námskeið og þess háttar, maður er 

alltaf að reyna að tileinka sér eitthvað nýtt, [...] það er yfirleitt reynt að hliðra til þannig að 

fólk komist á það sem það vill fara á sem er náttúrulega bara frábært“. Flestir nefna að 

stjórnendur styðji starfsfólk í að sækja sér símenntun og Fanney segir að lögð sé áhersla á að 

starfsfólk hugi að þessum þætti. Samkvæmt Kolfinnu hefur hún: ,,stundum fengið að fara 

niður í Borgartún ef það hafa verið einhverjir fræðslufundir, [...] það var kynning þegar það 

var verið að keyra inn nýja aðalnámskrá, þá fékk maður fræðslu um það“. Kolfinna minntist 

einnig á aðalnámskrá þegar rætt var um hvaðan hún fengi hugmyndir til að nota í starfi: ,,Það 

er náttúrulega, maður fylgir námskránni, reynir það svona“. Regína nefndi einnig 

námskránna: ,,Við náttúrulega vinnum eftir aðalnámskrá og skólanámskrá“. 
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Flestir viðmælendurnir hafa farið í námsferðir erlendis, Dýrleif segir að það: ,,virkar 

sem ákveðin vítamínsprauta og maður sér nýjar aðferðir og getur fært það yfir á það sem 

maður er að gera hérna“. Arnbjörg notar sama orðalag um námsferðir erlendis og Dýrleif: ,,Þá 

höfum við verið að skoða skóla sem eru með svona svipuðu og okkar áherslur, það hefur 

verið alveg frábært, það hefur verið svona vítamínsprauta bara að fara og sjá það, ótrúlega 

gaman að sjá eitthvað allt öðruvísi en samt svo margt líkt, það er mjög hvetjandi“. Fanney 

segir frá námsferð erlendis: ,,og þá fórum við náttúrulega og skoðuðum skóla og það var mjög 

athyglisvert og skemmtilegt [...] og eitthvað af því sem við sáum er komið í framkvæmd hér, 

[...] eitthvað svona sem gerir skólann okkar að betri skóla“. Samstarfsverkefni milli leikskóla 

og jafnvel annarra landa eru einnig nefnd. Kolfinna nefnir einnig aðra leikskóla, ekki endilega 

í formlegum heimsóknum: ,,Ég hef oft farið kannski með vinkonum mínum og fengið að 

labba inn og labbað kannski aðra leið þegar þær eru að sækja börnin sín“. Sara tekur í sama 

streng: ,,Öðrum leikskólum líka, ég er alltaf með augun opin á öðrum leikskólum“. Bergþóra 

Sif er eini viðmælandinn sem ekki hefur farið í námsferð erlendis með sínum vinnustað og 

segist ekki mikið sækja hugmyndir til annarra leikskóla, hennar vinnustaður er einkarekinn og 

hún telur orkuna hafa farið í að byggja upp góðan kjarna: ,,Þetta hefur bara hugnast okkur 

best, þegar ég fer að ræða þetta þá kannski sé ég að allavega ég ætti að víkka 

sjóndeildarhringinn aðeins“.  

Dýrleif segist leita til vina og fjölskyldumeðlima sem starfa við fagið: ,,Svo 

náttúrulega hef ég oft talað við bara reynda leikskólakennara [...] sem er búið að vera í þessu 

lengi“. Hún nefnir þar móður sína: ,,eða einhverjir samnemendur eða svoleiðis, einhverjar 

vinkonur frá því í Háskólanum, en það er bara svona almennt: hafið þið verið með börn sem 

bíta eða [...]“. Fagfólk utan leikskólans sjálfs er einnig nefnt. Sara segir að: ,,svo auðvitað 

erum við líka með fagfólk sem við getum leitað til ef það er eitthvað í sambandi við annað í 

starfinu eins og uppeldið og allt þetta og aga og allt það þá erum við með fólk sem við leitum 

til“. Kolfinna nefnir Stóra leikskóladaginn í Ráðhúsinu, þar sé hægt að fá margar hugmyndir. 

Dýrleif segist fá mikið magn upplýsinga frá foreldrum dag hvern: ,,Bara svona þegar 

fólk er að koma og fara, bara á göngunum, mjög mikið, það koma mikið af upplýsingum þar, 

[...] það er aðallega svona, hann svaf rosalega illa í nótt þannig að hann má sofa lengur í dag 

eða hérna hann er að fara í sveitina þannig að hann kemur ekkert aftur fyrir helgi og svona“. 

Fanney segir börnin einnig vera upplýsingaveitur: ,,Já það eru náttúrulega börnin, þau eru 

með allskonar upplýsingar sem þau koma með að heiman, eitthvað sem þau hafa áhuga á og 

eitthvað svoleiðis, þetta er náttúrulega bara þessi tölvuheimur og sjónvarp og svoleiðis“. 
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Regína er nýkomin til starfa eftir námsleyfi og er sú eina sem nefnir bókasafnið ,,niður 

í Kennó“, Eric gagnagrunninn og ritgerðir inni á Skemmunni. Regína segist einnig nota 

fagbækur í vinnunni: ,,Það eru náttúrulega bækur hérna líka sem ég leita mikið í, gleymi því 

ekki. Við erum með bókasafn sjálfar sem við getum leitað í, það er náttúrulega ekkert rosalega 

stórt en það hefur gagnast mér“. Hún segir einnig að leikskólastjórinn: ,,hefur verið dugleg að 

panta sér bækur sko af Amazon og er alltaf tilbúin að deila þeim og ég hef nýtt mér það. Og jú 

ég kaupi líka sjálf bækur“. Regína segist einnig eiga tímarit sem hún gluggi í, líkt og Uppeldi 

og menntun og hún noti gamlar námsbækur mikið. Nokkrir aðrir viðmælendur nefna að 

fagbækur séu til staðar á vinnustaðnum en segjast ekki endilega nota þær. Samkvæmt Söru 

eru þau með bækur: ,,inni í undirbúningsherbergi, þar erum við með upplýsingabækur. Ekkert 

margar en það eru bækur“. Arnbjörg segist þó frekar leita í bækur heldur en annað þegar 

kemur að faglegum upplýsingum: ,,Þá kannski notar maður meira bækurnar finnst mér, jú jú 

auðvitað getur maður alltaf fundið eitthvað á netinu, einhverjar greinar og svona, en ég hugsa 

að ég noti bækurnar meira“. Bergþóra Sif er iðulega með náttúrufræðibækur meðferðis þegar 

hún er úti við með börnunum: ,,Ég er yfirleitt með bók í bakpokanum mínum sem við getum 

flett upp í og skoðað. Fanney nefnir bækur sem upplýsingaveitu þó hún lesi ekki endilega 

mikið tengt faginu en hún lesi til að mynda sjálfshjálparbækur sem geri sér gott: 

,,Sjálfshjálparbækurnar náttúrulega hjálpa í mannlegum samskiptum“. Hún leggur mikla 

áherslu á bækur í starfi með börnunum: ,,Ég segi oft við börnin að ég elska bækur, tala mikið 

um það að fara vel með bækurnar og gjarnan leyfi þeim að sjá ef ég er að gera við þær svo 

þau beri meiri virðingu fyrir þeim“. Hún segir að þetta hafi skilað sér til barnanna: ,,Við 

vorum farin að búa til bækur, þau voru farin að æfa sig að skrifa og teikna, brutum saman 

blöð svona eins og maður gerði í den og bjuggu til bækur [...] og svo voru þau í þykjustunni 

að lesa þessar bækur fyrir hvert annað“. Fanney leitar sér upplýsinga í bókum og leggur 

áherslu á mikilvægi þess við börnin: ,,Þannig að mér finnst bækur alveg skipta mjög miklu 

máli og þetta að geta leitað sér upplýsinga þegar við þurfum á því að halda“. Hún nefnir 

einnig að  hún þurfi að fara á bókasafnið í leit að ævintýrum sem hún hafi ekki fundið á 

Internetinu. Líkt og Fanney nefnir Bergþóra Sif upplýsingar úr sínu persónulega lífi sem hún 

tekur með og miðlar áfram í vinnunni:  

 

Bara allt sem gerist. Bara til að mynda þá var ég sjálf í fjöruferð í gær, ég 

sagði að við skyldum bara drífa okkur í þessa fjöru, [...] jú þarna má segja að 

ég hafi fengið hugmynd, ég var á yndislegum stað og sá að börn gætu mjög vel 
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farið og verið þarna þannig að [...] ég er endalaust að fá hugmyndir í mínu lífi, 

og kannski um daginn var ég að veiða og þá fannst mér idealt að taka einn 

lítinn fisk hingað í staðinn fyrir að sleppa honum og leyfa þeim að skoða hann. 

 

4.2.4 Samantekt 

Allir viðmælendur nefndu fyrst og fremst Internetið sem þá upplýsingalind sem þeir notuðu 

hvað mest. Google leitarvélin var oft nefnd sem og Facebook og einnig Pinterest. Yngri 

viðmælendur lögðu meiri áherslu á hve mikið þeir notuðu Internetið en þeir eldri en enginn 

þeirra eldri nefndi Facebook. Samstarfsfólk var sömuleiðis nefnt af öllum viðmælendum, 

bæði formlegar upplýsingar frá samstarfsfólki í gegnum fundi og þess háttar en einkum töluðu 

leikskólakennararnir um óformlega upplýsingamiðlun dags daglega, svo sem spjall á 

kaffistofunni. Aðrar upplýsingalindir sem komu fram voru námskeið, námsferðir erlendis, 

aðrir leikskólar, aðalnámskrá, vinir og fjölskyldumeðlimir sem starfa í leikskólum, foreldrar 

leikskólabarna, bækur og tímarit. Bókasafn barst einungis í tal hjá tveimur viðmælendum.    

 

4.3 Á hvaða tíma fer upplýsingaleit fram? 

Viðmælendur nefndu þrjú atriði varðandi hvenær upplýsinga er leitað. Þeirra er ýmist leitað 

um leið og upplýsingaþörf verður vart, í undirbúningstíma eða utan vinnutíma. Farið verður 

nánar í þessi þrjú atriði í næstu undirköflum. 

4.3.1 Þegar upplýsingaþörf kviknar 

Regína sem er nýkomin úr námsleyfi talar um að hún hafi fundið mun þegar borðtölvur komu 

fyrst á deildirnar, þá hefði verið hægt að sækja upplýsingar strax í sumum tilfellum: ,,Ég man 

þegar tölvurnar komu inn á deildir [...] að það var miklu auðveldara að sækja upplýsingar eins 

og í sambandi við veðurspá ef maður var að hugsa um ferðir eða svona“. Hún sér fram á að 

það muni aukast þar sem allir kennarar hafa fengið iPad en hún hefur ekki mikla reynslu af 

því enn sem komið er:  

 

Kannski með tilkomu iPadsins að maður geti ef maður veit hvar maður á að 

sækja að maður geti gert það snöggt, og ef maður þarf að fara dýpra að maður 

geri það þá í undirbúning, ég get alveg séð það fyrir að það gangi af því að þá 
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er maður á staðnum og getur verið samt svona með augun annars staðar en 

þegar það eru bara tölvur inni í undirbúningsherbergi, þá kemstu ekki frá. 

 

Arnbjörg starfar í sama leikskóla og Regína og er komin með reynslu af því að hafa iPad í 

vinnunni: ,,Allir kennarar eru með sinn iPad og það auðveldar okkur rosalega þessa spontant 

upplýsingaöflun og maður bara er alltaf einhvern veginn að sjá hvað þetta nýtist manni meira 

og meira, ekki bara til að þess að lesa eitthvað, bara til að líka auðga hjá þeim [börnunum]“. 

Arnbjörgu finnst hún oftast geta nýtt þetta þegar hana vantar upplýsingar og nefnir dæmi: 

 

Oftast, kannski ekki alveg alltaf en oftast finnst mér við geta, sérstaklega þegar 

það koma svona vangaveltispurningar hjá þeim eins og til dæmis þegar við 

vorum að undirbúa þorrablótið þá var umræða um að það mætti mæta í 

þjóðbúningum og þá heyrist í einni: hvað eru þjófabúningar? Og þá sáu þau 

fyrir sér einhverja röndótta þjófabúninga og við bara, kíkjum í iPadinn og þá 

er bara fullt af myndum og þau bara jááá. Það er svo frábært að geta gefið 

þeim þessi svör strax og þau sjá bara, þetta er algjör snilld. 

 

Bergþóra tekur í sama streng og minnist aftur á samstarfsmann sinn: ,,Þegar við erum inni og 

ég stend á gati eða við, þá kem ég aftur að því að hafa þennan frábæra 20 ára strák sem er 

alltaf bara búinn að gúgla á stundinni sko“. Sara segist leita upplýsinga um leið og 

upplýsingaþörfin kviknar ef það tengist til dæmis myndlist, ef það eru faglegar upplýsingar 

tengdar barnauppeldi á það síður við: ,,Sko við erum svo heppin að ókei ef það er bara 

eitthvað  í sambandi við myndlist þá get ég alveg bara leitað á netinu, [...] ef það er eitthvað í 

sambandi við annað í starfinu eins og uppeldið og allt þetta og aga og allt það þá erum við 

með fólk sem við leitum til“. Í leikskólanum sem Kolfinna starfar eru nettengdar tölvur inni á 

deildum og einnig iPadar en þeir eru ekki nettengdir enn sem komið er. Hún leggur ekki 

áherslu á að upplýsingaöflun eigi sér stað um leið og þörfin kviknar: ,,Það fer eftir barnafjölda 

og starfsmannafjölda og hvaða tími dags er, það fer allt eftir aðstæðum“. Fanney hefur sömu 

sögu að segja en á hennar vinnustað er nýlega komin nettenging um allt hús: ,,Það fer 

náttúrulega bara eftir aðstæðum, ég meina oft er maður einn, þú kemst ekkert frá“. Hún segist 

þó oft leita upplýsinga um leið og þörf er á: ,,Og með þeim [börnunum] í raun og veru líka, 

maður þarf ekki að segja, sko eftir viku kem ég með upplýsingarnar, þú þarft þess ekki sko“. 

Dýrleif samstarfskona Fanneyjar segist ekki leita upplýsinga um leið og þörfin kviknar.  



37 

4.3.2 Í undirbúningstíma 

Dýrleif notar helst undirbúningstímann til upplýsingaleitar: ,,Við eigum undirbúningstíma, 

deildarstjórar eiga fimm klukkutíma á viku og leikskólakennarar fjóra og þá einmitt notar 

maður þann tíma í það sko“. Dýrleif reynir að halda utan um það sem hún þarf að afla sér 

upplýsinga um í undirbúningstímanum: ,,Stundum skrifa ég lista og stundum er það bara 

eitthvað í höfðinu af því að stundum hefur maður ekki heldur tíma til að fara og skrifa það 

niður“. Hún segir undirbúningstímann þó oft fara í annað en upplýsingaleit: ,,Við eigum fjóra 

klukkutíma á viku í undirbúning og einn af þeim fer í fund að minnsta kosti og svo bara eru 

svo mörg önnur verkefni sem bíða“. Arnbjörg segist nota undirbúninginn sem hún tekur einu 

sinni í viku, til að leita sér upplýsinga í fagbókum, ,,Það er náttúrulega líka bara hluti af því að 

nýta sinn undirbúning í þessa undirbúningsvinnu. Regína, líkt og Dýrleif, punktar hjá sér yfir 

vikuna og notar gjarnan undirbúninginn til upplýsingaöflunar: ,,Ég skrifa yfirleitt hjá mér, 

þannig að það er ekki eitthvað sem gleymist bara, þá skrifa ég hjá mér ef það er eitthvað sem 

ég vil gera þegar ég fer í undirbúning“. Regína nefnir að hún nái að kafa dýpra í 

upplýsingarnar þegar hún hefur langan samfelldan tíma til upplýsingaleitar en hún hefur 

einnig prófað að skipta undirbúningstímanum niður: ,,Tvisvar í viku þá hefur maður 

náttúrulega greiðari aðgang að upplýsingum sko en þegar maður hefur svona samfelldan tíma 

þá nær maður meiri dýpt af því að maður er kannski smá tíma að koma sér af stað og svona“. 

Bergþóra Sif hefur val um að taka undirbúningstímann sinn utan venjubundins vinnutíma og 

kýs að nota helgar til undirbúnings en notar hann síður til upplýsingaleitar. Fanney, Sara og 

Kolfinna lýsa því allar að það gefist ekki mikill tími til upplýsingaleitar í 

undirbúningstímanum. Kolfinna fær fimm klukkustundir á viku til undirbúnings sem 

deildarstjóri, hún segir: ,,Undirbúningurinn fer í eitthvað annað, maður hefur ekki tíma í 

eitthvað svona dund þar, það eru alltaf ákveðin verkefni þar sem maður er að drífa af“. Sara 

sem er deildarstjóri í sama leikskóla og Kolfinna er á sama máli: ,,Ég er ekkert að fara í þetta í 

vinnunni, það er ekki tími, ég nota undirbúninginn aðeins öðruvísi, [...] það er bara að 

skipuleggja starfið og matið og hérna fréttir á netið og myndirnar náttúrulega, setja þær í hópa 

og flokka myndir, það er ýmislegt“. 

 

4.3.3 Utan vinnutíma 

Sara sagðist mikið nota Facebook, Pinterest og Google til upplýsingaleitar varðandi 

leikskólastarfið og segist gera það á kvöldin. Kolfinna segist oftast finna upplýsingar sem 

hana vanti á netinu og þegar hún er spurð hvenær hún leiti þeirra upplýsinga stendur ekki á 
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svari: ,,Náttúrulega heima“, og segir vinnutímann fara í aðra hluti. Regína segist skrifa hjá sér 

og safna saman atriðum sem hún þarf að leita upplýsinga um og ,,ef ég næ ekki í undirbúning 

og þetta er eitthvað sem liggur fyrir þá geri ég það bara heima“. Regína notar einnig Facebook 

töluvert til upplýsingaöflunar vegna vinnunnar og gerir það þá heima við. Dýrleif segist ekki 

hafa nægan tíma í vinnunni til að afla sér upplýsinga ,,þannig að oft er kannski ekkert tími til 

að leita svona þannig að oft kannski gerir maður þetta heima“ og segist þá nota kvöldin í það.  

 

4.3.4 Samantekt 

Nokkrir viðmælendur segjast leita upplýsinga um leið og upplýsingaþörfin kviknar einkum er 

það tilfellið þar sem nettenging er í öllu húsinu og starfsfólk með iPad til umráða. Þá sé hægt 

að fara strax í að leita upplýsinga og jafnvel með börnunum. Það fari þó eftir eðli 

upplýsingaþarfarinnar og í mörgum tilfellum þarf að meta aðstæður hverju sinni út frá barna- 

og starfsmannafjölda. Hluti viðmælenda notar undirbúningstíma til upplýsingaleitar og hafa 

þær þá gjarnan punktað hjá sér atriði sem þær nota svo undirbúningstímann í að afla sér 

upplýsinga um. Þrír viðmælendur sögðust ekki hafa tíma til upplýsingaleitar í 

undirbúningstímanum, hann færi í önnur verkefni. Fjórir yngstu viðmælendurnir sögðust leita 

sér upplýsinga utan vinnutíma, einkum heima hjá sér á kvöldin, tvær þeirra nefna Facebook í 

því sambandi.  

 

4.4 Hindranir í upplýsingaleit 

Fanney nefnir að ekkert sé hægt að gera ef tölvukerfið liggi niðri eins og hafi komið fyrir á 

hennar vinnustað. Einnig kemur fram hjá henni eitt dæmi þar sem hún fann ekki það sem hún 

leitaði að á Netinu og þurfti þá að leita annarra leiða: ,,Ég var einmitt að leita núna í tölvunni 

að Fóu og Fóu Feykirófu og svona sögum en ég held að ég þurfi bara að fara á bókasafnið og 

fá bókina lánaða“. Bergþóra Sif segir að það gangi ,,snilldarlega vel“ að finna það sem vantar 

svör við. Hún nefnir þó að bókakostur leikskólans sé fátæklegur ,,en þetta stendur allt til bóta 

og við erum búin að fá ágætis fjármagn sem við ætlum meðal annars að verja í bókakost“. 

Eins kemur fram hjá Bergþóru Sif að hún njóti aðstoðar samstarfsmanns síns sem sjái frekar 

um rafræna upplýsingaöflun og vankunnátta hennar hamli henni mögulega á því sviði: ,,Hann 

sér svolítið um þetta, þetta er hans veröld“. Kristín Bára talaði einnig um tæknikunnáttu unga 

fólksins: ,,Ég veit að sérstaklega bara yngra fólkið það er einhvern veginn svo miklu opnara 

fyrir öllum þessum nýjungum og hérna við fórum í vetur, við erum með iPada fyrir nemendur 
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líka, það fóru tveir kennarar og tóku að sér, fóru á tvö námskeið til þess að miðla svo til okkar 

hinna“. Dýrleif segir tímaskort í vinnunni hamla upplýsingaleit og eins finnst henni hún ekki 

alltaf fá upplýsingar þar sem leitin sé ómarkviss: ,,Oft eins og með samveru og leiki og svona, 

oft er ég ekki með neitt sérstakt sem ég er að leita að, ég er bara svona að skoða“. Eins nefndi 

hún að efnisflokkunin á þeim vefsíðum sem hún skoðaði mest hentaði ekki og það tæki 

langan tíma að fara í gegnum efnið til að finna það sem hún leitaði að þar sem það er ekki 

aldursskipt. Regína nefnir reynsluleysi:  

 

Sérstaklega þegar það eru einhverjar svona sérþarfir sem ég er að vandræðast 

með. Ef það er einhver hegðun sem að ég hef áhyggjur af eða eitthvað en þá 

leita ég til sérkennslustjórans af því að hún hefur kannski meira svona 

resources varðandi það og þá er hún náttúrulega bara boðin og búin en mér 

finnst það líka kannski eitthvað sem við, mér finnst vanta svolítið í námi að 

maður fengi meiri upplýsingar um sko hvað það er sem ætti að hringja bjöllum 

hjá manni, það er rosalega mikið reynslan sem spilar þar inn í. 

 

Kolfinna tekur fram að á hennar vinnustað sé ekki komin nettenging í allt húsið: ,,Maður 

kemst á netið ef maður er með punginn, það er bara einn pungur, þannig að það þarf að 

skiptast á til að vera nettengdur, [...] vonandi bara fáum við þetta þráðlausa net“. Kolfinna 

leggur einnig áherslu á skipulag varðandi skjöl og gögn á tölvudrifum.  

 

Ég var búin að reyna að koma inn systemi þegar við fengum sameiginlegt drif, 

það kom bara í vetur. Það munar mjög miklu að geta haft upplýsingarnar 

aðgengilegar úr öllum tölvum, þá þurfum við ekki alltaf að hlaupa fram til að 

komast í möppuna þína, þess vegna var ég alltaf bara með lykil, þá var þetta 

hvort sem er alltaf hjá mér. 

 

Kolfinna lenti nýlega í vandræðum með gögnin sín: ,,Ég er með hérna sérmöppu sem ég reyni 

alltaf að bakka upp, bara búin að vera í tölvuvandræðum, síðustu daga hvarf 

starfsmannamappan með öllu dótaríinu mínu, þá hefur einhver sett hana í aðra möppu þannig 

að ég fann hana aftur“. Kolfinna hefur verið meðal þeirra sem hafa innleitt skipulag á 

tölvugögnum vinnustaðarins en segir að það sé ekki alltaf áfallaust:  
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Ég er búin að reyna að gera þetta svo þetta sé dálítið aðgengilegt, svo þetta sé 

bara á einum stað, en svo vistar fólk yfir og ruglast og svona líka, það er bara 

þannig. En þannig að hver starfsmaður eigi sína möppu á sínum stað inni á 

þessu drifi og svona að reyna að virkja fólk í að nýta þetta drif í staðinn fyrir 

að vera fast við einhverja eina tölvu, ég held það séu svona flestir að komast 

inn í það. 

 

Arnbjörg og Sara virðast ekki upplifa miklar hindranir í upplýsingaleit þó Sara nefni 

tímaþröng á vinnutíma. 

4.4.1 Samantekt 

Helstu atriði sem komu fram og tengja má við hindranir í upplýsingaleit voru vandræði með 

tölvukerfi og nettengingu, tæknikunnátta, tímaskortur, slök leitartækni og reynsluleysi. 

 

4.5 Til hverra miðla leikskólakennarar upplýsingum? 

Þeir hópar sem leikskólakennarar segjast miðla upplýsingum til í starfi sínu eru einkum 

foreldrar, börnin sjálf og samstarfsfólk og verður gerð grein fyrir því á næstu síðum hvers 

kyns upplýsingar það eru helst sem er miðlað og hvernig. 

4.5.1 Foreldrar 

Flestir leikskólakennararnir nefndu fyrst foreldra sem þann hóp sem upplýsingum er miðlað 

hvað mest til. Allir viðmælendur segja boðið upp á foreldraviðtöl tvisvar á ári fyrir alla 

foreldra. Það sé ekki skylda en yfirleitt sé afar góð þátttaka og allir foreldrar mæti nánast 

undantekningalaust í viðtal. ,,Stundum vill maður kannski fá ákveðna foreldra og hefur sig 

kannski meira eftir því“ segir Kolfinna. Einnig er talað um að foreldrum sé gert ljóst að alltaf 

sé hægt að hringja eða óska eftir símaviðtali. Mikil áhersla er lögð á miðlun ljósmynda til 

foreldra og er það gert ýmist með tölvupósti eða myndasíðu á heimasíðu leikskólans. Í 

einhverjum tilvikum fá börnin geisladisk með myndum reglulega á leikskólagöngunni. Allir 

viðmælendur tala um að góð samskipti séu við foreldra leikskólabarnanna.  

Sara og Kolfinna segja að á Grænahól sé helsta leiðin til að miðla upplýsingum til 

foreldra upplýsingatafla og fréttir á heimasíðunni og svo segir Sara að ,,það er náttúrulega 

notað mest bara spjall hérna á göngunum þegar fólk er að koma og fara, en þau hringja líka 

óspart, foreldrarnir“. Kolfinna segir að á upplýsingatöflunni sé ,,til dæmis bara á morgun 
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förum við á Brúðubílinn, á mánudaginn förum við í fjöruferð, svona upplýsingar“. 

Leikskólastjóri sendir svo upplýsingar með tölvupósti ef eitthvað sérstakt er um að vera. Sara 

setur fréttir á heimasíðuna og segist vita af nokkrum foreldrum sem skoða þær fréttir. 

Kolfinna segir heimasíðuna ekki vera mjög virka og enginn kíki á hana, hvort sem er orsök og 

afleiðing í því sambandi. ,,Ef þú þarft að hafa þig eftir því ertu ekkert að gera það því þú 

manst ekki endilega eftir því, það er ekkert sem minnir þig að fara inn á heimasíðu 

leikskólans, þannig að þegar ég hef sett frétt þá hef ég sett tilkynningu á hurðina: netfréttir, til 

að minna fólk á“.  Kolfinna segir sömuleiðis að hún sakni mánaðarlegra tölvupósta sem hafi 

verið áður:  

 

Það var talað um að minnka það, það voru skiptar skoðanir milli deilda hvernig 

því átti að vera háttað, sumir höfðu ekki tölvukunnáttu í það að geta haldið því 

þannig að það áttu bara allir að vera eins þannig að ég hætti því að senda þessi 

mánaðarlegu fréttabréf, mér finnst það vanta og foreldrar hafa talað um það í 

viðtölum að þeim fannst gott að fá þessi fréttabréf. 

 

Kolfinnu langar að koma á reglulegri upplýsingagjöf frá deildinni sinni til foreldra með 

tölvupósti og segist þekkja dæmi annars staðar frá þar sem voru sendar ,,ekki endilega aðra 

hverja viku en svona af og til, smá fréttir, eina til tvær hópmyndir og það eru margir komnir 

með svona fína síma og þá færðu þetta bara beint í símann, þarft að ýta á einn takka og þetta 

opnast bara fyrir þér og þú þarft ekki að hafa þig eftir því“. Sara segir um upplýsingatöfluna 

að ,,það eru sumir sem vilja hafa þetta á hreinu á meðan aðrir eru bara uppteknir foreldrar, 

labba fram hjá, en það er alveg nauðsynlegt að hafa það, því það eru alveg nokkrir sem vilja 

hafa þetta alveg á hreinu“. Kolfinna segir um upplýsingatöfluna að ,,það eru flestir allavega 

hjá mér sem að svona ná þessu. En það er misjafnt eftir foreldrum, ég hef alveg lent í því sjálf 

að sjá ekki það sem stendur á hurðinni sko, ég skil það alveg. En við reynum að spjalla svona 

við foreldra þegar við náum þeim og grípum þá“. Hún bætir við: ,,Ef það eru einhverjar svona 

ákveðnar upplýsingar eða fyrirspurnir þá svara ég kannski í tölvupósti eftir upplýsingaleitina 

svo foreldrar hafi þetta skriflegt“. Á Grænahól eru ljósmyndir af börnunum settar reglulega 

inn á læst svæði á heimasíðu leikskólans auk þess sem geisladiskar með ljósmyndum eru 

sendir heim reglulega á leikskólagöngunni.  

 Bergþóra Sif segir að á Rauðaskógi séu reglulega settar inn fréttir frá hverri deild á 

heimasíðu leikskólans. Hún segist hafa spurst fyrir hjá foreldrum og heyrist það ekki vera 
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mikið skoðað. Hún sendir einnig vikulegan tölvupóst til foreldra hvers barns og leggur 

áherslur á ljósmyndir í þeim sendingum:  

 

Mér finnst bara svo mikilvægt að foreldrar kannski upplifi svolítið hvað við 

erum að gera, mér finnst það eiginlega besta formið til að miðla því. Ég 

reyndar minnkaði það þegar símreikningurinn fór að hækka, en ég tók mikið af 

myndum bara þar sem við vorum stödd, í skóginum eða fjörunni eða bara hvar 

við vorum og sendi á foreldra, […] fólk er mjög þakklátt, kannski bara er að 

vinna og fær mynd af barninu sínu að klifra í tréi, það er mjög þakklátt fyrir 

svoleiðis sendingar. 

  

Einnig sendir Bergþóra Sif stundum tölvupóst á allan foreldrahópinn en segist fá minni 

viðbrögð heldur en við myndasendingunum. ,,Ég er ekki alveg viss um að það sé alltaf lesið, 

enda er oft þá er maður líka að setja inn eitthvað svona hagnýtt sem fólk kannski hefur ekki 

svo mikinn áhuga fyrir, varðandi vistunartíma og koma með aukaföt, eitthvað þess háttar, 

þannig að ég er svolítið hætt því bara“. Hún leggur líka áherslur á ljósmyndir í fréttum frá 

deildinni sem fara á heimasíðuna: ,,Það er yfirleitt bara vikan í myndum hjá mér, mér finnst 

bara reynslan hafa sýnt mér og kennt að það er eins og myndir og upplýsingar í myndum að 

það sé eitthvað sem að hugnast fólki betur heldur en mikill texti“. Dags daglega fari 

upplýsingamiðlun svo mest fram í óformlegu spjalli. Kristín Bára leikskólastjóri á Rauðaskógi 

skýrði einnig frá þessari reglulegu upplýsingagjöf sem Bergþóra Sif sagði frá og segir 

jafnframt upplýsingum mest megnis komið til foreldra með tölvupósti: ,,Það náttúrulega er 

tölvupósturinn, alveg, það er mest notað, […] við setjum inn á heimasíðuna og sendum 

tölvupóst og setjum upplýsingar á töfluna um ef það eru einhverjir ákveðnir viðburðir“. Hún 

segist einnig senda sms til foreldra ,,svona einstaka sinnum ef maður er að minna á eitthvað“. 

Á Rauðaskógi er töluvert magn mynda sett inn á myndasvæði þar sem foreldrar geta valið um 

að skoða myndir eingöngu af sínu barni, einnig fá börnin geisladiska með ljósmyndum heim í 

lok leikskólagöngu.  

Fanney og Dýrleif á Bláuborg segja að leikskólinn sé með heimasíðu sem sé notuð 

mikið af foreldrum. Einnig séu sendir tölvupóstar á foreldrahópana á hverri deild í vikulok 

sem innihalda meðal annars myndaalbúm fyrir vikuna. Dýrleif segir þessa pósta hafa þróast 

mikið með móttakandann í huga:  
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Fólk er rosa ánægt með það að fá þessa pósta og það er búið að vera að þróa 

þessa pósta rosa mikið síðustu ár eins og þau vilja ekki að sko leikskólastjórinn 

og svona var að tala um það fyrir stuttu að þau vilja ekki að það séu neikvæðar 

upplýsingar í þessum pósti eins og nú fer mörgum að vanta vettlinga, það á bara 

að vera eitthvað annað, í einhverjum öðrum pósti. Og sama með hérna að þessir 

póstar eiga bara að vera hnitmiðaðir, eiga ekki að vera eins og bara við erum 

búin að fá frábært veður í vikunni, það vita það allir að það var frábært veður, 

það á bara að segja svona frá, ekki vera með einhverjar málalengingar, bara 

hnitmiðað.  

 

Að öðru leyti segir Dýrleif að hún komi helst upplýsingum til foreldra þegar hún hittir þau á 

göngunum. Fanney tekur fram að hver deild haldi möppur með nöfnum barnanna og þar sé 

skrifað inn hvenær komið er með börnin og þau sótt, hvað þau völdu að gera yfir daginn og 

eins ef þarf að koma sérstökum upplýsingum til skila eins og til dæmis ef föt vantar eða 

barnið hefur meitt sig og þá jafnvel nafn á kennara sem hefur frekari upplýsingar. Þegar 

komið er að sækja barnið kvittar svo viðkomandi aðili fyrir og sér þá ef það eru sérstök 

skilaboð til viðkomandi. Fanneyju finnst þetta fyrirkomulag gefast vel og tryggja að 

upplýsingar skili sér, áður fyrr hafi henni oft fundist að upplýsingar skiluðu sér ekki til 

foreldra. Á Bláuborg fá foreldrar sendan tengil á tölvuský sem inniheldur myndir og geta þau 

valið um að vista myndirnar úr skýjunum. 

 Regína og Arnbjörg á Guluvík segja heimasíðuna vera fremur óvirka og Regína segir 

hreint út að ,,foreldrar nota lítið heimasíðuna þannig að, þau vilja frekar fá tölvupóst þannig 

að við gerum það“. Þær segja upplýsingamiðlun til foreldra mikið fara fram þegar komið er 

með börnin og einkum þegar þau eru sótt. Arnbjörg segir að stuttur vinnutími hennar komi 

niður á þessu atriði: ,,Þannig að það er fullt af foreldrum sem ég hitti bara eiginlega nánast 

aldrei nema bara tvisvar á ári í foreldraviðtali, þessi svona daglegu samskipti við foreldra 

verða minni þegar maður er að vinna svona óheppilegan vinnutíma í þessu tilliti skilurðu“. Á 

Guluvík hafa undanfarinn vetur verið mánaðarlegir umræðufundir á kvöldin með foreldrum 

þar sem þeir fá tækifæri til að taka þátt í undirbúningi skóladagatals og fleira. Arnbjörg segir 

að ,,þó þessir fundir séu hugsaðir þannig að foreldrarnir komi sínum hugmyndum áleiðis og 

taki þátt í þessari umræðu og orðræðu sem er í gangi þá skapast í leiðinni alltaf einhverjar 

umræður þannig að fólk er að fá upplýsingar þó það sé kannski ekki tilgangurinn“. Á Guluvík 
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hefur hver leikskólakennari sinn iPad og Regína segir að hann sé mikið notaður til að hafa 

samskipti við foreldra með fljótlegum og auðveldum hætti:  

 

Þá er bara hægt að smella á eins og ef að barn kemur grátandi í leikskólann og 

dagurinn byrjar ömurlega. Tíu mínútum seinna er barnið hætt að gráta og allt 

gengur vel en foreldrið er kannski samt ennþá, æi ég skildi hann eftir grátandi, 

að hérna bara smella og senda og þá er það farið og foreldrarnir, því það eru 

náttúrulega flestir komnir með snjallsíma þannig að þau fá það beint í símann 

og bara já ókei barninu mínu líður vel. 

 

Á Guluvík eru settar inn ljósmyndir á sérstakt svæði á heimasíðu leikskólans og einnig fá 

börnin geisladisk afhentan þegar leikskólagöngu lýkur. 

4.5.2 Börn 

Það virðist liggja í augum uppi að leikskólakennarar miðli upplýsingum til barnanna sjálfra í 

starfi sínu þó þau væru ekki sá hópur sem fyrstur var nefndur í þessu samhengi enda ef til vill 

talinn sjálfsagður hlutur að leikskólakennarar miðli upplýsingum til leikskólabarna. Hér 

verður greint frá sérstökum athugasemdum leikskólakennaranna varðandi upplýsingamiðlun 

til barna. 

 Áður hefur komið fram að flestir kennararnir leggja áherslu á að starfa þannig að þeir 

grípi áhugasvið barnanna og láti þannig börnin sjálf hafa áhrif á hverju er miðlað til þeirra; 

styðji við þeirra þekkingarleit. Starfið snúi svo að mestu leyti að því að miðla til barnanna á 

einn eða annan hátt. ,,Maður er náttúrulega bara alltaf að reyna að uppfræða börnin, finna 

eitthvað skemmtilegt og eitthvað svoleiðis“, segir Fanney. Margir viðmælendurnir tala um 

myndræna skráningu á viðburðum úr leikskólalífinu. Kolfinna segir að ,,maður reynir alltaf að 

koma starfinu svona myndrænt til skila, það er gaman fyrir krakkana líka að rifja upp, svo 

hittast þeir fyrir framan myndirnar og spjalla saman“. Bergþóra Sif leggur mikla áherslu á 

náttúruna í sínu starfi og vinnur í því að gera börnin læs á náttúruna: ,,Við vorum að týna 

Vallhumal og það er verkefni að týna Vallhumal, ég sýni þeim hvernig hann lítur út og svo 

bið ég allar að sækja fimm stykki, svo förum við niður eftir og búum til te. Þannig að ég er að 

leggja inn hvað jurtirnar heita með þessum hætti“. Leikskólakennararnir segjast allir nota 

orðaðar upplýsingar sem og myndrænar í upplýsingamiðlun til barnanna. Regína leggur mikla 

áherslu á upplýsingamiðlun til barna en leikskólinn hefur unnið mikið með lýðræði: 
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Við höfum og erum mjög upptekin af því að börnin viti alltaf hvað er í vændum, 

ef það eru einhverjar breytingar að þau fái allar upplýsingar um málefni sem 

þau varðar, [...] það eru reglur, það eru umferðarreglur og svona, en að þau 

fái samt upplýsingar af því að það er líka lýðræði, [...] að það séu ekki bara 

foreldrarnir sem fá upplýsingar heldur fái börnin líka upplýsingar, að á 

föstudaginn sé hjóladagur og þú veist það var sumarhátíð núna á þessum degi, 

hvernig á að undirbúa það, að það sé ekki bara bréf til foreldra heldur að 

börnin viti, því annars getur maður ekki verið þátttakandi, ef maður veit ekki 

hvað er í gangi þá getur maður ekki verið þátttakandi. 

 

Í þessum anda segir Regína einnig frá því að áður en leikskóladvöl hefjist fái barnið bók að 

gjöf frá leikskólanum þar sem eru myndir af leikskólanum, starfsfólkinu, börnunum á 

deildinni og sýnt hvernig dagurinn gengur fyrir sig í myndum ,,og það sem hefur komið út úr 

þessu er að krakkarnir þekkja oft kennarana alla með nafni þegar þau byrja fyrsta daginn“. 

4.5.3 Samstarfsfólk 

Áður hefur komið fram að leikskólakennarar leiti gjarnan upplýsinga til samstarfsfólks og þeir 

nefna einmitt líka að þeir miðli sjálfir upplýsingum til samstarfsfólks. Líkt og kemur fram í 

kafla 4.2.2 um upplýsingaöflun hjá samstarfsfólki fer þessi upplýsingamiðlun ýmist fram með 

formlegum hætti, svo sem fundum, en einnig mikið til með óformlegum hætti dags daglega. 

Arnbjörg segir að þeir sem hún miðli upplýsingum helst til í sínu starfi séu ,,náttúrulega fyrst 

og fremst samstarfsfólk og foreldrar“ en upplýsingamiðlun til samstarfsfólks fari einkum fram 

óformlega í daglegu starfi: ,,Það er náttúrulega bara á hlaupum eins og allt hérna, starfið 

náttúrulega bara býður ekki upp á það“. Regína segist hafa verið ,,svolítið dugleg að miðla því 

sem ég hef verið að læra, en það er samt ekkert formlega, heldur bara svona heyrið þið, ég var 

að læra þetta, eigum við að prófa þetta, ég er kannski ekki með kynningar á starfsdögum, bara 

svona í daglegu starfi“. Regína segir ef til vill minni þörf á formlegri upplýsingamiðlun til 

starfsfólks þar sem margir á vinnustaðnum séu faglærðir, öðru máli myndi gegna ef hún hefði 

nema sem hún þyrfti til dæmis að þjálfa upp í vinnu. Sara talar um óformlega 

upplýsingamiðlun til samstarfsfólks en segir líka að: ,,Við förum á námskeið og þá oft erum 

við að ræða það til dæmis á starfsdögum og þá sá sem fer á námskeiðið ræðir það þannig að 

það nái til fleira fólks“. Fanney segir finna mun á upplýsingamiðlun í starfi eftir að hún fór að 

starfa á vinnustað með mörgum fagmenntuðum einstaklingum:  
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Við erum ólík, mismunandi áhugasvið hjá fólki og svona, en náttúrulega bara 

þetta að geta talað sama tungumálið, þú veist maður hefur unnið með frábæru 

ófaglærðu fólki sem hefur bara góðan mannauð og allt þetta en það er bara 

ekkert það sama og vinna með leikskólakennurum sem hafa sama bakgrunn, 

ekki alveg sömu sýnina en við vinnum alveg eins, það gerir lífið miklu léttara. 

En svo erum við ólíkar, einhver hefur áhuga á þessu, einhver á þessu. 

 

Kristín Bára hefur líklega annað sjónarhorn en hinir leikskólakennararnir þar sem hún er 

leikskólastjóri. Hún segist til að mynda miðla því sem hún aflar sér upplýsinga um á 

námskeiðum: ,,Maður kemur og segir frá inn í starfsmannahópinn, reyni þá bara að vera 

svolítið lifandi í því eins og á starfsmannafundum, að miðla til sem sagt samstarfsfólks, um 

hvað námskeiðið fjallaði og hvernig við getum nýtt þetta í okkar starfi“. Hún segir einnig um 

ráðstefnur eða námskeið sem allir starfsmenn sæki að ,,þá erum við að miðla hver hjá annarri 

því upplifunin er alltaf misjöfn“. Eins hefur Kristín milligöngu um að fá fræðslu og fyrirlestra 

inn í leikskólann fyrir starfsfólkið. Kristín segist einnig nota kaffitíma starfsfólks til að miðla 

upplýsingum til starfsmanna: ,,Það er alltaf fyrri og seinni, þannig að þá nær maður svolítið 

öllum hópnum og ef það er eitthvað sem ég þarf sérstaklega að koma þá reyni ég að sitja báða 

og kem með það inn“. Hún segist einnig miðla ,,maður á mann“ ef upplýsingar þurfi að 

komast til allra eða nokkurra í hópnum og labbi þá á milli og komi skilaboðum áfram.  

4.5.4 Samantekt 

Leikskólakennararnir nefndu fyrst og fremst foreldra sem þann hóp sem upplýsinga er einkum 

miðlað til. Er það gert með ýmsum hætti, svo sem með foreldraviðtölum, á upplýsingatöflu, í 

gegnum síma og tölvupóst en fyrst og fremst var lögð áhersla á óformlegt spjall þegar komið 

er með börnin og þau sótt en það fer eftir eðli upplýsinganna hvaða samskiptaleið er notuð. 

Allir leikskólarnir eru með heimasíðu en í einungis einum leikskóla af fjórum virtist hún vera 

notuð markvisst og vel sótt. Algengt var að reglulegir tölvupóstar væru sendir til foreldra og 

voru mismunandi áherslur varðandi þá. Allir viðmælendur lögðu mikla áherslu á miðlun 

ljósmynda til foreldra og er það ýmist gert með tölvupósti, aðgangi að tölvuskýi og/eða 

ljósmyndum á geisladiskum. Einnig skapaðist umræða um snjallsíma og spjaldtölvur og 

þróunina þar varðandi samskipti við foreldra. Í einum leikskóla kvitta foreldrar fyrir þegar 

þeir sækja börnin og sjá þá um leið upplýsingar um komu og brottfarartíma, hvað barnið gerði 

yfir daginn, hvernig það borðaði og svaf og aðrar upplýsingar ef þörf er á. 

Leikskólakennararnir miðla eðli málsins samkvæmt einnig upplýsingum til leikskólabarnanna 
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og leggja áherslu á að láta áhugasvið barnanna hafa áhrif á hverju kennararnir miðla til þeirra. 

Talað var um orðaðar og myndrænar upplýsingar dags daglega og mikilvægi þess að börnin 

væru upplýst um starfið sem þau væru þátttakendur í. Þriðji hópurinn sem leikskólakennarar 

sögðust einkum miðla upplýsinga til var samstarfsfólk og er það gert með formlegum en fyrst 

og fremst með óformlegum hætti dags daglega. Eini leikskólastjórinn í hópnum kom með 

eilítið aðra sýn á upplýsingamiðlun til samstarfsfólks enda starf hennar annars eðlis en hinna 

viðmælendanna.    

 

4.6 Hindranir við upplýsingamiðlun 

Kolfinna segist alltaf vilja gera betur þegar kemur að upplýsingamiðlun til foreldra og myndi 

vilja hafa tíma til að senda persónulegri tölvupósta til foreldra. Einnig myndi hún vilja að 

heimasíða leikskólans væri virkari en fram kom í máli margra viðmælenda að heimasíða 

leikskólanna væri lítið notuð. Arnbjörg nefnir í þessu sambandi að lítil viðbrögð foreldra verði 

ef til vill til þess að minna sé sett á heimasíðuna, án þess þó að vilja kenna þeim um: 

 

Það virðist alveg vera vilji foreldra að fá upplýsingar þar inn en svo fáum við 

kannski ekkert rosalega mikið feedback, maður setur eitthvað inn og það er 

enginn sem að svona kommentar, æi gaman að sjá þetta eða, það er ekkert 

rosalega hvetjandi til að maður haldi áfram, þó það væri ekki nema að eitt 

foreldri mynd koma og segja, æi rosalega var gaman að sjá þetta sem þið 

voruð að gera þarna, þá myndi maður svona, ókei það er einhver að lesa þetta. 

 

Arnbjörg segist einnig frekar kjósa ,,mannleg samskipti face to face“ heldur en rafræn 

samskipti: ,,Æi mér finnst það bara einhvern veginn persónulegra og svona maður er að 

mynda líka traust við foreldra, maður er að hugsa um barnið þeirra og maður vill að fólk geti 

treyst sér og þú vinnur það miklu frekar með því að eiga samskipti“. Arnbjörg nefnir í þessu 

sambandi að stærsti ókosturinn við hennar stutta vinnutíma sé hversu lítið hún hitti foreldra en 

henni finnst einnig auðveldara að koma upplýsingum frá sér augliti til auglitis heldur en í 

gegnum tölvu: ,,Það er oft svona, maður svona að basla með orð og svona, þú veist, [...] ætli 

hún skilji þetta svona, [...] en stundum bara er ekkert annað í boði og þá bara vandar maður 

sig við að koma upplýsingunum sem skýrast frá sér“. Hún nefnir einnig að skilvirkara sé að 

tala beint við manneskjuna heldur en að hafa tölvupóstsamskipti: ,,Það gengur bara á milli 
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kannski fimm póstar um eitthvað sem hefði verið hægt að ræða saman“. Ef hún vill ekki nota 

tölvupóstinn og reiknar ekki með að hitta manneskjuna notar hún símann. Regína talar einnig 

um samskipti við foreldra:  

 

Ég var mjög feimin við það fyrst, þegar ég var leiðbeinandi og þegar ég var 

nemi, mjög feimin. En ákvað að taka mig á í því og það hefur gengið mjög fínt 

og við erum reyndar alveg duglegar að ef við erum eitthvað óöruggar með 

eitthvað, ef það er eitthvað virkilega erfitt sem þarf að segja frá eða eitthvað 

þá, heyrðu þú hefur góð tengsl við þetta foreldri, getur þú rætt þetta? Bara svo 

það gerist vel, af því að það skiptir máli, ef þetta er eitthvað erfitt. Og ég hef 

tekið svoleiðis að mér og ég hef líka beðið einhvern annan að taka svoleiðis og 

það var kannski meira þegar ég var nýlega útskrifuð. Ég er flinkari í þessu 

núna heldur en þegar ég var nýútskrifuð, sem er náttúrulega eðlilegt. 

 

Fleiri leikskólakennarar gera þessi samskipti að umræðuefni og að persónuleiki fólks hafi 

áhrif á upplýsingamiðlun og samskipti líkt og Fanney nefnir: ,,Náttúrulega bara eins og fólk er 

mismunandi, sumir gefa minna af sér og aðrir meira“. Regína talar einnig um að henni finnist 

hún ekki hafa tækifæri til að miðla öllum gögnum um barnið sem hún myndi vilja koma til 

foreldra: ,,Mér finnst ég oft taka video og veit ekkert hvað ég á að gera við það“. Þar finnist 

henni hún hafa eitthvað í höndunum sem hún kemur ekki lengra því hún geti ekki látið fólk 

hafa myndskeið á geisladiski dag hvern.         

Þrátt fyrir að Kristín Bára segi tölvupóstinn vera hennar helsta tæki til 

upplýsingamiðlunar til foreldra barna á Rauðaskógi telur hún póstinn ekki alltaf komast til 

skila af ýmsum ástæðum: 

 

Við sendum tölvupósta til foreldra, að hérna það oft eru þeir ekki að skila sér, 

sumir lesa tölvupóstana, aðrir ekki, þetta er rosalega held ég misjafnt. Eflaust 

eru þetta kannski 80-85% sem nýta sér tölvupóstinn en ég held að það séu 

alltaf einhver 10-15% sem er ekki, […] hvort sem tölvupósturinn skilar sér 

ekki, rangt slegið inn, netfangið búið að breyta eða maður er ekki með rétt 

netfang. 
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Þetta gildi almennt með upplýsingagjöf frá leikskólanum, upplýsingar skili sér aldrei til allra:  

 

Við höfum alveg lent í því á starfsdögum að það er bæði búið að senda 

tölvupóst á foreldra, kennarar eru búnir að senda tölvupóst í sínum vikulega 

pósti, það er búið að setja upp á töfluna: lokað vegna starfsdags, við erum líka 

búin að setja á heimasíðuna, en ég held að iðulega eru alltaf að koma eitt til 

þrjú börn samt. 

 

Hún segist einnig senda tölvupósta til starfsfólks en finnst þeir ekki eins skilvirkir og að tala 

beint við fólkið: ,,Inni í starfsmannahópnum eru allavega ein ef ekki tvær sem eru ekki 

nettengdar heima hjá sér, á þessari upplýsingaöld“. Hún segist sjálf upplifa vandamál í 

sambandi við tölvupóst:  

 

Það er svo mikið af ruslpósti að hérna sérstaklega ef ég fer í frí eða fer í burtu 

þá safnast upp og þá þarf maður að lesa rosalega grundigt í gegnum allt 

saman til að passa að deleta ekki út póstinum sko af því að það kemur 

náttúrulega bara allt í belg og bið innan um allan ruslpóstinn og ég sjálf hef 

alveg lent í því að hafa týnt pósti sko. 

 

Kristín Bára veltir því fyrir sér hlæjandi hvort tölvupósturinn sé orðinn úreltur og hvort þurfi 

að finna upp ,,eitthvað app“,: Kannski erum við bara orðin of tæknivædd, kannski bara já, 

betra eins og var hérna áður fyrr, kannski skiluðust upplýsingarnar bara betur þegar öll þessi 

tæknimál voru ekki til staðar“. 

 Fanney minnist á tæknilega vankanta rafrænnar upplýsingamiðlunar til foreldra. 

Ljósmyndum sem er miðlað til foreldra á hennar vinnustað er komið fyrir í svokölluðu skýi 

sem foreldrar fá aðgang að. ,,Við reyndar vorum að lenda í því síðasta vetur að skýið okkar 

fylltist þannig að við þurftum að kaupa meira magn og svo þurfum við að eyða út náttúrulega 

þannig að foreldrar geta sótt sér þessar myndir og átt fyrir sig“. Hún nefnir einnig að það sé 

,,pirrandi þegar iPadinn er fullur af myndum og það er ekki pláss“. 
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4.6.1 Samantekt 

Þeir þættir sem helst virtust vera hindranir þegar kemur að upplýsingamiðlun voru óskilvirk 

tölvupóstsamskipti, óvirk heimasíða, reynsluleysi í samskiptum og stuttur vinnutími svo 

starfsmaður var ekki viðstaddur þegar foreldrar sóttu börnin. Einhverjir nefndu kosti þess að 

hafa samskipti augliti til auglitis umfram tölvupóstsamskipti. Leikskólastjórinn nefndi 

sérstaklega hversu illa upplýsingar skili sér oft og tíðum til foreldra þrátt fyrir að hafa verið 

miðlað á ýmsan hátt og fannst tölvupóstur oft skila sér illa bæði til foreldra og starfsfólks.  

 

4.7 Tækniþróun 

Allir viðmælendur koma því að með einum eða öðrum hætti að vegna tækniþróunar finni þeir 

mikinn mun bæði á upplýsingaöflun og –miðlun frá því áður fyrr bæði hvað varðar hraða og 

aðgengi og hafa margvísleg dæmi þess efnis komið fram hér að framan.  

 Misjafnt var hvort þráðlaus nettenging væri til staðar á vinnustöðunum og á einum 

stað var notast við netpung til að tengja önnur tæki en borðtölvur við Internetið. Helsti 

búnaður sem viðmælendur nefndu voru borðtölvur, fartölvur, spjaldtölvur (iPad) og símar. 

Þónokkrir töluðu um að borðtölvurnar væru sífellt minna notaðar, ,,Ég held að það sé bara 

aðallega að þær eru orðnar gamlar og svona“ segir Dýrleif. Spjaldtölvur komi í staðinn fyrir 

gömlu borðtölvurnar. Kristín Bára leikskólastjóri sagðist þó notast við borðtölvu í sinni vinnu 

enda starf hennar annars eðlis en leikskólakennaranna sem starfa inni á deildum með börnum. 

Allir leikskólakennarar nefndu iPad spjaldtölvur sem kennslutæki fyrir börnin þar sem notuð 

væru til þess gerð forrit en einkum væri hann notaður við ýmsa upplýsingaleit bæði fyrir 

kennara og einnig fyrir börnin. Sumir viðmælendanna höfðu farið á námskeið í notkun iPad 

en aðrir ekki líkt og Fanney: ,,Maður spyr bara og leitar sér upplýsinga“. 

Fram kom hjá Kolfinnu að hún hafði átt þátt í því að koma á sameiginlegu drifi þar 

sem hver deild og hver kennari hefði möppu fyrir sig og einnig þar sem væri sameiginleg 

mappa með eyðublöðum og formum sem allir gætu gengið í: ,,Það munar mjög miklu að geta 

haft upplýsingarnar aðgengilegar úr öllum tölvum“. Hún nefnir einnig kostinn við þráðlausa 

tengingu varðandi rafrænt skráningarkerfi á börnunum: ,,Þá getum við notað Völuna hvar sem 

er, þá geturðu tekið það með þér út þegar það er verið að skila úti, að skrá börnin inn og út, 

það er lögð mikil áhersla á að nýta þessa tækni, [...] þá geturðu tekið spjaldtölvuna með þér út 

og þá ertu með allar upplýsingar“. Eins og þetta er núna þarf að skrá börnin inn og út í 

borðtölvu sem er föst á einum stað: ,,Alltaf hálf kjánalegt að taka á móti að vera þarna úti í 
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horni“. Hún leggur áherslu á hversu mikið þetta hefur þróast og segir hlæjandi: ,,Ég er alltaf 

að bíða eftir að börnin fái strikamerki og bíbbist inn og út“.   

Allir kennarar leggja áherslu á mikilvægi ljósmynda bæði sem upplýsinga til foreldra 

og barna. Fanney segir: ,,Þetta er nýtt að nota myndir svona mikið af því að í den tók maður 

bara myndir og svo fóru þær í framköllun“. Kolfinna segir að á Grænahól sé að mestu notast 

við tölvuský við geymslu á myndum, þannig sé hægt að nálgast myndirnar úr hvaða nettengdu 

tölvu sem er. Myndirnar séu einnig settar inn í borðtölvurnar sem séu þó svo hægar að þær 

ráði varla við að opna myndirnar. Einnig hafi leikskólakennararnir klippt saman myndbönd 

,,og þá þarftu náttúrulega að hafa ákveðin gæði á innviðum tölvunnar svo þetta virki, svo ég 

hef svolítið notað mína tölvu bara, heima eða komið með fartölvuna með mér“, segir 

Kolfinna.  

Leikskólakennararnir bæði á Guluvík og Grænahól segjast gera mikið af svokölluðum 

skráningum um starfið sem samanstandi af ljósmyndum á blaði og texta til útskýringar. Þegar 

börnin fari í ferðir útbúi leikskólakennarinn jafnvel skráninguna í iPad í strætisvagninum á 

leiðinni til baka í leikskólann og þannig sparist tími. Arnbjörg segir að: ,,það er frábært að 

geta gert þetta allt jafn óðum, svo bara komum við heim og prentum út og þá sjá þau strax og 

geta sýnt foreldrum sínum, þetta er svona hraðari úrvinnsla á öllu einhvern veginn“. Áður en 

iPad kom til sögunnar segist Kolfinna hafa notað sinn eigin síma til að útbúa skráningar. 

Einnig lögðu flestir mikla áherslu á að það væri hægt að svara spurningum barnanna 

samstundis með því að notast við iPadinn í upplýsingaleit.  

Bókasöfn voru nánast aldrei nefnd af viðmælendunum og má ástæðuna fyrir því ef til 

vill finna í hugleiðingum Arnbjargar: ,,Í heildina þá náttúrulega er Internetið búið að opna og 

þessir iPadar búnir að opna ótrúlega nýjar víddir fyrir manni sem er náttúrulega alveg frábært, 

í staðinn fyrir að heyrðu við þurfum að fara á bókasafnið og ná í bók um þetta þá bara getum 

við gert þetta strax og það er bara snilld“. Arnbjörg byrjaði að vinna í leikskóla árið 2000 og 

þá var ekki nettengd tölva á deildinni, einungis borðtölva sem börnin fengu að nota sem 

afþreyingu. Nú hefur hver kennari iPad með þráðlausri nettengingu og henni finnst breytingin 

vera mikil. ,,Að geta verið hérna úti í garði og tekið myndir og sent beint til foreldra, það er 

náttúrulega ákveðin upplýsingagjöf líka, [...] við höfum fengið mjög góð viðbrögð við því, 

fólki finnst þetta æðislegt“. Arnbjörg færði hugleiðingar sínar um tækniþróunina í orð og setur 

sig í spor barnanna: 
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Það er einhvern veginn búin að vera svo mikil breyting núna síðustu tíu árin á 

öllu aðgengi að öllu og maður einhvern veginn tekur því bara sem sjálfsögðum 

hlut, ef mann vantar upplýsingar um eitthvað þá bara fer maður í það og 

finnur. Mér finnst ég allavega hafa gott aðgengi að öllum upplýsingum og ég 

held að börnin, til dæmis þessi sem við erum að ala upp hérna núna, þau eru 

að alast upp við ótrúlega ólíkan veruleika en við til dæmis, það er bara, þau 

eru ótrúlega fljót að fatta þetta: það er eitthvað sem ég skil ekki eða veit ekki 

og ég bara, það er ekkert mál að komast að því. 

 

Fanney segir: ,,Þetta er náttúrulega ótrúleg breyting, ég útskrifaðist ´87, þessi tæknibreyting 

sem hefur orðið á þessum tíma, að vera með þessa iPada“. Fanney segir svo frá því að 

fyrrverandi starfsfólk leikskólans hafi farið í heimsreisu og haldnir hafi verið Skype-fundir 

með börnunum þar sem þau töluðu við ferðalangana og sáu þau um leið á skjá, einnig hafi 

verið fylgst með heimsreisunni á landakorti ,,þannig að heimurinn í raun og veru opnaðist 

fyrir börnunum“. Minna var um að yngri viðmælendur hefðu orð á þessari þróun.  

 Sara og Kolfinna sögðu frá samstarfsverkefni með leikskólum frá öðrum löndum sem 

Grænihóll hefur verið þátttakandi í. Ferðast var á milli landa en að öðru leyti fóru samskipti á 

milli heimsókna fram á Internetinu og því var hægt að senda upplýsingar samstundis á milli 

landa og leikskólakennararnir hafa því jafnvel fengið upplýsingar og hugmyndir að starfinu 

samdægurs frá leikskólakennurum erlendis. 

4.7.1 Samantekt 

Viðmælendum varð tíðrætt um tækniþróunina sem hefur átt sér stað á undanförnum árum og 

hraðann sem hefur færst í upplýsingaleitina. Notkun á borðtölvum virðist fara minnkandi og 

spjaldtölvur hafa færst í aukana en með þeim er meðal annars hægt að útbúa myndaskráningar 

um starf dagsins á skjótan hátt og sýna foreldrum samdægurs. Einhverjir leikskólanna eru 

komnir með þráðlausa nettengingu og þróunin virðist vera í þá áttina. Þörfin fyrir bókasöfn 

virðist ekki vera eins mikil þar sem hægt er að nálgast nánast allar upplýsingar í gegnum 

Internetið. 

 

Hér hefur verið fjallað um niðurstöður úr viðtölum við leikskólakennara. Í næsta kafla verða 

umræður þar sem rannsóknarspurningum verður svarað. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla verður þeim rannsóknarspurningum svarað sem settar voru fram í upphafi og 

niðurstöður úr viðtölum settar í samhengi við fræðilega umfjöllun í öðrum kafla 

ritgerðarinnar. Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

 

 Af hverju, hvar og hvenær leita leikskólakennarar upplýsinga í tengslum við starf sitt 

og hvað getur mögulega hindrað upplýsingaöflun? 

 Af hverju, hvar og hvenær miðla leikskólakennarar upplýsingum í tengslum við starf 

sitt og hvað getur mögulega hindrað upplýsingamiðlun?  

 

5.1 Af hverju leita leikskólakennarar upplýsinga? 

Samkvæmt Wilson (2006) leggur einstaklingur í upplýsingaöflun vegna einhverra af þessum 

mannlegu þörfum á einn eða annan hátt; lífeðlislegum, tilfinningalegum eða vitsmunalegum 

þörfum. Þar sem einungis er verið að skoða viðmælendur þessarar rannsóknar út frá þeirra 

starfi sem leikskólakennarar má segja að það sé þriðji þátturinn sem hér á við; vitsmunalegar 

þarfir.  

Upplýsingaþörfin var af ýmsum toga þegar kom að því hjá leikskólakennurum að leita 

sér upplýsinga líkt og Arnbjörg sagði: ,,Maður er alltaf að reyna að tileinka sér eitthvað nýtt, 

hvort sem það er eitthvað í tengslum við hegðunarerfiðleika eða skapandi starf eða hvað sem 

er“. Helstu ástæður sem voru nefndar voru áhugasvið barnanna og spurningar frá þeim, 

upplýsingar vegna skipulegs leikskólastarfs svo sem samverustunda og hópastarfs, 

upplýsingar vegna ákveðinnar hegðunar sem þyrfti að skoða, leit að símanúmerum eða 

veðurspá, upplýsingar um kjaramál, upplýsingar vegna fyrirspurna frá foreldrum og álit vegna 

stórra ákvarðana svo fátt eitt sé nefnt.  

Samkvæmt Leckie, Pettigrew og Sylvain (1996) sem skoðuðu upplýsingahegðun 

fagfólks getur hver einstaklingur þurft að uppfylla mörg hlutverk í starfi sínu, svo sem að 

veita þjónustu, rannsaka, vera stjórnandi, kennari eða nemi. Undir hlutverkin falla sérstök 

verkefni sem upplýsingaþörfin verður til út frá. Þetta rímar við svör leikskólakennaranna sem 
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leita sér upplýsinga út frá ýmsum ólíkum þáttum í starfinu. Fram kom hjá Kristínu Báru að 

,,það er náttúrulega bara svo vítt kannski, allt frá því að vera að leita að einhverju námskeiði, 

einhverju til að vera með, fá einhvern til að koma, upp í já.is“, hún nefndi einnig að ,,oft 

vantar mann bara líka einhvern til að stilla sig á móti sko, ef það er varðandi stórar 

ákvarðanir“. Að ofangreindu má sjá að hlutverk leikskólakennarans í starfi eru fjölmörg og 

getur hann þurft að leita upplýsinga vegna verkefna sem tengjast hlutverkum hans sem 

stjórnanda, kennara, launþega og ráðgjafa svo eitthvað sé nefnt.   

 

5.2 Hvar leita leikskólakennarar upplýsinga? 

Sú upplýsingalind sem viðmælendur lögðu yfirleitt mesta áherslu á var Internetið. Einhverjir 

viðmælendur notuðu sérstaka vefi og geymdu vefslóðirnar jafnvel í bókamerkjum í vafra, 

flestir nefndu leitarvélina Google og einn viðmælandi nefndi hugmyndavefinn Pinterest. 

Flestir yngri viðmælendanna sögðust einnig fá hugmyndir og upplýsingar af Facebook. Önnur 

upplýsingalind sem allir viðmælendur nefndu var samstarfsfólk. Annað sem kom fram voru 

námskeið, námsferðir erlendis, aðrir leikskólar, vinir og fjölskyldumeðlimir sem starfa í 

leikskólum, foreldrar leikskólabarna, bækur og tímarit og tveir viðmælendur minntust á 

bókasafn.  

McKenzie (2002) setti fram líkan yfir upplýsingaöflun í daglegu lífi þar sem hún gerir 

ráð fyrir fjórum mismunandi aðferðum við upplýsingaleit sem eru upplýsingaleit af ásetningi, 

virk skimun, óbein vöktun og í gegnum annan aðila. Einnig sýnir líkanið hvernig tengslin og 

samskiptin eru við upplýsingalindina. Með upplýsingaleit af ásetningi skoðar notandinn 

meðvitað þekktar upplýsingalindir á ákveðnum upplýsingasvæðum. Segja má að 

upplýsingaleit á Internetinu falli undir slíka leit í mörgum tilfellum hjá leikskólakennurunum 

þar sem sumir sögðust nota ákveðnar vefsíður í upplýsingaleit og eins ákveðna aðila líkt og 

samstarfsfólk og annað fagfólk. Arnbjörg sagði að ,,maður veit alltaf einhvern veginn hvar 

maður á að leita eftir því hvað mann vantar“. Með virkri skimun eru kennsl borin á líklega 

upplýsingalind á upplýsingasvæði sem kemur til greina og má eiginlega segja að ómarkviss 

leit á Internetinu falli undir virka skimun, þegar farið er af stað í upplýsingaleit en ekki vitað 

hvort eða hvar svarið sé að finna þar líkt og Kristín Bára sagði: ,,Ef mann vantar upplýsingar 

um eitthvað þá náttúrulega fer maður og reynir að gúgla það upp“. Eins nefndi Sara aðra 

leikskóla: ,,Öðrum leikskólum líka, ég er alltaf með augun opin á öðrum leikskólum“. Óbein 

vöktun felst í því að rekast tilviljanakennt á upplýsingalind á óvæntum stöðum, þarna koma 

óformleg samskipti við samstarfsfólk til greina sem var mikið talað um í viðtölum: ,,Bara 
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spjall með kennurum á kaffistofunni og svona, þá fær maður hugmyndir frá hvort öðru“, sagði 

Kolfinna. Eins má nefna upplýsingar frá foreldrum í þessu samhengi eins og Dýrleif minntist 

á: ,,Bara svona þegar fólk er að koma og fara, bara á göngunum, mjög mikið, það koma mikið 

af upplýsingum þar“. Fjórða og síðasta leiðin til upplýsingaöflunar samkvæmt McKenzie er 

að fá upplýsingar í gegnum annan aðila og þeim sem er í upplýsingaleit eru þá færðar 

upplýsingar og þær mætti nefna upplýsingar fengnar af námskeiðum og fyrirlestrum. 

Leckie, Pettigrew, og Sylvain (1996) fjölluðu um upplýsingaleit fagfólks og kom þar 

fram að fagfólk notar ýmsar upplýsingalindir í leit sinni; meðal annars samstarfsfólk, 

upplýsingafræðinga, handbækur, tímarit og eigin reynslu. Þessar upplýsingalindir má 

jafnframt flokka í formlegar og óformlegar, innanhúss eða utanhúss og munnlegar eða 

skriflegar. Mögulegt er að máta þessa flokkun við þær upplýsingalindir sem leikskólakennarar 

nefndu, þar gæti til dæmis ákveðin vefsíða flokkast sem formleg og skrifleg upplýsingalind, 

hugmyndavefurinn Pinterest sem óformleg og skrifleg upplýsingalind, samstarfsfólk í 

kaffitíma sem óformleg, munnleg upplýsingalind innanhúss, námskeið flokkast sem formleg 

og munnleg upplýsingalind utanhúss og svo framvegis.  

Samkvæmt Lu (2007) hefur fólk tilhneigingu til að sækja upplýsingar til annarra í 

nærumhverfinu fremur en til stofnana af einhverju tagi. Leikskólakennararnir lögðu mikla 

áherslu á samstarfsfólk í svörum sínum sem passar við þær hugmyndir. „Það er náttúrulega 

hafsjór af fagfólki hérna og maður er duglegur að sækja sér upplýsingar líka bara í reynslu 

annarra sem eru með manni, þannig að mér finnst það líka dálítið mikilvægt að við deilum 

okkar á milli“ sagði Arnbjörg og Kristín Bára tók í sama streng: ,,Við leitum mikið til hverra 

annarra ef á þarf að halda“. Þetta sást í rannsókn Servais (2012) þar sem grunnskólakennarar 

kusu helst ráðleggingar frá samstarfsfólki augliti til auglitis umfram aðrar upplýsingalindir. 

Það sama má segja um rannsókn Landrum o.fl. (2002) þar sem upplýsingalindir voru 

skoðaðar út frá trúverðugleika, nothæfi og aðgengi. Talið var að ástæðan fyrir því að kennarar 

sóttu frekar upplýsingar til samstarfsfólks fremur en tímaritsgreina frá sérfræðingum í faginu 

væri bæði sú að samstarfsfólkið deili sameiginlegri reynslu og sé einnig í seilingarfjarlægð. 

Segja má að sömu ástæður megi greina hjá leikskólakennurunum. 

Bates (1989) fjallaði um að töluvert magn gagnasafna hafi mátt finna á Internetinu, í 

kringum 1989 sem hafði fram að því einungis verið aðgengilegt í bókasöfnum. Spáði hún því 

að þróunin myndi halda áfram í þá átt að heilu bókasöfnin yrðu aðgengileg á Internetinu. Sú 

spá hefur ræst hjá henni og gott betur þar sem flestir leikskólakennararnir lögðu mesta áherslu 

á Internetið sem upplýsingalind í þeirra starfi. Ingibjörg Ingadóttir (2009) rannsakaði 
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upplýsingahegðun grunnskólakennara í 1. – 7. bekk á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður 

sýndu að mikilvægasta upplýsingalindin var líklega samstarfsfólk en flestir kennararnir náðu 

sér reglulega í upplýsingar á Internetinu, einkum með leit á Google. Þessar niðurstöður gefa 

sömu vísbendingar og viðtölin við leikskólakennara. Það er ef til vill ekki hægt að meta hvor 

upplýsingalindin er mikilvægari fyrir þá, flestir nefndu Internetið fyrst en lögðu einnig mikla 

áherslu á mikilvægi samstarfsfólks sem upplýsingalindar. Í rannsókn Ingibjargar kom fram að 

skólabókasöfnin voru notuð töluvert þó ýmsu væri ábótavant. Afar lítil áhersla var lögð á 

bókasöfn hjá leikskólakennurum þar sem Internetið virðist að miklu leyti hafa komið í stað 

bókasafnanna varðandi þeirra upplýsingaleit, munurinn liggur ef til vill í því að 

grunnskólakennarar hafa flestir aðgang að skólabókasafni á sínum vinnustað. Arnbjörg 

minntist á bókasöfn: ,,Í heildina þá náttúrulega er Internetið búið að opna og þessir iPadar 

búnir að opna ótrúlega nýjar víddir fyrir manni sem er náttúrulega alveg frábært, í staðinn 

fyrir að heyrðu við þurfum að fara á bókasafnið og ná í bók um þetta þá bara getum við gert 

þetta strax og það er bara snilld“.  

Bates (1989) setti einnig fram berjatínslulíkanið sem á að líkja eftir leitarhegðun 

einstaklinga sem rata ekki beint í þær heimildir sem gefa bestu niðurstöðurnar við 

fyrirspurninni heldur fikra sig áfram í gegnum ýmsar upplýsingalindir og fyrirspurnin þróast 

og breytist á leiðinni. Sjá mátti dæmi um slíkt hjá viðmælendum og Dýrleif sagðist til að 

mynda leita upplýsinga ,,bara aðallega á Internetinu, sko ég nota yfirleitt Google og svo eru 

svona nokkrir vefir íslenskir sem eru svona leikjavefir“. Dýrleif tók fram að sér gengi misvel 

að leita: ,,Bara stundum lendir maður á einhverju skemmtilegu en stundum finnst mér ég 

alveg bara ekki ná neinu“. Hún sagðist einkum leita á íslensku og slá inn orð sem tengdust því 

sem hún leitaði eftir líkt og leikskólabörn og sögur eða leikir. Hún sagðist einnig fylgjast með 

íslenskri Facebook síðu um leikskólastarf þar sem væri að finna greinar og hugmyndir og hún 

byrjaði gjarnan á því að skoða þessa síðu þegar leit hæfist.  

 Niðurstöður Williams og Coles (2007) í rannsókn á breskum kennurum sýndu að 

kennarar notuðu síður rannsóknartengdar upplýsingar, helst var notast við upplýsingar sem 

voru innan skólans og hægt að nálgast á skjótan hátt. Samstarfsfólk var þar nefnt fyrst og 

fremst en einnig kom fram hversu fljótt upplýsingar fengjust af Internetinu þar sem fólk gæti 

leitað þegar því hentaði og kennarar kusu það umfram bókasöfn.   
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5.3 Hvenær leita leikskólakennarar upplýsinga? 

Nokkrir viðmælendur sögðust leita upplýsinga um leið og upplýsingaþörfin kviknar, einkum 

þar sem nettenging var í öllu húsinu og starfsfólk með aðgang að iPad. Þá sé hægt að fara 

strax í að leita upplýsinga og jafnvel með börnunum þó það sé ekki alltaf í boði vegna barna- 

og/eða starfsmannafjölda. Hluti viðmælenda notar undirbúningstíma til upplýsingaleitar en 

þrír viðmælendur sögðust ekki hafa tíma til upplýsingaleitar í undirbúningstímanum. Kolfinna 

segir: ,,Undirbúningurinn fer í eitthvað annað, maður hefur ekki tíma í eitthvað svona dund 

þar, það eru alltaf ákveðin verkefni þar sem maður er að drífa af“. Fjórir yngstu 

viðmælendurnir sögðust leita sér upplýsinga utan vinnutíma, einkum heima hjá sér á kvöldin, 

tvær þeirra nefna Facebook í því sambandi.  

 Burford og Park (2014) skoðuðu áhrif spjaldtölvunotkunar á upplýsingahegðun 

háskólanema og leiddi rannsóknin í ljós að stöðugt aðgengi að upplýsingum hafði mikil áhrif 

á upplýsingahegðun einstaklinganna. Sömuleiðis er aðgangur að upplýsingum talsvert 

öðruvísi þegar stefjur (e. app) eru notaðar í stað þess að leita á Internetinu eins og það leggur 

sig. Leitin væri þannig skilvirkari og hægt að fá upplýsingar um ákveðið efni með einum 

smelli. Niðurstöður þessarar rannsóknar virðast undirstrika það sem kom fram hjá þeim 

viðmælendum sem höfðu aðgang að iPad. Mikil ánægja var með þá tækni og mikill munur á 

upplýsingaöflun með tilkomu spjaldtölvanna líkt og Arnbjörg nefnir: ,,Allir kennarar eru með 

sinn iPad og það auðveldar okkur rosalega þessa spontant upplýsingaöflun og maður bara er 

alltaf einhvern veginn að sjá hvað þetta nýtist manni meira og meira“. Greina mátti 

kynslóðamun í þessu sambandi þó ekki sé hægt að fullyrða um slíkt út frá svo fáum 

viðmælendum, en yngri viðmælendur lögðu meiri áherslu á notkun Internetsins og 

upplýsingaöflunar með spjaldtölvum, minna bar á því hjá þeim viðmælendum sem eldri voru 

og jafnvel var haft orð á því að þeir sem væru yngri ættu auðveldara með tæknina: ,,Þegar við 

erum inni og ég stend á gati eða við, þá kem ég aftur að því að hafa þennan frábæra 20 ára 

strák sem er alltaf bara búinn að gúgla á stundinni sko“, sagði Bergþóra Sif og Kristín Bára 

minntist einnig á þetta: ,,Ég veit að sérstaklega bara yngra fólkið það er einhvern veginn svo 

miklu opnara fyrir öllum þessum nýjungum og hérna við fórum í vetur, við erum með iPada 

fyrir nemendur líka, það fóru tveir kennarar og tóku að sér, fóru á tvö námskeið til þess að 

miðla svo til okkar hinna“. Varðandi þetta atriði er ef til vill vert að staldra við og huga að 

rannsókn Rowlands o.fl. (2008) um Google kynslóðina og upplýsingaleit þeirra á Internetinu. 

Niðurstöður sýndu að þótt einstaklingarnir væru kunnugir tækninni þá leggðu þeir traust sitt 

að miklu leyti á leitarvélar og hefðu ekki næga hæfileika til að meta upplýsingarnar ásamt því 

að efni var fremur skannað en lesið (Rowlands o.fl., 2008). Þetta er ef til vill ekki rétti 



58 

vettvangurinn til að setja þessar niðurstöður rannsóknar Rowlands og félaga í samhengi við 

þær niðurstöður sem eru hér til umræðu. Efnið á þó vissulega erindi þar sem 

leikskólakennurunum varð tíðrætt um tækniþróunina og kynslóðabils varð mögulega vart. 

Þetta væri hins vegar vert að skoða nánar eftir því sem tækninni fleygir fram og frekari 

innleiðing á sér stað í leikskólunum. 

 

5.4 Upplýsingamiðlun leikskólakennara 

Leikskólakennararnir nefndu fyrst og fremst foreldra sem þann hóp sem upplýsinga er einkum 

miðlað til, einnig börnin eðli málsins samkvæmt og loks samstarfsfólk. 

 Ný lög um leikskóla voru sett árið 2008 þar sem mörkuð var menntastefna sem meðal 

annars er sett fram í aðalnámskrá. Aðalnámskrá er nokkurs konar rammi fyrir skólastigin þrjú 

þar sem leikskólinn er yngsta skólastigið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.). Í 

fjórða kafla Aðalnámskrár leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) sem fjallar 

um hlutverk leikskólans segir eftirfarandi: 

 

Leikskólakennari á að vera leiðandi í mótun uppeldis- og menntastarfsins, 

fylgjast með nýjungum og miðla þekkingu. Hann á að vera góð fyrirmynd í 

starfi með börnum og leitast við að styrkja faglegt hlutverk leikskólans. Litið er 

á leikskólakennara sem leiðandi samverkamann barna, foreldra og annars 

starfsfólks leikskóla. Honum ber að sjá til þess að hvert barn sé virt að 

verðleikum og að námsumhverfið sé skipulagt á þann veg að börn fái notið 

bernsku sinnar. 

 

Það má segja að eðli starfs leikskólakennarans sé að miklu leyti upplýsingamiðlun til þessara 

þriggja hópa; barna, foreldra og samstarfsfólks. Ef til vill má setja upplýsingamiðlun til 

barnanna í samhengi við hliðarverði upplýsinga sem Lu (2007) hefur meðal annarra fjallað 

um. Leikskólakennararnir sögðust oftar en ekki leita upplýsinga vegna spurninga barnanna 

eða um efni sem þau sýndu áhuga. Leikskólakennarinn er þá sá aðili sem tengir einstaklingana 

innan hópsins við upplýsingar sem þeir hefðu annars ekki aðgang að. Hann síar jafnframt 

upplýsingarnar og hefur þannig stjórn á því hvaða upplýsingar skila sér til barnanna og hvaða 

upplýsingum er sleppt. Arnbjörg og Regína vinna á Guluvík þar sem hver og einn 
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leikskólakennari hefur iPad til umráða. Í Guluvík hefur verið lögð áhersla á lýðræði með 

börnunum og í því felst virk upplýsingamiðlun til þeirra líkt og Regína talaði um: 

 

[...] að það séu ekki bara foreldrarnir sem fá upplýsingar heldur fái börnin líka 

upplýsingar, að á föstudaginn sé hjóladagur og þú veist það var sumarhátíð 

núna á þessum degi, hvernig á að undirbúa það, að það sé ekki bara bréf til 

foreldra heldur að börnin viti, því annars getur maður ekki verið þátttakandi, 

ef maður veit ekki hvað er í gangi þá getur maður ekki verið þátttakandi. 

 

Börnin alast upp sem þátttakendur í lýðræðislegu upplýsingasamfélagi og Arnbjörg gerði 

kynslóðamuninn að umtalsefni ,,þau eru að alast upp við ótrúlega ólíkan veruleika en við til 

dæmis, það er bara, þau eru ótrúlega fljót að fatta þetta: það er eitthvað sem ég skil ekki eða 

veit ekki og ég bara, það er ekkert mál að komast að því“. Það sem Regína og Arnbjörg tala 

um kemur heim og saman við efni kaflans um lýðræði og jafnrétti í leikskólastarfi í 

aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011):  

 

Í leikskóla ber að stuðla að jafnrétti og virkri þátttöku barna í samfélaginu með 

því að skapa þeim tækifæri til að upplifa lýðræðisleg vinnubrögð og samskipti í 

daglegu starfi. Þannig öðlast þau skilning á því hvað lýðræði felur í sér, læra 

lýðræðisleg gildi og vinnubrögð og þróa með sér borgaravitund. Virða skal 

innsæi, reynslu, færni og skoðanir barna og taka mið af sjónarmiðum þeirra 

við skipulagningu leikskólastarfs og gefa þeim þannig tækifæri til að taka þátt í 

ákvörðunum um verkefni og vinnubrögð. 

 

Viðmælendur lögðu mikla áherslu á upplýsingamiðlun til samstarfsfólks og er það gert með 

formlegum en fyrst og fremst með óformlegum hætti dags daglega. Umfjöllunin um 

upplýsingaöflun hjá samstarfsfólki sem þegar hefur farið fram í kafla 5.2 speglar í raun 

umfjöllunina um upplýsingamiðlun til samstarfsfólks. Leikskólakennarar sækja upplýsingar 

að miklu leyti til samstarfsfólks og telja jafnframt mikilvægt að miðla til þeirra og þannig 

helst það í hendur.    

 Upplýsingamiðlun til foreldra er mikilvægur partur af starfi leikskólakennarans. 

Upplýsingum er miðlað með ýmsum leiðum til foreldranna, svo sem foreldraviðtölum, 

upplýsingatöflu, í gegnum síma og tölvupóst en það fer eftir eðli upplýsinganna hvaða 
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samskiptaleið er notuð. Leikskólakennararnir lögðu fyrst og fremst áherslu á óformlegt spjall 

þegar komið var með börnin og þau sótt, þar færi mikilvæg upplýsingamiðlun fram varðandi 

daglegt starf og hagi barnsins þann daginn. Allir viðmælendur sögðust eiga góð samskipti við 

foreldra leikskólabarnanna en að mörgu er að hyggja þegar þessi samskipti eru skoðuð. Það 

sem vakti einkum athygli þegar kemur að upplýsingamiðlun leikskólakennara til foreldra er 

upplifun leikskólakennaranna varðandi upplýsingamiðlunina. Hún virðist í stuttu máli vera sú 

að þær upplýsingar sem miðlað er til fjöldans, svo sem upplýsingar á heimasíðu og 

tölvupóstar sem sendir eru á marga foreldra í senn, skili sér ekki eins og vonast er til. Allir 

leikskólarnir voru með heimasíðu en í einungis einum leikskóla af fjórum virtist hún vera 

notuð markvisst og vel sótt. Kolfinna segir að ,,ef þú þarft að hafa þig eftir því ertu ekkert að 

gera það því þú manst ekki endilega eftir því, það er ekkert sem minnir þig að fara inn á 

heimasíðu leikskólans, þannig að þegar ég hef sett frétt þá hef ég sett tilkynningu á hurðina: 

netfréttir, til að minna fólk á“. Í einhverjum leikskólum hafði uppfærsla á heimasíðum 

minnkað töluvert vegna fárra heimsókna. Algengt var að reglulegir tölvupóstar væru sendir til 

foreldra og voru mismunandi áherslur varðandi þá. Bergþóra Sif var vön að senda 

hóptölvupósta: ,,Ég er ekki alveg viss um að það sé alltaf lesið, enda er oft þá er maður líka að 

setja inn eitthvað svona hagnýtt sem fólk kannski hefur ekki svo mikinn áhuga fyrir, varðandi 

vistunartíma og koma með aukaföt, eitthvað þess háttar, þannig að ég er svolítið hætt því 

bara“, enda sagðist hún hafa spurst fyrir hjá foreldrum og komist að því að þessar upplýsingar 

skiluðu sér illa. Bergþóra segist í staðinn senda vikulega tölvupósta, einn fyrir hvert barn, þar 

sem áhersla er á ljósmyndir og mikil ánægja sé meðal foreldra með þessar sendingar: ,,Mér 

finnst bara svo mikilvægt að foreldrar kannski upplifi svolítið hvað við erum að gera, mér 

finnst það [myndir] eiginlega besta formið til að miðla því“. Á Bláuborg hefur mikil hugsun 

verið lögð í vikulegar sendingar frá deildarstjóra og lögð áhersla á að þær séu hnitmiðaðar og 

jákvæðar; þar komi ekki fram óþarfa upplýsingar sem eru almannavitneskja eins og að í 

vikunni hafi verið gott veður og ekki neikvæðar upplýsingar eins og til dæmis að það vanti 

aukaföt fyrir börnin. Þessum sendingum fylgja jafnframt myndir af starfinu í vikunni. Að 

sögn Dýrleifar ríkir mikil ánægja meðal foreldra með þessa tölvupósta. Að lokum töluðu 

Arnbjörg og Regína um kostinn við iPad í upplýsingamiðlun til foreldra: ,,Að geta verið hérna 

úti í garði og tekið myndir og sent beint til foreldra, það er náttúrulega ákveðin upplýsingagjöf 

líka, [...] við höfum fengið mjög góð viðbrögð við því, fólki finnst þetta æðislegt“. Af 

ofangreindu má ætla að foreldrar beri sig síður eftir almennum upplýsingum frá leikskólanum 

sem leikskólakennarar miðla til dæmis með texta á heimasíðu og með tölvupóstum, þær 

upplýsingar sem veki mest viðbrögð séu upplýsingar varðandi þeirra eigið barn, gjarnan í 



61 

myndaformi. Það má setja þessar niðurstöður í samhengi við áðurnefnda rannsókn Rowlands 

o.fl. (2008) á Google kynslóðinni þar sem talað er um að sú kynslóð sem elst upp með 

tækninni sem er til staðar í dag leiti upplýsinga og meti á annan hátt en hefur tíðkast hingað til 

og væri áhugavert að skoða betur hvort sú tækniþróun og –væðing sem hefur átt sér stað á 

undanförnum árum hafi haft þessi áhrif, þar á meðal á foreldra leikskólabarna. Kristín Bára 

var sú eina sem nefndi að það kæmi örsjaldan fyrir að hún sendi bréfapóst til foreldra en 

annars virtust viðmælendur meðvitaðir um að þróa upplýsingamiðlunina í takt við þarfir 

foreldranna.  

 

5.5 Hindranir í leit og miðlun upplýsinga. 

Wilson (1997) fjallaði um þær millibreytur sem geta haft áhrif á upplýsingaöflunina, og skipti 

þeim í sálræna þætti, lýðfræðilega þætti, mannlega þætti, umhverfisþætti og að síðustu 

einkenni heimildarinnar. Helstu atriði sem leikskólakennarar nefndu í viðtölunum og tengja 

má við hindranir í upplýsingaleit voru vandræði með tölvukerfi og nettengingu, 

tæknikunnátta, tímaskortur, slök leitartækni og reynsluleysi og falla þeir allir á einn eða annan 

hátt undir fyrrnefndar millibreytur. Þótt tímaskortur kæmi ekki fram í svörum viðmælenda 

varðandi hindranir þá nefndu nokkrir að þeir hefðu ekki tíma til að sinna upplýsingaleit í 

undirbúningstíma og gerðu það í staðinn heima hjá sér.  

Þeir þættir sem helst virtust vera hindranir þegar kom að upplýsingamiðlun falla 

sömuleiðis undir millibreytur en þeir voru óskilvirk tölvupóstsamskipti, óvirk heimasíða, 

reynsluleysi í samskiptum og stuttur vinnutími svo starfsmaður var ekki viðstaddur þegar 

foreldrar sóttu börnin. Einhverjir nefndu kosti þess að hafa samskipti augliti til auglitis 

umfram tölvupóstsamskipti. Leikskólastjórinn nefndi sérstaklega hversu illa upplýsingar skili 

sér oft og tíðum til foreldra þrátt fyrir að hafa verið miðlað á ýmsan hátt og fannst tölvupóstur 

oft skila sér illa bæði til foreldra og starfsfólks. 

Það sem stendur þó upp úr þegar á heildina er litið er að upplýsingalindum hefur 

fjölgað þó þær hafi á sama tíma breyst og leikskólakennarar leiti ekki upplýsinga á sömu 

stöðum og þeir gerðu fyrir áratug. Arnbjörg sagði að ,,maður veit alltaf einhvern veginn hvar 

maður á að leita eftir því hvað mann vantar“ og leikskólakennarar eru líkt og aðrir farnir að 

venjast því að fá upplýsingar í hendurnar á skjótari hátt en áður. Óhætt er að segja að 

viðmælendur hafi ekki gert mikið úr þeim hindrunum sem nefndar voru og gott aðgengi að 

upplýsingum vegi þyngra.  
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6 Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um upplýsingahegðun leikskólakennara út frá eigindlegri rannsókn 

sem byggir á hálfstöðluðum viðtölum við átta leikskólakennara af fjórum leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Markmiðið var að skoða af hverju, hvar og hvenær leikskólakennarar 

leita upplýsinga og margt áhugavert og óvænt kom út úr viðtölunum. Niðurstöðum ber að taka 

með fyrirvara þar sem úrtakið er smátt líkt og tíðkast í eigindlegum rannsóknum og ekki hægt 

að yfirfæra svör viðmælenda yfir á aðra leikskólakennara. Þó fæst góð innsýn í hugarheim 

viðmælenda með þessari rannsóknaraðferð, í þessu tilfelli varðandi upplýsingahegðun 

leikskólakennara. 

 Niðurstöður leiddu í ljós að leikskólakennarar leita helst upplýsinga á Internetinu og 

hjá samstarfsfólki. Samhliða tækniþróun fer upplýsingaleit í auknum mæli fram um leið og 

upplýsingaþörf kviknar, einnig er henni sinnt í undirbúningstíma og heima hjá viðmælendum 

utan vinnutíma. Helstu hindranir í upplýsingaleit voru tæknilegs eðlis en einnig tímaskortur. 

Leikskólakennarar miðla einkum upplýsingum til foreldra leikskólabarna, barnanna sjálfra og 

samstarfsfólks. Örar breytingar hafa verið í upplýsingamiðlun til foreldra en eftirspurn virðist 

einkum vera eftir myndrænum upplýsingum sem foreldrar þurfa ekki að sækja sér sjálfir. 

Samskipti augliti til auglitis voru af mörgum talin ákjósanlegust þar sem upplýsingar skili sér 

ekki alltaf á rafrænan hátt, hvort sem er til foreldra eða samstarfsfólks. 

Ekki er langt síðan rannsóknir á upplýsingahegðun hófust hér á landi og með þessari 

rannsókn hefur einungis verið fleytt ofan af því helsta varðandi upplýsingahegðun 

leikskólakennara. Reynt var að snerta á sem flestum flötum upplýsingaöflunar- og miðlunar 

fagstéttarinnar, með þeim hætti var ef til vill ekki kafað eins djúpt og hægt væri í einstaka 

efnisþætti en í staðinn má reikna með að fengist hafi innsýn í helstu viðfangsefni 

leikskólakennarans varðandi upplýsingaöflun og miðlun.  

 Ýmislegt áhugavert kom í ljós og má þar nefna öra tækniþróun sem birtist einna helst í 

notkun iPad spjaldtölva og þráðlausri nettengingu en hvort tveggja hefur haft mikil áhrif á 

upplýsingaöflun og upplýsingamiðlun bæði til barna og foreldra. Í framhaldi af því má nefna 

almenna upplýsingamiðlun til foreldra og þróun hennar í samræmi við væntingar foreldranna. 

Áhugavert væri að kafa dýpra í þessa þróun ásamt fleiru sem rannsóknin leiddi í ljós, til að 
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mynda væri fróðlegt að skoða leitarhegðun leikskólakennara á Internetinu nánar. Einnig má 

nefna viðhorf leikskólakennara og stjórnenda til upplýsingaleitar sem hluta af nauðsynlegum 

undirbúningi fyrir starfið en þónokkrir viðmælendur töldu sig ekki hafa tíma til að sinna 

upplýsingaleit á vinnutíma líkt og einn viðmælandi sagði: ,,Maður hefur ekki tíma í eitthvað 

svona dund þar“. Að síðustu vekur eftirtekt að þrátt fyrir aukinn fjölbreytileika í 

samskiptaleiðum virðast upplýsingar ekki skila sér eins og vonast er til, til dæmis til foreldra, 

og vekur það upp spurningar um skilvirkni þeirra samskiptaleiða sem notaðar eru en allt 

ofangreint gefur tilefni til frekar rannsókna. 

 Tækniþróun hefur verið afar hröð síðasta áratuginn og það skilar sér til flestra 

starfsstétta, þar á meðal leikskólakennara. Flestir viðmælendur mínir nefndu þessa hröðu 

þróun og höfðu margir hverjir tileinkað sér ný tæki til upplýsingaöflunar- og miðlunar á 

síðustu árum og jafnvel mánuðum og lítur út fyrir að þróunin haldi áfram á sömu braut. 

Breytingar á upplýsingahegðun stéttarinnar geta því orðið örar og fróðlegt að halda áfram með 

rannsóknir á þessu sviði. Það er von mín að þessi rannsókn sé þarft innlegg í rannsóknir á 

upplýsingahegðun og gefi tilefni til og kveiki hugmyndir að frekar rannsóknum á 

upplýsingahegðun leikskólakennara. 
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