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Inngangur 
Þessi skýrsla inniheldur  umfjöllun um framvindu rannsóknarinnar. Fyrst kemur tímaskýrsla 

verkefnisins þar sem skráð var niður hvað var unnið á hvaða degi og hversu löngum tíma 

var varið í verkefnið á hverjum degi. Síðan kemur áhættugreining sem var unnin í upphafi 

verkefnisins og telur upp þá þætti sem hefðu getað orsakað seinkun eða vandræði í 

framvindu verkefnisins. Næst er umfjöllun um það hvernig höfundi fannst ganga að vinna 

verkefnið og að lokum eru tekin saman þau atriði sem höfundi finnst standa upp úr eftir 

verkefnið. 

Framgangur rannsóknar 
Hér kemur tímaskýrslan sem var skráð samhliða vinnu við rannsókn. 

Janúar 2011 

Dagsetning Hvað var gert Fjöldi klst. 

7. janúar Fyrsti fundur með Mörtu. 1 

9. janúar Leitaði að greinum á netinu og ritgerðum sem hafa verið 

skrifaðar á Íslandi. 

9 

11. janúar Aflaði upplýsinga um leikskólana í Garðabæ. Fékk leyfi frá 

menningar- og fræðslusviði. Hafði samband við alla 8 

leikskólana og fékk leyfi. 

5 

13. janúar Las ritgerð um tölvunotkun leikskólabarna. 2,5 

18. janúar Fyrirlestur – skipulag. 

Fundur með Mörtu. 

1 

1 

20. janúar Leitaði að greinum á netinu og ritgerðum sem hafa verið 

skrifaðar á Íslandi. 

4 

21. janúar Fékk lánaðar ritgerðir. 1 

23. janúar Las 2 ritgerðir um tölvunotkun á leikskólum. NámUST. 3 

25. janúar Setti niður hugmyndir að spurningum fyrir viðtöl við 

leikskólastjóra. Skrifaði drög að bakgrunni. 

3 

27. janúar Fundur með Mörtu. 1 

30. janúar Aflaði upplýsinga á netinu um forrit sem eru til í dag. Nokkrar 

greinar lesnar á netinu. 

1,5 

31. janúar Gerði verkáætlun. Setti upp drög að glærum fyrir stöðufund. 

Talaði við Sjálands-leikskólastjóra. 

2 

 Samtals klst.: 35 

 

Febrúar 2011 

Dagsetning Hvað var gert Fjöldi klst. 

5.febrúar Las greinar og ritgerðir, aflaði upplýsinga frá Hagstofu, las 

Aðalnámskrá leikskóla. 

6 
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6. febrúar Skrifaði bakgrunnskafla. 7 

9. febrúar Undirbúningur fyrir fyrsta stöðufund. 1 

11. febrúar Unnið í spurningum fyrir viðtöl.  2 

14. febrúar Unnið í spurningalista fyrir viðtöl.  1 

15. febrúar Unnið í spurningalista fyrir viðtöl.  1 

17. febrúar Viðtal tekið á leikskólanum Kirkjuból. 

Fundur með Mörtu. 

2 

0,5 

18. febrúar Viðtöl tekin á þremur leikskólum. 5,5 

22. febrúar Unnið í spurningalista fyrir viðtöl. 

Fyrirlestur – Heimildir. 

1 

1 

23. febrúar Fundur með Mörtu. 1 

25.febrúar Viðtöl tekin á fjórum leikskólum. 6 

 Samtals klst.: 35 

 

Mars 2011 

Dagsetning Hvað var gert Fjöldi klst. 

1. mars Fyrirlestur um skrif. 1 

2. mars Úrvinnsla úr tveimur viðtölum. 3,5 

4. mars Úrvinnsla úr einu viðtali. 1,5 

5. mars Aflað upplýsinga um núverandi rannsóknir með því að senda 

tölvupóst á kennara í HÍ. Efni Námsgagnastofnunnar skoðað. 

1 

6. mars Úrvinnsla úr tveimur viðtölum. 3,5 

9. mars Úrvinnsla úr tveimur viðtölum. Fundur með Mörtu. 3,5 

11. mars Úrvinnsla úr einu viðtali. 2,5 

13. mars Gróf samanburðarúrvinnsla.  

Undirbúningur fyrir annan stöðufund. 

1,5 

2 

16. mars Undirbúningur fyrir annan stöðufund. Stöðufundurinn. 

Fundur með Mörtu. 

3 

20. mars Lesa rannsóknargrein um rannsóknaraðferðir. 2 

22. mars Lesa bók um rannsóknaraðferðir. 2,5 

28. mars Skrifa aðferðakafla og niðurstöðukafla. 5,5 

29. mars Skrifa bakgrunnskafla. 4,5 

 Samtals klst.: 37,5 

 

Apríl 2011 

Dagsetning Hvað var gert Fjöldi klst. 

9. apríl Skrifa niðurstöðukafla. 2 

13. apríl Undirbúningur fyrir viðtal. 1,5 

14. apríl Skrifa niðustöðukafla. Fundur með Mörtu. Undirbúningur 

fyrir viðtal. Eitt viðtal tekið. 

5 

15. apríl Unnið í rannsóknarskýrslunni og aðferðakafli skrifaður. 

Unnið úr einu viðtali. 

4 
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17. apríl Unnið í Aðferðakafla. 5 

18. apríl Unnið í aðferða og niðurstöðukafla. 8,5 

19. apríl Unnið í niðurstöðukafla. 3 

20. apríl Unnið í niðurstöðukafla. Fundur með Mörtu. 8,5 

21. apríl Unnið í niðurstöðukafla. 6 

23. apríl Unnið í niðurstöðukafla. 5 

24. apríl Unnið í niðurstöðukafla. 2 

25. apríl Unnið í niðurstöðukafla. 5 

26. apríl Unnið í aðferðakafla og umræðum. 8 

27. apríl Fundur með Mörtu. Unnið í umræðum. 8 

28. apríl Unnið í rannsóknarskýrslu. 4 

29. apríl Unnið í niðurstöðukafla. 8 

30. apríl Unnið í rannsóknarskýrslu. 5 

 Samtals klst.: 88,5 

 

Maí 2011 

Dagsetning Hvað var gert Fjöldi klst. 

1. maí Unnið í umræðum og lokaskýrslu. 12 

3. maí Unnið í skýrslu. 6 

4. maí Unnið í skýrslu og kynningu. 8 
5. maí Unnið í kynningu. 6 
6. maí Unnið í skýrslu. 7 
7. maí Unnið í skýrslu. 6 
8. maí Unnið í skýrslu. 5 
9. maí Yfirlestur og unnið í skýrslu 5 
10. maí Unnið í skýrslu. 6 
11. maí Unnið í skýrslu. 8 
12. maí Unnið í skýrslu. 8 
13. maí Lokahönd lögð á skýrslur. 3 
 Samtals klst.: 80 

 

Í heildina voru því lagðar 276 klst. í verkefnið. 
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Áhættugreining 
Hér að neðan er sú áhættugreining sem var gerð í upphafi rannsóknar og tók á þeim 

þáttum sem hefðu geta haft áhrif á framvindu verkefnisins. 

Nr. Áhættuþáttur Líkur Úrlausn 

1 Gögnin mín skemmast (á 
tölvunni). 

3 Nota dropbox fyrir öll skjöl sem 
tengjast verkefninu. 

2 Upptaka mistekst í viðtali. 2 Fyrst og fremst undirbúa sig vel fyrir 
viðtölin til að koma í veg fyrir þetta. 
Skrifa strax niður punkta eftir 
viðtalið. 

3 Viðmælendur neita að taka þátt. 1 Finna aðra viðmælendur eins og til 
dæmis Leikskólafulltrúa Garðabæjar 
eða leikskóla í öðru bæjarfélagi. 

4 Ég veikist. 1 Hafa strax samband við 
leiðbeinanda og skipuleggja hvernig 
hægt er að vinna úr þeim 
aðstæðum. 

5 Ekki næg gögn eftir viðtöl við 
leikskólastjóra. 

3 Skipuleggja annað hvort fleiri viðtöl 
eða senda spurningalista á foreldra 
barna. 

    

 

 

Nr. Líkur 

1 Mjög ólíklegt. 

2 Ólíklegt. 

3 Hvorki líklegt né 
ólíklegt. 

4 Líklegt. 

5 Mjög líklegt. 

 

Hér er átt við líkur á að viðkomandi áhættuþáttur gerist. 

Mat á framvindu verkefnisins 
Í heildina á litið gekk mjög vel að vinna verkefnið. Strax í byrjun janúar voru viðtölin við alla 

leikskólana tryggð og voru samskipti við leikskólana góð frá upphafi. Sú tímaáætlun sem 

var gerð í upphafi gerði ráð fyrir að eftir öll viðtöl við starfsmenn leikskólanna yrði tekin 

frekari ákvörðun um framhald rannsóknarinnar. Því var aðeins hægt að gera tímaáæltun 

fyrir fyrri hluta verkefnisins. Tímaáætlunin fyrir bakgrunnsvinnu og viðtölin stóðst og voru 

gögn úr öllum viðtölum komin í hús 23. febrúar eins og tímaáætlunin sagði til um. Einn 

áhættuþáttur kom upp þegar tölvan lokaði skyndilega rannsóknarskýrslunni í seinni hluta 
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apríl og eyddi henni út. Þegar leitað var að skýrslunni í tölvunni kom ekkert í leitirnar en 

þar sem ég hafði notað dropbox gat ég nálgast skýrsluna þar. 

Það sem kom mér á óvart var hversu mikill tími fór í að skrifa niðurstöðukaflann. Þar sem 

viðtölin voru öll ólík, það er að segja viðmælendur gáfu misjöfn svör og viðtölin þróuðust á 

misjafnan hátt, fór mikill tími í að bera saman svörin og ganga úr skugga um að ekki væri 

verið að mistúlka svör viðmælenda. Einnig fór mikill tími í að finna út hvernig væri best að 

skipuleggja niðurstöðukaflann og má því segja að hann hafi reynst flóknastur.  

Viðtölin sjálf gengu öll mjög vel og held ég að það hafi verið vegna þess að ég hafði kynnt 

mér fyrri rannsóknir vel áður en ég tók viðtölin og töluverður tími hafði farið í að vinna 

spurningarnar fyrir viðtölin. Þegar unnið hafði verið úr öllum viðtölunum reyndist ekki 

mikið mál að fá að taka viðtal við hönnuð Doppu og Glóa geimveru þar sem íslenskt 

fyrirtæki framleiddi þessi leiki. Því má segja að rannsóknin hafi gengið eins vel og hægt var 

að vonast til og tel ég það vera vegna góðs undirbúnings í upphafi verkefnis og einnig 

vegna þess að unnið var jafnt og þétt í verkefninu alla önnina. 

Lokaorð 
Eftir að hafa unnið þetta rannsóknarverkefni hefur þekking mín á hugbúnaðarnotkun 5 ára 

barna á leikskólum aukist til muna, einnig hefur ferlið sjálft kennt mér mikið. Það að þróa 

rannsóknarhugmynd og tileinka sér rannsóknaraðferðir hefur verið dýrmætur lærdómur 

sem mun skila sér í áframhaldandi nám. Aukinn áhugi hefur vaknað hjá mér til að vinna að 

hugbúnaði fyrir börn og niðurstöður þessarar rannsóknar drógu fram atriði sem skipta 

vegamiklu máli í þróun hugbúnaðar fyrir börn. Það sem stendur mér efst í huga er áhugi til 

að þróa hugbúnað sem er byggður í kringum samvinnu barna þar sem þessi og fyrri 

rannsóknir hafa sýnt að börn eru sjaldnast ein í tölvum. Einnig hef ég lært að til að þróa 

góðan hugbúnað fyrir börn þarf að kynna sér kennslufræðilegar aðferðir og þróa 

hugbúnaðinn í kringum þær til að forritin séu sem þroskavænlegust fyrir börnin. 


