
GAUMUR
Áhersluefling fyrir fjöskylduna



Gaumur
Útskriftarverkefnið mitt er uppeldistækið Gaumur 
sem er verkfæri fyrir fjölskylduna. Meginmarkmiðið 
með Gaum er að efla þroska barna á jákvæðan 
hátt og virkja þau í verkefnum jafnt innan sem 
utan heimilisins. Verkefninu er miðlað með grafík 
og texta ásamt merkjum sem sett eru upp í 
plan. Kerfið sjálft er prentað á segla sem hægt 
er að koma fyrir á ískáp eða hengja á vegg – 
skráningarkerfið er svo rafrænt í snjallsímaforriti 
og vefsíðu. Með verkefninu er vakin athygli á 
leið sem sýnir hvernig hægt er að efla börn í 
gegnum jákvæða endurgjöf og leik en kerfið 
gefur foreldrum jafnframt möguleika á að greina 
munstur í hegðun barna sinna og tækifæri til að 
bregðast við ef ástæða er til. Með Gaumi er reynt 
að skapa góða stemmningu þar sem fjölskyldan 
vinnur í sameiningunni að tilteknum verkefnum. 

Börnin okkar eru það dýrmætasta sem við eigum 
og viljum við allt fyrir þau gera. Verkefni okkar 
sem foreldra er að ala þau upp eftir bestu getu. 
Börn eru jafn ólík og þau eru mörg og engin ein 
rétt leið í uppeldinu. Ljóst er að börn hafa gott af 
jákvæðri athygli og uppbyggilegri hvatningu og að 
foreldrar þeirra takist á við verkefni hversdagsins í 
sameiningu með börnum sínum.

Börn geta átt í erfiðleikum með að tileinka sér 
ýmsa þætti í daglegu lífi og hversdagslegum 
athöfnum. Okkar foreldranna er verkefnið að 
leiðbeina og kenna þeim hvernig best er að 
tileinka sér góða siði og að kljást við hin mörgu og 
fjölbreyttu verkefni hversdagsins. 

Gaumur stefnir að því að gefa foreldrum verkfæri 
til þess að efla börnin sín í að takast á við lífið, 
hvort sem það er að bæta skap sitt, ganga 
frá leikföngunum eftir notkun, klára matinn af 
disknum eða fara í háttinn. 

Áhrifaþættir í hegðun barna geta verið 
mismunandi og stefnir Gaumur að því að hjálpa 
foreldrum að greina þá þætti sem geta haft áhrif. 
Áhrifaþættir á borð við mataræði, svefntímar og 
raftækjanotkun svo dæmi séu nefnd geta hjálpað 
foreldrum að greina hvað hentar þeirra  
barni best. 

Arnór Skúli Arnarson
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Hugmynd
Þegar ég byrjaði að velta fyrir mér hvað ég 
vildi takast á við í útskriftarverkefninu mínu 
vissi ég að mig langaði til þess að takast á 
við upplýsingamiðlun og upplýsingahönnun. 
Sjálfur er ég tveggja barna faðir og hef reynt 
ýmislegt til þess að koma skilaboðum mínum og 
athugasemdum til skila hjá eldri dóttur minni. Ég 
fór að nota grafík í uppeldinu sem fór að virka 
miklu betur en að bara segja við hana það sem 
ég vildi að yrði gert. Þannig komst ég að þeirri 
niðurstöðu að mig langaði að reyna að þróa kerfi 
sem eflir börn í að takast á við dagleg verkefni á 
skemmtilegan og einfaldan hátt.

Fyrstu hugmyndir einblíndu á eitt atriði í einu en 
fljótt komst ég að kerfi sem gefur möguleikann á 
fleiri verkefnum í einu. Þá er ég að gefa foreldrum 
og börnum valmöguleika á hvaða verkefni tekist 
sé á við hverju sinni og hentaði það mun betur. 
Þannig getur tiltekið barn verið með fleiri en eitt 
verkefni, hegðun sem það er að reyna að vinna 
í o.s.frv. en auðveldar Gaumur foreldrinu og 
jafnframt barninu að bæði hafa betri yfirsýn en 
líka að geta einbeitt sér að einu í einu

Leturtýpan sem ég valdi heitir Nexa og er hönnuð 
af leturgerðinni Fontfabric. Ég valdi Nexa því það 
er stílhreint sans serif letur, skýrt í lestri og hentar 
vel fyrir prentun jafnt sem skjái. Nexa fjölskyldan 
býður upp á margar þykktir og með því góða 
valkosti þegar kemur að hönnun. 

Ég byrjaði að skissa persónur sem ég sá fyrir mér 
sem skreytiefni fyrir verkefnið en persónurnar sá 
ég jafnframt fyrir mér sem stuðning við merkin 
sem yrðu uppistaðan í kerfinu. Eftir nokkrar vikur 
komst ég þó að þeirri niðurstöðu í sameiningu við 
leiðbeinendur að aukaleikarar væru óþarfir og 
best væri að sleppa þeim. 

Mikill tími fór í að hanna og þróa merkin og finna 
lausn á því hvernig best væri að koma öllum 
þeim upplýsingum sem ég taldi nauðsynlegar á 
framfæri. Litaval kom frekar fljótt en ég valdi liti 
sem eru sterkir en jafnframt hlutlausir, þ.e. ekki 
tengdir öðru hvoru kyninu. 
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Hugmyndin að snjallforritinu kom í framhaldinu 
þar sem ég vildi bjóða upp á möguleika fyrir 
foreldra að fylgjast með þroska og skapi barna 
sinna á þægilegan máta. Með snjallforritinu 
geta foreldrar skráð niður breytingar í venjum 
barna sinna hvort sem þær kunna að vera í 
mataræði, svefnvenjum eða af öðrum ástæðum. 
Forritið á að hjálpa foreldrum að greina hverjir 
áhrifavaldarnir eru og hver áhrif þeirra eru. Einnig 
auðveldar forritið foreldrum að upplýsa aðra sem 
umgangast barnið, til að mynda við pössun eða í 
leikskóla, að upplýsa þau um venjur barnsins. 

Forritið er ætlað foreldrum og vildi ég ekki að það 
þjónaði sem skemmtun eða leiktæki fyrir börnin. 
Snjallforritið bíður mest megnis upp á tól og 
upplýsingar sem nýtast foreldrum en einnig bætti 
ég við tveimur atriðum sem skemmtun fyrir börnin. 
Möguleikanum á að skreyta og hanna sinn eigin 
Gaum og svo verðlaunahjól sem gerir barninu 
kleyft að fá úthlutað verðlaunum af handahófi 
með því að snúa hjólinu. 
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Ferlið og framkvæmd
Ég hóf ferlið á að lista niður öll þau verkefni sem 
mér datt í hug sem gætu nýst í uppeldi og eflingu 
barna. Síðan fékk ég vini og vandamenn til þess 
að setjast yfir listann og bæta inn atriðum sem 
þeim datt í hug. Því næst vann ég að ferlinu og 
hvernig best væri að leiða börnin í gegnum ferlið. 
Hvernig best væri að setja upp planið svo það 
héldi einfaldleika og skemmtanagildi sínu. 
Ég tók viðtal við Ástu Margréti Birgisdóttur, 
uppeldisfræðing sem sérhæfir sig í kennslu 
einhverfra barna. Hún gaf mér góð ráð um hvernig 
best væri að ná árangri þegar reynt er að kenna 
börnum að tileinka sér nýja hluti. Hún mældi með 
því að gefa börnum jákvæða örvun í einföldum 
skrefum og að litið sé framhjá  
neikvæðum atriðum. 

Ég tók einnig viðtal við Lindu Björg Birgisdóttur, 
leikskólakennara með 15 ára reynslu í starfi 
sínu. Hún mældi með því að leyfa verkefnum að 
vara í stuttan fyrirfram skilgreindan  tíma og 
endurtekningu svo börn myndu fyrr ná árangri.

Ég vildi hafa planið áþreifanlegt og færanlegt til 
að virkja börnin í ferlinu. Ég ákvað að hafa planið 
sjálft á segul til þess að hafa verkefnin og merkin 
færanleg og á sama tíma gefa möguleikann á 
að endurnýta verkfærin aftur og aftur. Þannig er 
Gaumur einnig umhverfisvænni en ef stanslaust 
er notaður pappír sem þarf síðan að henda.

Merkin og persónan eru einfölduð mynd af 
verkefnunum sem verið er að vinna að og eru þá 
atriðin sem verið er að setja áherslu á í bláum lit, 
til þess að gefa þeim meiri athygli. Persónan sjálf 
var hönnuð til þess að vera minnimalísk án kyns, 
en á sama tíma glaðlynd svo börnin gætu tengst 
henni á jákvæðan máta. 
Litirnir voru valdir með það í huga að vera ekki 
ríkjandi fyrir kyn þar sem ég vildi að bæði kyn 
gætu tengst persónunum. 

Hönnun snjallforritsins var flókin, lærdómsrík en á 
sama tíma skemmtileg. Útlit snjallforritsins helst í 
hendur við útlit áþreifanlega plansins. Ég notaðist 
við vefuppsetningu á snjallforritun þar sem ég 
gat sett upp forritið og forritað svo hægt sé að 
prófa virkni þess. Ég var að taka mín fyrstu skref í 
forritun og voru ýmsar hindranir á leiðinni sem ég 
þurfti að yfirstíga svo forritið virki eins og skyldi. 

Forritið bíður upp á að skoða ýmsa þætti í 
hegðun barnanna eins og skapferli, matarlist og 
svefnvenjur á mislöngu tímabili. Forritið er ætlað 
foreldrunum og sem stuðningstól en ekki sem 
leiktæki fyrir börnin þar sem ég vil að verkefnið ýti 
undir að samskipti milli foreldra og barna. Engu 
að síður bíður forritið upp á þætti fyrir börnin 
eins og að skreyta sinn eigin Gaum og að snúa 
verðlaunahjólinu. Þar er hægt að setja inn þau 
verðlaun sem manni dettur í hug, eða velja af 
fyrirfram skilgreindum verðlaunum. 
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Uppsetning
Við fengum tæpa viku til að setja upp verkin okkar 
fyrir prófdæmingu, en áður vorum við búin að 
ræða hvernig við ætluðum okkur að setja þau upp. 
Ég var með ágætis hugmynd um hvernig ég vildi 
sýna hluti verkefnisins. Ég hengdi upp plaggið á 
veggin og boraði skrúfur í vegginn sem ég gat leyft 
seglunum í stikunni að festast við. Ég pússaði og 
málaði upp á nýtt stöpul sem ég notaði til þess að 
hengja plaggat á og lagði bæklinginn og nokkur 
af merkjunum á. Því næst setti ég nokkur merki 
á planið sjálft mér til aðstoðar við útskýringar á 
virkni plansins. Salurinn var ekki sá bjartasti og því 
fékk verkið ekki alveg að njóta sín sem skyldi en við 
gerðum það besta úr aðstæðum. 

Kynninguna sýndi ég á skjávarpa í fyrirlestrarsal 
ásmt virkni snjallforritsins. Þar gat prófdómari 
skoðað snjallforritið á eigin spýtur á meðan ég 
útskýrði ákvarðanir mína og möguleikana sem 
snjallforritið býður upp á. 



Litið um öxlt
Ferlið hefur verið langt og erfitt en skemmtilegt 
á sama tíma. Erfitt hefur verið á köflum að halda 
einbeitingu og halda þeirri mynd á verkinu sem ég 
lagði upp með í byrjun. Einstök atriði hafa þróast 
og breyst en heildarmyndin og hugmyndin hefur 
verið sú sama í gegnum allt ferlið; að ná að miðla 
upplýsingum á skilvirkan og þægilegan máta fyrir 
bæði foreldra og börn. 

Þetta hefur verið lærdómsríkt verkefni og ég lærði 
mikið um uppeldi og kennslu af þeim sem ég tók 
viðtal við. Ég hefði að sjálfsögðu viljað tala við 
fleiri aðila og haft lengri tíma til þess að fínpússa 
einstaka liði en í það heila var ég mjög sáttur við 
verkefnið. Þróun hugmyndarinnar gekk vel og 
fannst mér hlutirnir ganga hraðar um leið og ég 
var kominn með litapallettuna og letrið. 

Letrið Nexa finnst mér vera snyrtilegt og fallegt 
letur sem hentar vel þar sem ég vildi að letrið 
kallaði ekki á of mikla athygli og leyfði merkjunum 
að njóta sín. 

Meginliturinn sem ég valdi er einskonar dökk 
appelsínugulur og valdi ég hann þar sem hann 
endurspeglar hlýju, orku og virkni. Blái liturinn er 
síðan andstæða appelsínugula litarins og hjálpar 
því að draga augað að honum eða kalla á athygli 
í merkjunum. Blái liturinn endurspeglar einnig 
sjálfstraust og ímyndunarafl.  

Væri ég að vinna þetta verkefni aftur myndi ég 
tala við fleiri aðila með sérþekkingu í uppeldi 
barna og fá aðstoð frá forritara til þess að geta 
sett betur upp snjallforritið. Ég hefði líka byrjað 
fyrr á vinnslu við snjallforritið til þess að ná að 
koma því enn lengra á laggirnar og þróa það  
enn betur. 

Þótt verkefninu sé í raun lokið hvað varðar skil fyrir 
útskriftarverkefni þá er þetta klárlega eitthvað 
sem ég mun halda áfram að þróa og gera betur 
þótt það sé einungis fyrir sjálfan mig. Ég lærði 
alveg heilan helling af þessu verkefni bæði í 
hönnun og einnig hvað varðar uppeldi og  
hegðun barna.



Niðurstaða
Þetta verkefni hentaði mér ágætlega og náði 
ég að nýta mér þekkingu mína, reynslu af grafík 
og hönnun við framkvæmd á þessu verkefni og 
var ég ánægður með útkomu mína. Ég lærði 
gríðarlega mikið af þessu ferli og var þetta fyrsta 
snjallforritið sem ég hannaði og forritaði. Ferlið 
var lærdómsríkt en jafnframt skemmtilegt og náði 
ég að leysa úr þeim vandamálum sem komu upp 
annað hvort með því að skera þann hluta út eða 
finna sambærilega lausn sem skilaði sömu virkni. 

Uppsetningin á rýminu var góð og fengum við 
mikið frelsi í því hvernig við vildum setja verkin 
okkar upp fyrir prófdæmingu. Þótt það hafi verið 
flókið að finna pláss sem allir voru sáttir við, þá 
tókst það ótrúlega vel. Uppsetningin var flott 
hjá öllum og voru margir að vinna með letur og 
uppsetningu á bókum. 

Ég tek með mér reynsluna úr þessu verkefni 
ásamt þeim fjórum árum sem ég hef verið í 
Listaháskólanum sem hafa verið lærdómsrík og 
skemmtileg. Ég hlakka til að nýta mér kunnáttu 
mína og þá reynslu sem ég hef aflað mér við 
námið. Ég fékk leiðsögn frá góðum kennurum 
og kynntist frábæru fólki sem var með mér í 
bekk. Þetta verkefni og ár mín í skólanum set ég í 
reynslubankann og mun nýta mér af bestu getu í 
því sem ég tek mér næst fyrir hendur. 


