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Formáli 

Ritgerð þessi er lögð fram til fullnaðar M.Ed.-gráðu í náms- og kennslufræði með 

áherslu á upplýsingtækni og miðlun við kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla 

Íslands. Vægi ritgerðarinnar er 30 ECTS-einingar. Tilgangur þessa verkefnis var að búa til 

fræðsluefni fyrir foreldra ungra barna. Fræðsluefni sem hjálpar þeim að setja ramma 

um tölvu- og tækninotkun barna sinna. Markmið þessarar ritgerðar var að draga fram 

það ferli sem ég fór í gegnum við gerð fræðsluefnis til að átta mig betur á þeim skrefum 

sem fagfólk á vettvangi stendur frammi fyrir þegar það tekst á við hugmyndavinnu, 

þróun og að koma fræðsluefni á framfæri. Ég nýtti mér kjarnaígrundun til þess að skilja 

það sem ég var að fara í gegnum við gerð fræðslunnar, hvernig ég tókst á við þær 

áskoranir sem fylgdu. Ég skoðaði ferlið og þá togstreitu sem það olli mér, hvernig 

sjálfsmynd fagmanns varð til.  

Karen Rut Gísladóttir, lektor við Menntavísindasvið HÍ var leiðbeinandi minn í 

verkefninu. Henni vil ég þakka þann áhuga og alúð sem hún lagði í að styrkja mig og 

styðja með uppbyggilegri gagnrýni, leiðsögn og þekkingu. Steingerður Ólafsdóttir lektor 

við Menntavísindasvið HÍ, var sérfræðingur. 

Sérstakar þakkir fær systir mín Sigríður Jónsdóttir fyrir yfirlestur og allan þann 

stuðning og þolinmæði sem hún veitti mér. Móðir mín Margrét Sigurðardóttir fær 

þakkir fyrir uppbyggilegt spjall til margra ára um menntamál. Síðast en ekki síst fær mín 

nánasta fjölskylda, maki Magnús Ólafsson og börn, Erna Margrét og Jón Ólafur 

sérstakar þakkir fyrir úthald þeirra gagnvart námsbrölti mínu. 

Þetta lokaverkefni er samið af undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt 

til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, 3. september 2017 

 

Ingibjörg Jónsdóttir 
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Ágrip 

Við lifum á upplýsingaöld þar sem breytingar á tækni gerast mjög hratt. Foreldrar ungra 

barna verða ráðþrota þar sem tæknin er sífellt aðgengilegri fyrir börnin og merki eru 

um að þau eigi erfitt með að stýra notkun sinni. Vöntun hefur verið á fræðsluefni sem 

styður foreldra í uppeldi ungra barna sinna á tímum tækninnar. Markmið þessa 

meistaraprófsverkefnis var að skoða hvernig ég tókst á við frumkvöðlastarf sem fólst í 

því að búa til fræðsluefni sem vöntun var á. Viðfangsefnið var að útfæra hugmynd, að 

búa til fræðsluefni fyrir foreldra ungra barna sem hjálpar þeim að ramma inn tölvu- og 

tækninotkun barna sinna. Rannsóknin er starfendarannsókn, þar sem ég þróa 

fræðsluefni fyrir foreldra um skjátíma ungra barna í samræmi við gildi mín og skoðanir 

en í leiðinni þróa ég hugmyndir mínar um hver ég er eða vil vera sem frumkvöðull í 

foreldrafræðslu á þessu sviði. Í gegnum rannsóknarferlið nýtti ég aðferðir 

kjarnaígrundunar til þess að skoða og meta framgang verkefnisins. Helsta verkfæri mitt 

var svokallað lauklíkan (e. onion model) sem ég notaði til þess að rýna í áskoranir sem 

urðu á vegi mínum, hvað gekk vel og hvernig ég tókst á við þau verkefni sem gengu 

verr. Mér fannst mikilvægt að gera það til þess að átta mig betur á því ferli sem 

starfsfólk á vettvangi þarf að fara í gegnum þegar það tekst á við verkefni á borð við 

gerð fræðsluefnis. Ferlið hófst haustið 2016 og vinnu lauk síðsumars 2017. Stóran hluta 

tímans starfaði ég sem kennsluráðgjafi í upplýsingatækni við grunnskóla, en á síðari 

stigum þess var ég starfsmaður Heimilis og skóla sem sér m.a. um Samfélag, fjölskyldu 

og tækni eða SAFT verkefnið. Hjá SAFT er m.a. að finna fræðslu varðandi netnotkun en 

fræðsluefnið sem unnið var í verkefninu er viðbót við þá fræðslu og er ætlað til 

notkunar þar. Verkfæri kjarnaígrundunar gerði mér kleift að fara í gegnum ferlið 

meðvitað og í sátt við mín gildi. Helstu niðurstöður birtust í mikilvægi kjarnaígrundunar 

við að nálgast verkefni á merkingarbæran hátt og finna leiðir sem gera það að verkum 

að einstaklingur nálgast afurð sem hann er sáttur við ekki bara hið ytra heldur ekki síður 

hið innra. Kjarnígrundun gæti reynst öðrum gott tæki til þess að vera meðvitaður í þeim 

verkefnum sem unnið er að hverju sinni. Að vera meðvitaður um eigin gildi, styrkleika 

og veikleika hjálpar einstaklingi að framkvæma það sem hann stefnir að. 
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Abstract 

We live in an information age where technological developments happen very quickly. 

Parents of young children often feel helpless as technology becomes more accessible 

for children and evidence points to them developing difficulties controlling their usage. 

Educational material on the subject has been scarce. The aim of the thesis was to 

investigate how I approached the role of an innovator tasked with creating this missing 

educational material. The goal was to create educational material for the parents of 

young children helping them frame their children’s use of technology. The study is 

action based where I develop educational material for parents of young children 

focusing specially on their screen-time. The material is in tune with my values and 

opinions but alongside the project I also develop my ideas about who I am and how I 

want my role as an innovator in this field to be. Throughout the research process I 

utilized the methods of core reflection to observe and evaluate the project’s process. 

My main tool was the onion model which I used to scrutinize the challenges I faced, 

what succeeded and how I dealt with more problematic issues. I though the model was 

valuable to help me map the innovator’s process when creating educational material. 

The work began in the fall of 2016 and was completed in late summer of 2017. During a 

sizable part of the project I worked as an information technology instructor at an 

elementary school and later as an employee at Home and School which oversees SAFT 

projects. The SAFT project oversees online awareness education and the material 

created is intended for their use. The tools and mechanisms of core reflection enabled 

me to travel through the process in a conscious manner and in step with my values. My 

results reveal that core reflection a valuable lens to look through making projects more 

meaningful and enables individuals to create work that they are satisfied with, not only 

with regards to the external outcome but also an inner satisfaction. Core reflection 

could prove to be a useful tool for others to be more reflective about their work. 

Consciousness about their own values, strength and weaknesses enables individuals to 

carry out set plans and reach their goals.  
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1 Inngangur  

Fyrir átta árum hóf ég nám á meistarastigi við Menntavísindasvið Háskóla Ísland og 

sérhæfði mig í fullorðinsfræðslu. Ég var þá starfandi grunnskólakennari og vildi mennta 

mig meira samhliða vinnu. Ekki hélt ég náminu áfram eftir þennan vetur heldur gerði 

hlé til 2015. Þá fékk ég námsleyfi og ákvað að taka upp þráðinn en áhersla námsins 

hafði aftur á móti breyst. Vorið 2014 hafði ég fengið starf sem kennsluráðgjafi í 

upplýsingatækni við grunnskóla og ákvað því að mennta og efla mig frekar í 

upplýsingatækni og miðlun. Að loknu eins árs námsleyfi snéri ég aftur til starfa sem 

kennsluráðgjafi haustið 2016, en samhliða vinnu lauk ég síðasta áfanganum í 

meistaranámi og hóf vinnu við lokaverkefni mitt.  

Í upphafi árs 2017 fór ég á ráðstefnu sem bar heitið Hinn gullni meðalvegur. 

Ráðstefnan var haldin á vegum BUGL – Barna og unglingageðdeildar Lanspítalans. Á 

ráðstefnunni var fjallað um mikilvægi þess að fræða foreldra ungra barna um hvernig 

og hvað þau geta gert til þess að jafnvægi sé í notkun barnanna á snjalltækjum, 

sjónvörpum og öðrum skjátækjum. Þar var einnig lögð áhersla á hvernig fullorðnir eru 

fyrirmyndir barnanna, en börn gera það sem fyrir þeim er haft.  

Viðfangsefni ráðstefnunnar höfðaði til mín þar sem fyrirlestrar fjölluðu um 

snjalltæki og börn. Ráðstefnan kveikti hjá mér hugmynd um gerð fræðsluefnis fyrir 

foreldra ungra barna sem eru að stíga sín fyrstu skref í stafrænum heimi. Við nánari 

eftirgrennslan kom í ljós að skortur var á fræðsluefni til foreldra varðandi 

snjalltækjanotkun barna á leikskólaaldri. Samskipti einstaklinga á öllum aldri litast af 

snjalltækjum sem eru sífellt við hendina. Þar sem þróun í tækni er svo hröð er mikilvægt 

að aðstoða foreldra við að kenna börnunum að fóta sig í stafrænum heimi. Á tímum 

aukinnar tæknivæðingar er athygli fullorðinna ennfremur margskiptari en áður og börn 

upplifa oftar en ekki að þau nái ekki þeirri athygli foreldranna sem þau sækjast eftir. 

Nútíma foreldrar nota sjálfir samskiptamiðla af ýmsu tagi og þörfin fyrir að deila 

atvikum í lífi barnanna hefur þau áhrif að athyglin á barnið og upplifun þess getur orðið 

minni. Margir eru með tækin stillt þannig að í hvert sinn sem tilkynning berst gefur 

tækið frá sér hljóð og vilja foreldrarnir eðlilega bregðast strax við og missa þá gjarnan 

athygli á því sem börnin eru að gera. Foreldrar þurfa að gæta þess að leggja frá sér 

snjalltækin og veita börnunum og þeirra verkefnum fulla athygli án truflunar frá 

myndatöku eða öðru sem þeir eru að gera í snjalltækjunum.  

Að takast á við þær áskoranir sem fylgt geta gerð fræðsluefnis af þessu tagi var stórt 

verkefni fyrir mig. Ég velti fyrir mér hvort ég ætti eitthvað erindi í það verkefni að takast 
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á við þann stóra, flókna heim sem snjalltæki og notkun þeirra er. En þar sem ég taldi 

þetta bæði spennandi og mikilvægt verkefni leitaði ég í reynslubanka þeirrar rúmlega 

fimmtugu seinþroska konu sem ég er. Í áratug eða svo hef ég lesið bækur og greinar um 

jákvæða sálfræði ásamt því að hlusta á fyrirlestra. Þessi fræði hafa veitt mér kraft og 

þor til þess að takast á við lífið og tilveruna, en kannski mest þó ró, jákvæðni og 

lausnarleit.  

Einn af áföngunum sem ég tók í námi mínu veturinn 2015-2016 voru 

starfendarannsóknir. Þar var eitt verkefnanna að gera litla rannsókn á okkur sjálfum en 

við rannsóknina ákvað ég að sækja í fræði um jákvæða sálfræði til að skoða hvaða leiðir 

ég get nýtt til að ýta þeim hugmyndum sem ég fæ í framkvæmd. Í gegnum þetta 

verkefni varð ég sannfærð um að ég vildi nýta þessa aðferðafræði í meistaraverkefninu. 

Mér fannst ég skynja það í gegnum þessa litlu rannsókn að aðferðafræði 

starfendarannsókna leggur áherslu á að hjálpa einstaklingum að finna sínar sterku 

hliðar og líta á öll verkefni þannig að þau sé hægt að leysa, en til þess gæti þurft tíma og 

þor til að líta inn á við sem og áræðni til að stíga þau skref sem þarf til að koma hlutum í 

framkvæmd. Þegar hugmyndin um gerð fræðsluefnis um snjalltækni fyrir foreldra ungra 

barna kviknaði vissi ég að þetta var hugmynd sem ég vildi fylgja eftir.  

Tilgangur þessa verkefnis er að skoða það ferli sem ég fer í gegnum við að fylgja eftir 

hugmynd sem kviknar til afurðar. Í þessu tilfelli hugmynd að fræðsluefni um notkun 

snjalltækni sem hjálpar foreldrum ungra barna að setja ramma um tölvu- og 

tækninotkun barna sinna. Markmið ritgerðarinnar var að átta mig á þeim skrefum sem 

ég þurfti að taka og þeim tilfinningum sem ég þurfti að horfast í augu við til að móta 

fræðsluefni í samræmi við þau gildi sem ég vildi standa fyrir sem fagmaður á sviði 

upplýsingatækni. Til að takast á við þær áskoranir sem mættu mér í þessu verkefni nýtti 

ég hugmyndir jákvæðrar sálfræði og kjarnaígrundun. Ég geri betur grein fyrir þessum 

hugmyndum í fræðilega hluta þessa verkefnis sem og aðferðafræðikaflanum.  

Rannsóknarspurningarnar sem ég hafði að leiðarljósi eru tvær:  

1. Hvaða skref þarf ég að taka til að búa til og koma á framfæri fræðsluefni fyrir 

foreldra um skjánotkun ungra barna?  

2. Hvernig nýti ég hugmyndir kjarnígrundunar við gerð fræðsluefnis fyrir foreldra 

ungra barna?  

Ritgerðin er byggð upp á hefðbundinn hátt. Hér að framan hef ég stiklað á stóru yfir 

tilurð þessa verkefnis. Í öðrum kafla fjalla ég um fræðilegar undirstöður ritgerðarinnar. Í 

fyrri hlutanum 2.1.1 fjalla ég um börn og tækni og hvernig notkun og aðgengi ungra 

barna að tækjum hefur aukist. Í seinni hluta tæknilegrar umfjöllunar í 2.1.2. er 
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athyglinni beint að því hvaða áhrif þessi tæki geta haft á börn. Einnig fjalla ég um áhrif 

snjalltækja og tækni á börn og mikilvægi þess að fjölskyldur finni jafnvægi milli notkunar 

snjalltækja og annarra þátta daglegs lífs. Þessi umfjöllun er mikilvæg til að varpa ljósi á 

þær áherslur sem ég hef að leiðarljósi í gerð þess fræðsluefnis sem ég tók mér fyrir 

hendur í þessu verkefni. Í seinni hluta fræðilegu umfjöllunarinnar eða kafla 2.2 er 

sjónum beint að fræðum um jákvæða sálfræði og kjarnaígrundun. Þá beini ég 

sérstökum sjónum að einu haldbæru verkfæri sem orðið hefur til innan hugmynda um 

kjarnaígrundun, hinu svokallaða lauklíkani (onion model). Í þriðja kafla geri ég grein fyrir 

þeirri aðferðafræði sem þessi rannsókn byggir á. Annars vegar aðferðir 

starfendarannsókna og hins vegar sú aðferð sem ég kaus að nota til þess að skoða 

viðfangsefnin og sjálfa mig í ferlinu, kjarnaígrundun með svokölluðu lauklíkani. Fjórði 

kafli er um niðurstöður þessa verkefnis en honum er skipt í sex undirkafla sem eru 

þessir; í 4.1. segir frá hugmynd sem kviknaði eftir ráðstefnu um notkun ungra barna á 

snjalltækni. Í kafla 4.2. er fjallað um þau skref sem tekin voru til að þróa hugmyndina. Í 

kafla 4.3. fjalla ég um hvernig ég kom hugmyndinni á framfæri. Í kafla 4.4. er sagt frá því 

hvernig fræðsluefnið var búið til. Í kafla 4.5. leitast ég við að draga fram alla þá þætti 

sem höfðu áhrif á að ég, í gegnum þetta verkefni, næði að móta sterka hugmynd um 

fyrir hvað ég vil standa sem fagmaður á sviði upplýsingatækni. Að lokum, í kafli 4.6. 

fjalla ég sérstaklega um lauklíkanið og áhrif þess á vinnuna en í mínum huga var líkanið 

það verkfæri sem hjálpaði mér hvað mest til að ígrunda það ferli sem ég var í hverju 

sinni og taka ákvarðanir um áframhaldandi vinnu í sátt við mín innri gildi. Ég lít svo á að 

fimmti kafli, umræður og samantekt, sé hálfgert uppgjör hjá mér. Þar fjalla ég um 

hvernig tveir heimar tókust á í gerð þessa verkefnis. Annars vegar hinn hraði heimur 

stafrænnar tækni og tækja og hins vegar heimur ígrundunar með jákvæðri sálfræði. 

Ritgerðinni lýkur síðan með lokaorðum í sjötta kafla. Að lokum fylgja ritgerðinni 

viðaukar, en þar segi ég frá fræðsluefninu sem varð til. Afraksturinn eru myndræn 

upplýsingablöð sem til stendur að sett verði inn á heimasíðu SAFT á Íslandi. 

Bæklingarnir eru þrír, einn ýtarlegur sem kallaður er handleiðsla, og tveir minni um ung 

börn og snjalltækjanotkun og hinn um ung börn og skjánotkun.  
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2 Fræðilegar undirstöður 

Kafla tvö er skipt í tvennt, fyrri hlutinn fjallar um tæknina sem er stór þáttur í lífi barna í 

dag, hvaða áhrif hún er talin hafa á þau og hvernig foreldrar geta verið fyrirmyndir í lífi 

barna sinna. Í seinni hluta kaflans er fjallað um jákvæða sálfræði og kjarnaígrundun. Til 

þess að skoða og meta framgang verkefnisins nýtir rannsakandi sér verkfæri sem kallað 

er lauklíkanið. Þetta verkfæri gefur rannsakanda tækifæri til að fara í gagnrýna 

sjálfskoðun og kafa djúpt í hlutverk tilfinninga og gilda í því ferli að þróa fræðsluefni á 

sviði snjalltækjanotkunar. Sjálfskoðun sem gerir rannsakanda kleift að efla og þroska 

sjálfsmynd sína sem fagmaður. 

2.1 Börn og tækni 

Á síðasta áratug hefur umhverfi barna gjörbreyst með komu snjalltækja eins og síma og 

spjaldtölva. Ung börn nota tækni sífellt meira m.a. vegna nýrrar snertitækni sem gerir 

þeim auðveldara fyrir (Geist, 2014). Geist (2014) segir að þessi nýja tækni hafi þau áhrif 

að hugsa þurfi á nýjan hátt um ung börn og möguleika þeirra til að nota tæknina. 

Rannsóknir sýna að mjög ung börn, 0-4 ára, geti á auðveldan hátt notað 

snertiskjátæknina (Nikken og Schols, 2010). Þar sem tæknin er orðin myndræn og ekki 

lengur nauðsynlegt að vita hvar verkfærin eru heldur leiðir snertitæknin börnin áfram 

við notkun. Vegna þessa þurfa foreldrar að vera meðvitaðir og nálægir þegar ung börn 

eru við leik í snjalltækjum til þess að vera þeim til halds og trausts þar sem þau hafa 

ekki þroska til þess að vega og meta innihald þeirra (Chiong og Schuler, 2010). 

Ung börn þurfa með aðstoð foreldra sinna fjölbreytt verkefni til að takast á við  

hreyfingu, leik og samveru. Þau þurfa aga og reglur sem hjálpa þeim að þroskast og 

blómstra. En það getur reynst flókið fyrir foreldra að fóta sig í tækniheimi því um leið og 

á þá herja viðvaranir um netfíkn og tölvuleikjafíkn þá er líka verið að hvetja foreldra til 

að láta barnið ekki missa af þeirri tækniöldu sem skellur á skólum og heimilum. Við 

komumst ekki hjá því að börnin noti tæknina en þurfum að hjálpa þeim að rata um 

þennan heim og skapa jafnvægi milli skjánotkunar og annarra þátta daglegs lífs. 

Upplýsa þarf foreldra um þau áhrif sem skjánotkun hefur á líf barna og þann ramma 

sem foreldrar þurfa að setja börnum sínum til að jafnvægi náist í tækninotkun.  

Fjölbreytt viðfangsefni eru börnum nauðsynleg til þess að þroskast og vaxa. Sá 

tæknivæddi heimur sem við lifum í dag gerir kröfur til þess að fullorðnir og börn séu 

með á nótunum og virk í að meta sína notkun á tækninni. Hér á eftir verður fjallað um 
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rannsóknir á notkun ungra barna á tækjum og tækni og hvernig foreldrar geta verið 

fyrirmyndir og þannig haft áhrif á það hvernig börnin þeirra nota tækin. 

2.1.1 Notkun og aðgengi ungar barna á stafrænni tækni og tækjum 

Af rannsókn sem gerð var í Bretlandi má ljóst vera að aðgengi ungra barna að tækni er 

mikil í nútímaþjóðfélagi en 30% barna á aldrinum 0-5 ára eiga sitt eigið tæki (Marsh 

o.fl., 2015). Notkun þeirra á spjaldtölvum er töluverð alla daga vikunnar eða tæplega 

1,5 klukkustundir á dag að meðaltali. En spjaldtölvan hefur tekið að hluta til við 

hlutverki sjónvarps hjá börnum á þessum aldri. Samkvæmt rannsókn Marsh o.fl. er 

notkun barnanna í ríkum mæli með foreldri eða öðrum forráðamanni en í 37 % tilvika 

eru börnin að nota tækið ein. Mikilvægt er að foreldrar skapi umhverfi sem börnin læra 

af, umhverfi þar sem áhersla er lögð á gildi þess að njóta tækninnar á skapandi og 

jákvæðan hátt. Leita þarf jafnvægis þar sem gleði, fræðsla, virðing og þörfin fyrir að 

leyfa tækninni að vera hluti af daglegum athöfnum fjölskyldunnar fá sitt rými. Hægt er 

að fara nokkrar leiðir til þess að skapa þetta jafnvægi. Í fyrsta lagi, að leggja áherslu á 

það að vera með börnunum þegar þau eru að læra á tækið. Í öðru lagi, að skapa gott 

samkomulag um notkunina. Í þriðja lagi, að setja reglur bæði um tíma og einnig um 

innihald þess efnis sem börnin nota. Að síðustu í fjórða lagi, að hafa reglulegt eftirlit 

með því sem börnin eru að gera í tækinu (Marsh o.fl., 2015).  

Tæknin hefur áhrif á allt okkar daglega líf, hún víkkar sjóndeildarhringinn 

óumflýjanlega og utanaðkomandi áhrifavaldar ná inn á heimilin í ríkara mæli með 

tækninni (Plowman, 2015). Mörg tæki á heimilum eru tengd vef í dag þar sem 

upplýsingum er safnað saman (Weber, 2009). Því þarf að gæta vel að því hvað börnin 

eru að gera í tækjunum hverju sinni. Ljóst er að tæknin getur auðveldarð börnum bæði 

að skapa og eiga samskipti. Þau hafa mörg forrit að velja um sem hægt er að nýta til 

þess að búa til myndbönd, lita myndir, taka ljósmyndir og jafnvel búa til bækur. 

Mikilvægt er fyrir starfsfólk leikskóla og skóla að gera sér grein fyrir því að börnin alast 

upp við þá staðreynd að tæknin sé orðin stór hluti af þeirra heimi (McPake, Plowman og 

Stephen, 2013). Á flestum heimilium eru fleiri en eitt tæki sem börnin hafa aðgang að, 

bæði símar og önnur snjalltæki. Skólarnir verða að taka mið af því að aðgengi barna að 

tækni breytir reynsluheimi þeirra og þeim leiðum sem þau nota til að þroskast. Börn eru 

fljót að tileinka sér nýjar samskiptaleiðir og tjáningarform. Þau tengja saman það sem 

þau gera og sjá með hjálp tækninnar og yfirfæra söng, dans og leiki yfir í leiki sem þau 

leika án tækni. Þau læra að tjá sig þó svo þau hafi ekki náð færni til að skrifa og geta 

með myndum og myndböndum haft samskipti við ættingja í öðrum löndum og 

heimsálfum. Hefðbundnir þættir sem efldu mál og félagsþroska eins og lestur, söngur, 
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rím er líka til staðar í tækninni. Í stað bóka, blýanta og blaða hefur bæst við 

sjónvarpsáhorf, karíókí, myndir og myndbönd sem þroska börnin á svipaðan hátt 

(McPake, Plowman og Stephen, 2013). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á fjölbreytni í kennslu en þar segir: 

Megintilgangur kennslu í upplýsinga- og tæknimennt er að efla upplýsinga- 

og miðlalæsi nemenda og hjálpa þeim að öðlast almenna, góða tæknifærni 

og tæknilæsi. Tæknifærnin felur m.a. í sér getu til að nýta ýmis tæki, 

tæknibúnað og fjölbreyttar úrvinnsluleiðir, tæknilæsi að nýta tækjabúnað til 

að afla sér þekkingar og miðla henni, upplýsingalæsi felur í sér hæfni í að 

afla, flokka og vinna úr upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt og 

miðlalæsi felur í sér hæfni til að greina, ná í, meta og búa til miðlaskilaboð. 

Nemendur verða þannig læsir á texta, myndir og töluleg gögn, ná góðri 

tæknifærni, fingrasetningu og hæfni á sviði upplýsinga- og miðlalæsis 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2016). 

Tæknin er orðin fastur liður í daglegu lífi fólks og því ekki til neins að reyna að útiloka 

hana eða banna. Þessi í stað er mikilvægt að læra að nota tæknina á jákvæðan og 

heilbrigðan hátt því hún er allt um kring í nútímaþjóðfélagi. Auðveldara er að skapa 

jafnvægi í lífi einstaklinga ef byrjað er á unga aldri að kenna börnum að umgangast 

tæknina á skynsaman hátt.  

Í hinum vestræna heimi alast börn upp á heimilum með fjölmörg tæki við hendina. 

Fjölbreytt notkun birtist á margvíslegan hátt. Í skýrslunni Young Children (0-8) and 

Digital Technology segir að tæknin sé þeim mikilvæg en sé þó ekki að yfirtaka líf þeirra á 

nokkurn hátt (Chaudron, 2015). Tæknin styður jafnvel við aðra leiki þeirra þar sem hún 

er notuð til þess að víkka út þeirra hugarheim. Stéphane Chaudron (2015), höfundur 

skýrslunnar, bendir þó á að mikilvægt sé að styðja við notkun barnanna því þau geri sér 

ekki grein fyrir því hvaða þýðingu það hefur að vera á netinu (e. online) og hvaða 

áhættu þau taka þar. Börnin sækja mikið í að nota snjalltæki eins og síma og 

spjaldtölvur því tækin eru myndræn og stærðin hentar þeim vel. Þau eru líka fjölnota 

þar sem hægt er að horfa á myndbönd, spila leiki, senda skilaboð, taka myndir og 

myndbönd.  

Þar sem tæknin er aðgengileg fyrir ung börn er mikilvægt að foreldrar ræði við þau 

um tæknina, hætturnar sem þar fyrirfinnast en ekki síður alla þá möguleika sem finna 

má og læra á. Foreldrar þurfa að vera fyrirmyndir barna sinna í hvernig hægt er að 

skapa jafnvægi milli skjátíma og annarra þátta daglegs lífs. Þeir þurfa að eiga með 
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börnum sínum tíma og nýta hann til þess að kenna þeim hvernig hægt er að nýta 

tæknina til góðs. Þó svo að börnin alist upp með tækninni er ekki þar með sagt að þau 

viti hvernig á að nota hana á öruggan og uppbyggilegan hátt þar sem þau hafa ekki 

vitsmunalegan og félagslegan þroska til þess að vega og meta það sem er í boði. Þau 

eiga erfitt með að greina á milli þess sem er raunverulegt og þess sem er það ekki 

(Chaudron, 2015). 

Foreldrar líta yfirhöfuð á stafræna tækni sem jákvæðan og áhugaverðan þátt í lífi 

barnanna. Þeir gera sér þó ekki alltaf grein fyrir því hvernig börnin nota tæknina og eiga 

það til að einblína aðallega á tímann sem þau nota við skjáinn. Tíminn einn segir ekki til 

um það hvort notkunin sé góð eða slæm. Skoða þarf þætti eins og; er barnið mitt 

líkamlega heilbrigt, er barnið mitt félagslega vel statt, stendur barnið sig vel í skólanum, 

á barnið mitt áhugamál sem það er að sinna og er barnið að njóta og læra af þeirri 

tækni sem það er að nota? Rannsóknir sýna að ef foreldrar nota fjölbreyttar leiðir til 

þess að veita börnunum leiðsögn um þennan stafræna heim, eru jákvæðar fyrirmyndir, 

setja reglur sem hæfa aldri og leyfa börnunum að vera með í að setja þær, þá eru 

börnin líklegri til að nýta sér þá áskorun sem tæknin er á jákvæðan og uppbyggilegan 

hátt (Chaudron, 2015).  

Ljóst er að þegar skapa þarf jafnvægi milli tækninnar annars vegar og annarra þátta 

daglegt lífs hins vegar er engin ein leið sem hentar öllum. Hvert heimili þarf að skoða 

hvað og hvernig eigi að nálgast tæknina á þann hátt að henti einstaklingum innan 

fjölskyldunnar sem best. Einnig er mikilvægt að þeir aðilar sem koma að uppeldi barna 

s.s. ríkið, skólar og heilbrigðiskerfið gefi út fræðsluefni þeim til aðstoðar (Blum-Ross og 

Livingstone, 2016). Á sama tíma þarf að huga að almennum þroska og heilsu ungra 

einstaklinga. Börn þroskast í gegnum samskipti við annað fólk, með skapandi 

ímyndunarleik og þátttöku í raunverulegum atburðum. Miklu máli skiptir að börn hreyfi 

sig minnst 60 mínútur á dag og ættu foreldrar að hvetja börnin sín til hreyfingar. Slíkt 

má jafnvel gera með því að sameina fjölskylduna í hreyfistund t.d. með því að ganga 

með þeim stuttar vegalengdir í stað þess að keyra þau (Embætti landlæknis, 2005).  

Foreldrar eru besta fyrirmyndin í því sem börnin taka sér fyrir hendur og því áríðandi 

að þeir skoði venjur sínar varðandi tækninotkun. Dæmi um endurskoðun er að athuga 

hvernig þau umgangast tæknina og netið, hvernig þeir sinna eigin hreyfingu og hvernig 

mataræði þeirra er. Birtingarmyndir þessara þátta í lífi foreldranna hafa áhrif á hvernig 

börnunum tekst að finna jafnvægi milli tækninotkunnar og annarra þátta í lífinu (Ester 

Guðlaugsdóttir, 2016). Í óbirtri meistararitgerð sinni telur Ester ljóst að samneyti við 

foreldra hafi meiri áhrif á þroska barnanna en sá tími sem þau verja ein við skjá. Of 
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mikill skjátími hjá börnum kemur í stað þeirra hluta sem eru mikilvægir þroska þeirra. 

Hann getur haft áhrif á tengslamyndun, sérstaklega þegar þau eru ein við upplifunina 

en ekki með foreldrum sem gefa þeim ráð. Einnig getur of mikill skjátími takmarkað 

þann tíma sem börn hafa til að hreyfa sig á hverjum degi. 

Hraðar samfélagslegar breytingar og tækniþróun gera einnig auknar kröfur um að 

einstaklingar séu sífellt með á nótunum um það sem er að gerast á miðlum eins og 

samfélagsmiðlum en það getur skapað tímaskort og aukið álag á fjölskyldur. Mikill tími 

hjá foreldrum í dag fer t.d. í ferðir til og frá æfingum með börnin, sjálfir vilja þeir stunda 

líkamsrækt og hitta fjölskyldu og vini. Skýr markmið og góð samvinna í uppeldinu skiptir 

gríðarlegu máli. Foreldrar eru fyrirmyndir því börn læra það sem fyrir þeim er haft hvort 

sem til þess er ætlast eða ekki (Embætti landlæknis, 2016). Einnig er bent á á vefnum 

„Uppeldi og uppeldisfræðsla“ hjá Embætti landlæknis að skilyrðislaus tími til samvista 

við börnin sé mikilvægur, þ.e. að foreldrar séu ekki með hugann við annað. Börn þurfa 

tíma til að tala við foreldra sína en ekki bara að talað sé til þeirra. Uppteknir foreldrar í 

snjallsímum geta misst af því sem börnin eru að tjá sig um. Fræðsluefni norsku 

fjölmiðlanefndarinnar Medietilsynet undirstrikar þessar áherslur en efnið gerir grein 

fyrir því að foreldrar séu mikilvægasta fyrirmyndin (Medietilsynet, 2016). Börnin taka 

eftir því hvernig foreldrar nota tæknina, hversu miklum tíma þau verja á netinu og 

hverju þeir deila þar. Það hjálpar börnunum að tala við þau um tækni og notkun, hjálpar 

þeim að skapa sér heilbrigðar venjur og bera ábyrgð á eigin lífi. Einnig verður að kenna 

börnunum góðar venjur snemma þar sem skýrar reglur eru settar og efni sem hentar 

aldri barnsins er notað (Medietilsynet, 2016). Áhrif tækninnar eru mörg og flókin en 

ljóst má vera að foreldrar geta og eiga að hafa áhrif á það hvernig börnin og fjölskyldan 

ver sínum tíma. Foreldrar þurfa að spyrja sig að því hvað er skynsamlegast og hvernig 

best er að haga notkun tækninnar.   

Í rannsókn Esterar Guðlaugsdóttur Samkeppnin við snjallsímana kom m.a. fram að 

foreldrar ungra barna reyna að setja sér ákveðnar reglur og segja ástæðuna þá að 

viðkomandi vilji ekki að börn þeirra upplifi foreldra alltaf í snjallsímanum. Annað 

foreldri sagði í sömu rannsókn að sú tilfinning að vera að missa af einhverju ef 

viðkomandi skoðaði ekki strax ef síminn gæfi merki um að skilaboð hefðu borist væri 

erfið. Það þriðja benti síðan á mikilvægi þess að vera ekki í keppni við símann þegar 

fjölskyldan ætti samverustundir. Mikilvægt væri að njóta stundarinnar í sameiningu án 

truflunar frá símanum (Ester Guðlaugsdóttir, 2016). Í niðurstöðum rannsóknar Esterar 

kom m.a. fram að þörf væri á fræðslu til foreldra  þar sem reynt væri að auka 

meðvitund þeirra um snjallsímanotkun. Þessari þörf er rannsakandi m.a. að gera tilraun 
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til að mæta með gerð fræðsluefnis með það markmið að fræða foreldrana um þær 

leiðir sem gott gæti verið að fara. 

2.1.2 Áhrif tækjanna 

Tæknin og skjánotkun er nánast órjúfanlegur hluti af nútímanum og flestir nota sér 

tækni í sínu lífi. Ungt fólk í dag eru svokallaðir stafrænir frumbyggjar þar sem þau hafa 

haft tæknina frá fæðingu (Prensky, 2001). Tækni sem gefur óþrjótandi möguleika til að 

afla sér þekkingar og hefur gert samskipti um allan heim auðveldari. Ekki er þó 

eingöngu um jákvæð áhrif að ræða því skjánotkun felur í sér nokkra áhættuþætti s.s. 

einelti og misnotkun. Á samskiptamiðlum má finna efni eins og klám, fordóma, ofbeldi, 

samskipti við ókunnuga og móðganir. Að lokum getur áhættan verið í formi auglýsinga 

sem geta verið duldar og jafnvel orðið til þess að barnið kaupir eitthvað án sinnar 

vitundar á netinu (Bloom-Ross og Livingstone, 2016).  

Með aðgengilegri tækni sem orðið hefur til á síðustu árum, tækni eins og 

snertiskjám, hefur það orðið auðveldara fyrir börn að nýta sér tæknina. Þau eru fljót að 

tileinka sér hvernig nota á tækin og læra af því að horfa á aðra nota hana. Aðgengilegri 

tækni hefur hugsanlega orðið til þess að börn nota tæknina meira ein en áður. Ljóst er 

af rannsóknum að börn 2 – 6 ára nota skjá af einhverju tagi í 2-4 tíma á dag en á 

þessum aldri er það tímabil í lífi þeirra sem mikilvægt er að huga að þroskandi leik svo 

börnin nái þeim þroska sem eðlilegur þykir (Medietilsynet, 2016). Langur skjátími ungra 

barna þýðir að tækifærum til skapandi leikja innan og utandyra getur fækkað. 

Rannsóknir í Ástralíu sýna að langur skjátími geti leitt til óheilbrigðari matarvenja og 

hægari þroska í máli, minni og hugsun (Department of Health and Ageing, 2011). Þegar 

börnin síðan eldast má sjá í rannsókn sem Kaiser Family Foundation lét gera 2010, að 8-

18 ára börn eru 7-7,5 tíma á dag fyrir framan einhverskonar skjá (Rideout, Foehr og 

Roberts, 2010).  

Notkun tækninnar er þó mismunandi og er í grófum dráttum flokkuð á tvo vegu: 

gagnvirk notkun eða óvirk notkun. Gagnvirk noktun felur í sér notanda sem er virkur 

vitsmunalega og líkamlega. Má nefna sem dæmi tölvuleikir þar sem notandinn stýrir 

framgangi leiksins með virkum hreyfingum  sínum eins og dansi. Óvirk notkun þýðir 

aftur á móti kyrrsetu og að notandinn horfir á skjáinn án þess að bregðast við á nokkurn 

hátt s.s. að horfa á sjónvarp úr sófanum (Sweetser, Johnson, Ozdowska og Wyeth, 

2012). Talið er að öll notkun stuttu fyrir svefntíma hafi slæm áhrif á svefn, og þar er 

gagnvirk notkun öllu verri en óvirk (Gradisar o.fl., 2013). Ljóst má telja að verkefni 
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foreldra er m.a. að gæta þess að óvirk notkun, og notkun almennt taki ekki of stóran 

hluta af lífi ungra barna.  

Áhrifin sem skjánotkun hefur geta verið fjölbeytt. Líkamleg áhrif geta m.a. komið 

fram í hækkuðum blóðþrýstingi og hraðari hjartslætti (Mark o.fl., 2011). Spennan sem 

fylgir notkun og hröð skipting mynda á skjá geta valdið því. Þessir þættir sem hér hafa 

verið taldir upp hafa síðan allir áhrif á svefn því æst barn með hraðan hjartslátt á erfitt 

með að ná þeirri ró sem þarf til þess að sofna. Svefn er okkur öllum mikilvægur, við 

þurfum að gæta þess að fá nægan svefn til þess að virka vel í amstri dagsins. Notkun 

skjátækja að kvöldi til þegar styttist í svefn er talin hafa neikvæð áhrif á einstaklinga. 

Áhrifanna gætir í lífsklukkunni, melatónín sem er það efni sem hjálpar líkamanum að 

komast í ró og sofna minnkar og því verður erfiðara að sofna. Skjánoktun að kvöldi 

hefur einnig áhrif á ástand einstaklings morguninn eftir. Takti lífsklukkunnar seinkar, 

þ.e. það kemst ójafnvægi á hana sem veldur því að svefninn verður ekki reglulegur. 

Þessi óregla og erfiðleikar við að sofna hafa síðan áhrif á það hvernig ástand er á fólki 

morguninn eftir. Erfiðara er að vakna og árvekni fólks er ekki eins góð (Chang, Duffy og 

Czeisler, 2014). Foreldrar, skólasamfélagið og þjóðfélagið allt getur haft áhrif á þróunina 

með því að hjálpast að, setja fram hugmyndir um það hvernig hægt er að stýra notkun 

barnanna, hvaða efni þau nota og hvernig stefna má að því að börn noti tæknina til 

þroska og náms.  

Markmiðið með því að búa til fræðsluefni fyrir foreldra er að taka þátt í því að skapa 

þetta jafnvægi í notkun, jafnvægi þar sem tími, gerð efnis og hvernig börn nota sér 

tæknina til náms og leiks sé þannig að hagur barnsins sé í forgrunni og við hjálpum þeim 

að þroskast, læra og blómstra hvert á sinn hátt. 

2.2 Kjarnaígrundun 

Lífið er fullt af tækifærum sem við getum nýtt til að vaxa og þroskast. Það sem stendur 

oft í vegi fyrir því að við grípum tækifærin eru hindranir sem búa innra með okkur. Til að 

auka möguleika okkar á að taka eftir og nýta þau tækifæri sem lífið hefur að bjóða er 

mikilvægt að temja sér jákvætt viðhorf og þannig vinna í gleði og einfalda okkur verk 

(Gunnar Hersveinn, 2005). Jákvæð sálfræði er vaxandi fræðasvið sem beinir athygli að 

mikilvægi þess að leita inn á við, í tilfinningar okkar, og nýta þær til að leiðbeina okkur í 

lífinu og tilverunni. Lögð er áhersla á að leiðin til þess að eflast sé að bregðast við innri 

hindrunum og takmörkunum sem geta orðið til þess að við sjáum ekki möguleikana í 

kringum okkur (Korthagen og Kim, 2013).  
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2.2.1 Kjarnaígrundun og flæði 

Kjarnaígrundun byggir á hugmyndum jákvæðrar sálfræði og hugmyndum um flæði. 

Jákvæð sálfræði gengur út á að með því að sækja í kjarna einstaklings og nýta hans innri 

eiginleika geti hann náð betri árangri í verkefnum. Á þennan hátt nær einstaklingur að 

upplifa það sem Michaly Csikszentmihalyi kallar flæði. Csikszentmihalyi lýsir hugtakinu 

flæði á þennan hátt: 

Tilfinningin að færni einstaklingsins sé fullnægjandi til þess að fást við 

áskorunina á markvissan, reglubundinn hátt og sýnir hve vel 

einstaklingurinn er að standa sig. Einbeitingin er svo mikil að ekki fer nein 

orka í að hugsa um það sem ekki skiptir máli, eða að hafa áhyggjur að 

vandamálum. Sjálfsvitund hverfur, og tímaskyn líka. Verkefni sem gefur 

þessa reynslu er svo gefandi að fólk er tilbúið að gera það án þess að skoða 

hvað það fær út úr því, jafnvel þegar það er erfitt, eða hættulegt 

(Csikszentmihalyi, 1990). 

Þegar þessu flæði er náð er einstaklingur einbeittur, í núinu, opinn, með innri hvöt til að 

vinna vel og skilning, þekkingu á því sem hann er að vinna að (Korthagen, Kim og 

Greene, 2013). Þegar við erum í flæði látum við ytri aðstæður ekki hafa áhrif á okkur og 

trufla það sem við erum að framkvæma. Ef við náum að tengja okkar innri hugsanir, 

tilfinningar, langanir og færni saman þá eru líkur á því að við náum flæði. Þegar þessari 

tengingu er náð getur það leitt til þess að við flýtum okkur ekki við verkin heldur gefum 

okkur tíma til þess að skoða vel hvernig okkur líður með framkvæmdina áður en við 

látum til skarar skríða (Meijer, Korthagen og Vasalos, 2009). Við einfaldlega tökum þann 

tíma sem þarf til að ljúka þeim verkefnum sem tekist er á við. 

Þegar við náum að sinna verkefnum af heilum hug kemur innblástur sem hjálpar 

okkur að fá hugmyndir og vinna með þær. Í slíku ferli má þó alltaf gera ráð fyrir að finna 

megi fyrir hræðslu við og við. Í flæði erum við þó tilbúin að vinna með erfiðar 

tilfinningar af öryggi og þekkingu á okkur sjálfum. Það skiptir máli að gera okkur ljóst að 

við erum breytileg, gerum mistök, það er hluti af ferlinu. Með því að þekkja okkur vel 

hið innra leyfum við þessum mistökum að koma og látum þau ekki trufla okkur of mikið 

heldur nýtum þau til þess að halda áfram og læra (Chödrön, 2000). Við leggjum áherslu 

á að finna styrkleika okkar og nota þá í stað þess að horfa of mikið á það sem aflaga fer 

og beina kröftunum að því að finna nýjan farveg (Korthagen o.fl., 2013). Kjarnaígrundun 

hjálpar okkur að vega, meta og skoða verkefni með hliðsjón af tilfinningum og 

hugsunum. Í næsta kafla er sagt frá hugmyndafræði kjarnaígrundunar og lauklíkaninu.  
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2.2.2 Kjarnaígrundun og lauklíkan 

Kjarnaígrundun er hugmyndafræði sem leggur áherslu á að hjálpa einstaklingum að 

draga fram það besta í sjálfum sér sem og þeim sem þeir umgangast í lífi og starfi. 

Kjarnaígrundun snýst ennfremur um leiðir og verkfæri sem hjálpa einstaklingum að 

takast á við innri togstreitu og takmarkanir sem koma í veg fyrir að þeir komi auga á þá 

fjölda möguleika sem búa innra með þeim og í aðstæðum þeirra (Korthagen, Kim og 

Greene, 2013). Í raun má segja að kjarnaígrundum sé leið til að draga saman hugsanir, 

tilfinningar og langanir einstaklinga og nýta þá orku sem verður til í þeim samruna til að 

takast á við þau verkefni sem þeir standa frammi fyrir hverju sinni (Korthagen, Kim og 

Greene, 2013). Til að svo megi verða er mikilvægt að  einstaklingar séu meðvitaðir um 

grundvallarsjónarmið sín og nálgist verkefni með þau í huga (Korhagen og Vasalos, 

2009). Í gegnum kjarnaígrundun minnka líkurnar á að einstaklingar spretti af stað með 

fyrstu lausn til að leysa þau verkefni sem þeir standa frammi fyrir. Þess í stað gefa þeir 

sér tíma til að ígrunda vel hvað þeir vilji að liggi að baki ákvörðunum þeirra. Með því að 

vera meðvitaðir um grundvallarsjónarmið sín eiga einstaklingar möguleika á að koma 

auga á fleiri  lausnir og gefa þeim tækifæri til að þróast. Það aftur eykur líkurnar á því að 

þeir nái að framkvæma ýmis verkefni í samræmi við eigin gildi (Korthagen og Vasalos, 

2009).  

Í tengslum við margvísleg verkefni horfa einstaklingar oft á hvernig megi leysa ýmsa 

ytri þætti þess án þess að veita því sérstaka eftirtekt hvernig þeir nýta innri eiginleika 

sína í þeirri vinnu (Korthagen, Kim og Greene, 2013). Þeir fræðimenn sem hafa þróað 

hugmyndir kjarnaígrundunar beina sjónum að mikilvægi þess að einstaklingar séu 

meðvitaðir um innri eiginleika sína. Þeir benda á að einstaklingar virðast oft upplifa 

einhvers konar togstreitu milli þeirra persónulega sjálfs, það er hverjir þeir eru í sínu 

daglega lífi, og þeirra faglega sjálfs, það er hverjir þeir eru á sínum vinnustað. Sú 

togstreita verður einkum áberandi þegar einstaklingar upplifa verkefni sín á vinnustað í 

hrópandi mótsögn við þeirra persónulegu gildi (Korthagen, Kim og Greene, 2013). Með 

aukinni meðvitund á innri gildum eiga einstaklingar auðveldara með að taka að sér og 

vinna verkefni sem færir þeim bæði persónulegan og faglegan þroska (Korthagen, Kim 

og Greene, 2013). Í gegnum kjarnaígrundun eiga einstaklingar ekki aðeins möguleika á 

að skapa breytta sýn á viðfangsefnin heldur opna þeir dyr að frekari breytingum. Þessar 

áherslur geta leitt til breyttrar hegðunar sem er byggð á tilgangi (gildum) og innri styrk 

einstaklinga (Korthagen, 2009).  

Korthagen (2013) telur lauklíkanið mikilvægt verkfæri fyrir einstaklinga til að átta sig 

á hverjir þeir eru og fyrir hvað þeir vilja standa í þvi samhengi sem þeir starfa í hverju 
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sinni. Lauklíkanið er verkfæri til að skoða mismunandi aðstæður út frá nokkrum ytri og 

innri áhrifaþáttum. Lauklíkanið samanstendur af sex lögum, mynd 1.  

Hringirnir frá þeim innsta til hins ysta: 

• Umhverfi 

• Hegðun 

• Færni 

• Gildi 

• Sjálfsmynd fagmanns 

• Köllun 

 

Ysta lagið er umhverfið, þar draga 

einstaklingar fram mynd af þeim 

aðstæðum sem mæta þeim í þeim 

verkefnum sem þeir standa frammi fyrir hverju sinni. Þetta er mikilvægt til að hægt sé 

að velta fyrir sér þeim áhrifum sem aðstæður hafa á það sem þeir eru að takast á við. 

Næsta lag fyrir innan umhverfið er hegðunin. Þetta lag  beinir athygli einstaklinga að 

þeirri hegðun sem birtist innan aðstæðnanna. Þetta gefur einstaklingum tækifæri til að 

skoða hvernig hann bregst við aðstæðum og hegðun annarra. Með því að draga fram og 

skoða eigin hegðun er hægt að velta fyrir sér hvort önnur viðbrögð hefðu verið möguleg 

á þeim tíma. Þar á eftir kemur færni. Færnin beinir athygli að þeim styrkleikum eða 

færni sem einstaklingur býr yfir eða þarf að þróa með sér til að finna lausnir á þeim 

verkefnum sem hann stendur fram fyrir. Lagið sem snýr að gildum beinir athygli 

einstaklinga að því að huga að þeim gildum sem þeim eru mikilvæg, gildum sem þeir 

byggja sína hugsun eða lífspeki á. Næst innsta lagið beinir athyglinni að einstaklingum 

sjálfum og þeirri sjálfsmynd sem hann hefur mótað sér í þeim ólíkum hlutverkum sem 

hann þarf að bregða sér í dags daglega, hvernig hann hugsar og framkvæmir. Þetta lag 

dregur athygli að fagvitund einstaklinga og sýn hans á sjálfan sig í ólíkum aðstæðum. 

Innsta lagið snýst um köllun einstaklinga, það sem þeir vilja standa fyrir sem 

einstaklingar og fagmenn. Með því að átta sig á hvað er manni kært, hvað er það sem 

maður er tilbúinn að berjast fyrir eygja einstaklingar möguleika á að taka meðvituð 

skref til að fylgja eftir eigin köllun. Á þann hátt ná þeir betur að nálgast niðurstöðu 

verkefna sem þeir eru sáttir við. 

Jákvæð sálfræði beinir athygli einstaklinga að því að taka eftir og grípa tækifærin 

þegar þau gefast og framkvæma í anda gilda okkar. Með því að nýta jákvæða sálfræði í 

Mynd 1 Kjarnaígrundun - lauklíkanið 
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lífi og starfi beinist athyglin að styrkleikum okkar og hvernig við nýtum þá. Við nýtum 

styrkleikana til framkvæmda með grunngildin í huga og mætum þannig þeim kröfum 

sem aðstæður kalla á hverju sinni (Meijer o.fl, 2009; Korthagen o.fl., 2009). Gildin sem 

oft eru jákvæð gera það að verkum að við vinnum í sátt við okkur sjálf. Á þann hátt 

náum við bæði árangri í verkefninu og erum jafnframt sátt við það hið innra. Verkefnið 

veitir okkur þar með fullnægju bæði hið ytra og hið innra. 

Helsta áskorunin sem einstaklingar standa frammi fyrir þegar þeir vilja tileinka sér 

jákvæða sálfræði í lífi og starfi eru múrar sem þeir reisa innra með sér út frá fyrirfram 

gefnum hugmyndum um hvernig komi til með að ganga. Hvaða hæfni eða getu þeir búa 

yfir til að takast á við verkefnið, og hvaða nálgun þeir ætla að beita. Þá er að vinna með 

jákvætt viðhorf eins og Gunnar Hersveinn (2005) bendir á, ef einstaklingar gefa sér tíma 

til að skoða sig sjálfa á markvissan hátt í þeim tilgangi að finna múrsteinana sem mynda 

múrinn þá eiga þeir betri möguleika en ella á að komast að kjarna málsins og þannig 

hefja leit að nýrri lausn. Með verkfærum jákvæðrar sálfræði, t.d. lauklíkaninu, skoðum 

við okkar innri kjarna og vöknum til vitundar um það sem við segjum við okkur sjálf um 

það sem við getum og erum en líka hvernig við túlkum viðbrögð annarra. Innri skoðun 

af þessu tagi út í gegnum verkefni byggir betri grunn fyrir framkvæmdir, einstaklingar 

öðlast skilning á því hvað liggur að baki hverju verkefni og síðast en ekki síst öðlast hann 

sátt við að fylgja gildum sínum í framkvæmdum. Morris (2012) segir að ef tilfinningin 

sem fylgir framkvæmdum sé jákvæð, uppbyggileg og styrki innri frið þá er hún hvatning 

fyrir einstaklinginn í að framkvæma hugmyndir sínar og ýtir honum áfram í að takast á 

við ögrandi verkefni.  

Með notkun lauklíkansins lærir einstaklingurinn að rýna í afstöðu sína til verkefna á 

markvissan og greinandi hátt. Ef greina má eitthvert ójafnvægi milli ólíkra þátta 

verkefnisins er það að öllum líkindum staðsett í einhverju laganna. Togstreita verður 

um það sem gera skal og þess sem einstaklingurinn telur sér trú um að hann sé hæfur 

til þess að framkvæma. Greina þarf vandann, og nýta síðan skoðunina til þess að takast 

á við hindrunina á lausnamiðaðan hátt. Þegar vel tekst til nýtir einstaklingurinn alla sex 

þætti lauklíkansins, framkvæmir með  áherslu á ítarlega skoðun og nær þannig því sem 

kallað er kjarnaígrundun. Kjarnígrundun og flæðið sem fæst með henni einkennist af því 

að saman koma hugsun, tilfinningar og löngun, hugmyndin er að allir þessir þættir vinni 

saman sem ein heild (Korthagen, 2014). Þannig áttar maður sig á hvað er manni kært, 

tilbúin að berjast fyrir og taka meðvituð skref til að fylgja eftir eigin köllun. 
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3 Aðferðafræði 

Tilgangur starfendarannsókna eins og annarra rannsókna, er að leita nýrrar þekkingar 

og skilnings. Starfendarannsóknir eru frábrugðnar eigindlegum og megindlegum 

rannsóknum að því leyti að rannsakandinn er sjálfur virkur þátttakandi sem stundar 

einskonar sjálfsskoðun og leitar leiða til að breyta einhverju sem hann er hluti af (Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013; McNiff, 2010). Með því að vera virkur hluti af 

rannsókninni gefst tækifæri til þess að bæta bæði eigin skilning á starfinu og hrinda af 

stað framkvæmdum til úrbóta. Í starfendarannsóknum lítur rannsakandi gagnrýnum 

augum á það sem fram fer, ígrundar eigin starfshætti og leitar stöðugt leiða til að bæta 

eigin störf (Hafþór Guðjónsson, 2011). Í starfendarannsóknum þarf rannsakandi alltaf 

að gera grein fyrir því hvernig hann bar sig að við rannsókn sína og hvers vegna hann 

lagði upp með að rannsaka það viðfangsefni sem hann tók sér fyrir hendur (McNiff, 

2010). 

Líta má á starfendarannsóknir sem farveg fyrir starfsfólk á vettvangi til að afmarka 

ákveðna þætti í eigin störfum til að skilja betur, breyta eða bæta þá. Þeir sem stunda 

slíkar rannsóknar taka líka viðhorf sín til skoðunar og velta þá gjarnan fyrir sér hvort 

hægt sé að skilja það sem fyrir augu ber á annan hátt en þeir eru vanir að gera. Til að 

niðurstöður starfendarannsókna geti talist réttmætar eða trúverðugar er gerð krafa um 

nákvæm og góð vinnubrögð og fjölbreytt gögn (Kristín og Rúnar, 2013; Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011).  

Starfendarannsóknir eiga sér margar hliðar. Ein þeirra er sjálfsrýni. Sjálfsrýni miðar 

að því að skoða eigin viðhorf eða gildi (Hafþór Guðjónsson, 2011). Rannsakandi hefur 

hér valið að beita sjálfsrýni og nota til þess kjarnaígrundun. Í þessari rannsókn nýtti ég 

sérstaklega lauklíkanið (e. onion model) til að rýna í það ferli sem ég fór í gegnum við að 

búa til og koma á framfæri fræðsluefni um snjalltækni fyrir foreldra ungra barna. 

Tilgangur þessa verkefnis er að skoða það ferli sem ég fór í gegnum við að fylgja eftir 

hugmynd sem kviknar til afurðar. Markmið ritgerðarinnar var að átta mig á þeim 

skrefum sem ég þurfti að taka og þeim tilfinningum sem ég þurfti að horfast í augu við 

til að móta fræðsluefni í samræmi við þau gildi sem ég vil standa fyrir sem fagmaður á 

sviði upplýsingatækni. Rannsóknarspurningarnar sem ég hafði að leiðarljósi eru tvær:  

1. Hvaða skref þarf ég að taka til að búa til og koma á framfæri fræðsluefni fyrir 

foreldra um skjánotkun ungra barna?  

2. Hvernig nýti ég hugmyndir kjarnígrundun við gerð fræðsluefnis fyrir foreldra 

ungra barna?  
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Í þessari rannsókn nýtti ég sérstaklega hugmyndir um kjarnaígrundun (Korthagen og 

Vasalos, 2013) til að skilja það ferli sem ég fór í gegnum við gerð fræðsluefnis fyrir 

foreldra um snjalltækjanotkun ungra barna. Kjarnaígrundun hjálpar einstaklingnum að 

beina sjónum að innri kjarna sínum, skilja af hverju honum er mikilvægt að taka sér 

ákveðin verkefni fyrir hendur og klára þau með markvissum hætti (Korthagen, 2013). Í 

þessari rannsókn nýtti ég kjarnaígrundun í þeim margvíslegu verkefnum sem ég stóð 

frammi fyrir við að útbúa fræðsluefni fyrir foreldra. Í rannsókninni beindist athyglin ekki 

svo mikið að verkefninu eða afurðinni sem unnin var, heldur þeim tilfinningum og 

hugsunum sem bærðust innra með mér í vinnu við þetta verkefni. Ég vildi átta mig á 

þeim gildum sem ég vildi hafa að leiðarljósi í vinnu með snjalltækni. Ég fann að í 

fræðsluefninu vildi ég gæta jafnvægis í því að lofsama tæknina og mikilvægi þess að 

börn nái tökum á henni og þess að börn fái að eflast og þroskast á fjölbreyttan hátt þar 

sem svefn, hreyfing, félagsleg samskipti og samvera fái þann tíma sem nauðsynlegur er í 

lífi barna. 

 Í kjarnaígrundum er lögð rík áhersla á að einstaklingar átti sig á þeim gildum sem 

þeir vilja hafa að leiðarljósi í lífi og starfi (Korthagen, 2013). Í gegnum rannsóknarferlið 

leitast ég við að draga fram þau lífsgildi sem ég ýmist hef eða vil hafa að leiðarljósi sem 

fagmaður á sviði upplýsingatækni. Ég tel það mikilvægt því eins og Sigrún Aðalbjarnar 

(2006) bendir á eru gildin grunnur skoðana okkar sem geta varðað leið okkar og 

ákvarðað atferli í margvíslegum aðstæðum. Þau leiða okkur áfram í þeirri viðleitni að 

verða betri og þroskaðri manneskjur (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2006). Gildi hafa verið 

mér hugleikin í mörg ár og ég vil láta þau gildi sem mér eru kær, gildi jákvæðni, 

lausnarleitar og virðingar, afmarka þá leið sem ég vil ganga í lífi og starfi.  

3.1 Gögn 

Rannsóknargögn í starfendarannsóknum eru bæði vísbendingar um hugboð eða 

staðfesting á framkvæmd sem og heimildir um þá þróun og breytingar sem verða á 

starfsháttum og viðhorfum einstaklinga (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Í þessari rannsókn 

skoða ég það ferli sem ég fer í gegnum við gerð fræðsluefnis um snjalltæki fyrir foreldra 

ungra barna með það að markmiði að skilja betur þau gildi sem ég vil hafa að leiðarljósi 

sem fagmaður. Gerð þessa fræðsluefnis fylgdu áskoranir og verkefni sem reyndu á. Til 

að skilja þau áhrif sem þetta ferli hafði á mig og hugmyndir mínar um hvað ég vildi 

standa fyrir sem fagmaður leitaði ég leiða til að safna gögnum sem gæfu möguleika til 

að varpa ljósi á þetta ferli. Í gegnum rannsóknarferlið safnaði ég eftirfarandi gögnum; 
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rannsóknardagbók, ljósmyndir, skjáskot og hugarkort. Að neðan geri ég ýtarlegri grein 

fyrir þessum ólíkum leiðum gagnaöflunar. 

Í rannsóknardagbókina eru skráðar þær hugsanir sem koma upp og hvaða áhrif þær 

hafa á verkefnið í heild. Hugmyndavinnan sem fram fór við gerð fræðslunnar hófst með 

hugarkorti sem varðaði leiðina og þá möguleika sem buðust. Í kaflanum verður fjallað 

um þessar skráningar, hvernig þær voru gerðar og hvaða tilgangi þær þjónuðu í 

rannsókninni. 

3.2 Rannsóknardagbók 

Rannsóknardagbók er dagbók sem rannsakandi heldur meðan á rannsókn stendur. Í 

rannsóknardagbókina skráir rannsakandi ýmsar athuganir í tengslum við það 

viðfangsefni sem hann vinnur. Ennfremur er mikilvægt að skrá niður þær tilfinningar og 

hugsanir sem upp koma. Rannsóknardagbókin fylgdi rannsakanda allan tímann. 

Dagbókin var notuð til að skrá niður framgang í gerð fræðsluefnisins sem rannsakandi 

var að vinna. Í dagbókina skrifaði ég um þær áskoranir sem ég mætti á leiðinni og 

hvernig ég tókst á við þær. Ég skráði einnig hjá mér hvaða tilfinningar bærðust í huga 

mínum, hvaða hugsanir sóttu að og ekki síst hvernig tókst til við að búa til fræðsluefnið 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Með því að skrá hugsanir og tilfinningar á borð við gleði, 

sorg, spennu, vildi ég reyna að skilja áhrif þess á sköpun fræðsluefnisins í heild sinni. 

Skráningin gerði mér kleift að líta til baka og skoða það sem bærðist innra með mér á 

ólíkum tímapunktum í verkefnavinnunni. Ég vildi skilja hvernig ég tókst á við þau ýmsu 

verkefni sem upp komu í ferlinu, hvaða leiðir ég skoðaði í því augnamiði að finna bestu 

lausn á áskorunum mínum og hvernig og hvort þessar leiðir voru í takt við þau gildi sem 

ég vildi vinna eftir (Hafdís Guðjónsdóttir, Dakich, Davies, Kelly og Dalmau, 2011).  

3.3 Ljósmyndir 

Myndir segja oft meira en mörg orð. Í rannsóknum gegna ljósmyndir hlutverki 

skráningar. Ljósmyndir eru notaðar til þess að rifja upp og rýna í það sem fór fram á 

rannsóknartímanum (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2011). Í gegnum rannsóknarferlið var ég 

dugleg að taka ljósmyndir og skjáskot. Ljósmyndinar voru teknar til að hjálpa á 

sjónrænan hátt að fylgja þræðinum sem verið var að spinna á þessari vegferð við gerð 

fræðsluefnis.  

Þegar unnið var að fræðslunni voru teknar myndir til þess að fylgjast með því 

hvernig afurðin varð til, hvaða breytingar þurfti að gera á ólíkum stigum og hvert leitað 

var til þess að gera fræðsluna skíra og vandaða. Sjónrænar upplýsingar segja oft meira 
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en mörg orð. Fjölmörg verkfæri eru til sem hafa áhrif á fræðsluefnið og útlit þess og því 

var mikilvægt að prófa sig áfram. Þar sem fræðsluefnið er í formi bæklings og 

einblöðunga þá lagði rannsakandi vinnu í að finna verkfæri sem gott var að nota við 

gerð efnisins. Ljósmyndirnar hjálpuðu til að rifja upp ferlið í heild sinni, líka einstök atvik 

og greina hvað gerðist og hvernig rannsakandi tókst á við vandamálin á hverjum 

tímapunkti fyrir sig. 

Auk ljósmynda tók rannsakandi skjáskot af ferlinu, hvernig prófuð voru ólík verkfæri 

og þannig gerð ítarlega leit að því sem hentaði því fræðsluefni sem verið var að gera. 

Skjáskot er þegar einskonar mynd er tekin af því sem er á tölvuskjá hverju sinni. Með 

skjáskotunum var hægt að fylgjast með framvindu við gerð fræðsluefnisins og átta sig á 

því hvernig þau ólíku verkfæri sem notuð voru komu út, hvort þau uppfylltu þá 

notkunarmöguleika sem verið var að leita að. Vilji var til að gera efnið aðgengilegt svo 

hægt væri að prenta fræðsluna út. Hún átti að vera myndræn til þess að henta vel fyrir 

vefumhverfi. Fræðsluefnið þurfti líka að vera hnitmiðað og frekar stutt því hugsanlegt 

er að það verði prentað í bæklingi eða gefið út sem myndrænt upplýsingablað, en það 

eru prentaðir einblöðungar. Tilraunir voru síðan gerðar og skjáskotin borin saman og á 

þann hátt reynt að finna þá lausn sem hentaði fræðsluefninu og gerði það betra. 

3.4 Hugarkort 

Hugarkort eru myndræn 

framsetning á því sem efni sem 

skrifað er um og dæmi um slík má 

sjá hér að neðan. Hugarkort 

hjálpar til við að ná utan um 

hugmyndirnar og fá mynd af 

leiðunum sem hægt er að fara 

(Hróbjartur Árnason, 2008). Þegar 

sköpunarferli fræðslunnar hófst 

fæddist hugmynd. Hugmyndin var 

mjög gróf í byrjun en með því að 

gera hugarkort gat rannsakandi 

áttað sig betur á því sem rannsóknin snérist um, hvað var verið að fara að rannsaka, 

hvaða þræðir gæti verið hjálplegt að elta, skoða ofan í kjölinn og rýna í. Hugarkortin 

voru notuð til að skipuleggja hugsanir og verkefni innan rannsóknarinnar og gefa þannig 

gott yfirlit yfir vegferðina. Með því að setja hugmynd að fræðslunni í hugarkort kom 

Mynd 2: Verkfærin 
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rannsakandi bæði skipulagi á hugsanir sínar en á sama tíma reyndi hann að túlka 

hugmyndirnar og finna þeim gagnlegan farveg. Á mynd 2 má sjá hvernig rannsakandi 

var að velta upp mögulegum verkfærum og  skoða hver þeirra gætu komið til greina við 

gerð fræðslunnar. 

Ég hugsaði myndrænt og það reyndist gott að koma hugmyndum og vangaveltum í 

myndrænt form, það þjappar saman hugmyndum og gerir auðveldara að hafa yfirsýn. 

Með notkun hugarkorts voru fjölbreyttar leiðir skoðaðar og þannig auknar líkur á því að 

gott verkfæri til að búa til fræðsluefnið fyndist. Í undirbúningsvinnunni var víða leitað 

fanga til þess að skoða sambærilega fræðslu í öðrum löndum. Þá kom hugarkortið aftur 

til sögunnar eins og sjá má á mynd 3. 

Mynd 3: Bæklingur - hugarkort 

Leitin fór þó helst fram í efni frá Norðurlöndum þar sem fræðslan er hugsuð á svipaðan 

hátt og hér á Íslandi, einnig er samstarf þeirra aðila á Norðurlöndum sem sjá um 

fræðslu til almennings um vef og tækni nokkuð mikið. En SAFT – Samfélag, fjölskylda og 

tækni sér um þá fræðslu hér á landi, bæði á vefnum www.saft.is og einnig með 

fjölbreyttum fyrirlestrum sem hægt er að kynna sér á vef SAFT. 

Á mynd 4 má sjá hugmyndirnar sem unnið var með. Í miðju myndarinnar er 

fræðsluefnið, allt í kring eru síðan þær leiðir sem skoðaðar voru, greindar og út frá þeim 

http://www.saft.is/
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unnið (Tony Buzan, 1984). Heimasíðan (appelsínugult) var ofarlega í huga mér þar sem 

SAFT er með fræðsluefni á sinni heimasíðu og samvinna var við þá um gerð 

fræðsluefnisins. Fyrirlestur (ljósblátt) var önnur leið, en SAFT býður uppá fjölmarga 

fyrirlestra um stafræna tækni en hefur vantað fyrirlestur þar sem áhersla er á foreldra 

ungra barna. Bæklingar (rautt) eru leið sem oft er farin með álíka verkefni og því gott að 

geta haft það sem mögulega framkvæmd, einnig er gott að hafa bæklinga til dreifingar 

samhliða fyrirlestrum fyrir foreldra. Bloggsíður (gult) eru mikið notaðar í hinum 

stafræna heimi og því áríðandi að hafa það í huga við þessa framkvæmd. Hugarkort 

hjálpaði rannsakanda við að draga athyglina að aðalatriðunum, fá yfirsýn og skilja 

viðfangsefnið (Hróbjartur Árnason, 2008). Á því tímabili sem mest vinna fór fram við 

gerð fræðsluefnisins nýtti rannsakandi hugarkortið til þess að rifja upp hugmyndir og 

bæta við. Hugarkortið var þannig lífandi skjal á meðan verkinu stóð, bætt var inn og 

breytt eftir því sem verkið þróaðist og breyttist.  

3.5 Gagnagreining 

Í starfendarannsókn eins og þessari hefur gögnum verið safnað á fjölbreyttan hátt allan 

tímann. Að því loknu þurfti að greina gögnin og nota þau til að lýsa þeim áskorunum og 

tækifærum sem ég stóð frammi fyrir við gerð þessa fræðsluefnis sem ég tók mér fyrir 

hendur og hvernig ég vann úr þeim. Ég skoðaði þær leiðir og verkfæri sem ég valdi og 

um leið  rýndi ég í þá innri togstreitu og takmarkanir sem ég fór í gegnum. 

Mynd 4: Fræðsluefnið - hugmyndir 
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Segja má að greining gagna í þessari rannsókn hafi verið tvíþætt. Í fyrsta lagi átti sér 

stað vikuleg greining þar sem ég greindi eitt verkefni vikunnar út frá lögum 

lauklíkansins. Þessa greiningu nýtti ég til að huga að næstu skrefum. Þegar gerð 

fræðsluefnisins var lokið tók ég til við að greina allt vinnuferlið í tengslum við gerð þess. 

Í gegnum þá greiningu lagði ég áherslu á að draga fram þær áskoranir sem ég stóð 

frammi fyrir sem og þá þætti sem hjálpuðu mér að ákvarða næstu skref. Að neðan byrja 

ég að segja frá því hvernig vikuleg greining fór fram. Að því loknu lýsi ég því hvernig 

vinnuferlið í heild var skoðað og greint við lok framkvæmdar. 

3.5.1 Vikuleg greining með lauklíkani 

Margar leiðir er hægt að fara við greiningu 

gagna. Þegar tekin var ákvörðun um að 

hefjast handa við gerð fræðsluefnis þá voru 

margar hugsanir í gangi á sama tíma. Ég átti á 

tímabili erfitt með að ná utanum allt sem 

þurfti að fást við. Til þess að reyna að ná 

betri yfirsýn gerði ég tilraun í lok febrúar 

með lauklíkan, tilraun sem fólst í því að velja 

eitt verkefni undangenginnar viku og rýna vel 

í þau átök sem áttu sér stað innra með mér, 

og læra þannig hvernig ég nýtti mér mína 

innri eiginleika í vinnunni. Eins og sjá má í 

kafla 2.2.2. er módelinu skipt í sex hluta sem 

eru þessir: Umhverfi, hegðun, færni, gildi, 

sjálfsmynd og köllun. En tveir síðustu 

þættirnir voru þegar þessi mynd 5 var tekin 

þýddir sem ég og viðfang. Skipulag er mér 

mikilvægt og því reyndist það gott að hafa það sem fastan punkt síðdegis á 

sunnudögum að líta yfir liðna viku og velja eitt verkefni sem ég hafði fengist við. 

Verkefnin sem fyrir valinu urðu voru ýmist þau sem höfðu gengið vel eða þau sem ekki 

höfðu gert það því það er nauðsynlegt að læra af mistökum. Á mynd 5 má sjá fyrstu 

tilraun mína með lauklíkanið. Lengi vel teiknaði ég módelið upp, það hjálpaði mér að sjá 

betur myndina af því sem ég var að fara að rýna í. Þættirnir sex í módelinu gáfu mér 

færi á að skoða verkefnin sjálf og togstreituna sem þau sköpuðu. Í þessari fyrstu tilraun 

var ég að skoða lestur vikunnar sem er jú oft viðfangsefni snemma í allri 

hugmyndavinnu. Það sem hugnaðist mér hvað best við lauklíkanið var að það gaf mér 

Mynd 5: Lauklíkanið – fyrsta skiptið 
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færi á að líta inn á við og skoða verkefni vikunnar, hvernig ég var að bregðast við, hvaða 

tilfinningar komu upp, hvaða innri færni ég nýtti til þess að finna lausn og hvort ég var 

að framkvæma í sátt við gildin. Gildin sem unnið var með voru jákvæðni, virðing og 

lausnarleit. Í þessari fyrstu tilraun var mér þó mest hugsað til þess að ég þurfti að hafa 

þor til þess að koma fræðsluefninu á framfæri sem víðast. Þor sem ég fjalla betur um í 

seinni hluta þessa kafla þar sem rýnt var í heildarverkefnið. Ég skoðaði síðan þá innri 

færni sem beitt var til þess að fást við verkefnin og tel að á þann hátt hafi ég átt samtal 

við sjálfa mig og þannig gert mér betur ljóst hvar styrkleikar mínir liggja. Hegðunin við 

skrifin í þessu tilfelli er skoðuð og þannig varpað ljósi á það hvort og þá hvernig 

styrkleikarnir eru nýttir. Á einum stað í dagbókinni skrifa ég um hegðun: „Fræðikonan 

Systa er að læra ákveðna hegðun við skrifin. Hegðun sem ég hef bara dálítið gaman af. 

Finnst gaman að grúska og lesa um þessi fræði“ (Rannsóknardagbók, 20.3.2017). Að 

tileinka sér þær leikreglur sem fræðileg ritgerð í meistaranámi krefst var að valda mér 

vandræðum á þessu stigi, en þarna fannst mér ég vera að byrja að tileinka mér sífellt 

meira og skrifin þannig að verða auðveldari. Síðasta lagið sem laukurinn leiðir mann inn 

í að skoða er umhverfið. Ytri þættir geta haft mikil áhrif á þær hugsanir sem bærast 

innra með manni, fjölskylda, vinna, aðstaða, viðhorf fólks í kringum mann svo dæmi séu 

tekin. Mér var nokkuð tíðrætt um viðmót og stuðning fjölskyldunnar, hvernig þau 

styrktu mig í því sem ég var að gera með stuðningi og tillitsemi.  

Starf rannsakandans er stöðug vinna við að skoða ferli. Í meistaraverkefni mínu var 

ég að gera tilraun til að nýta lauklíkanið og þannig skoða sjálfa mig, hegðun mína og 

leiðir til að vinna mig  í gegnum þetta stóra verkefni. Allt frá upphafi ferðarinnar langaði 

mig til þess að eiga samtal við jákvæða sálfræði, það að nota lauklíkanið til þess var mitt 

val. Ég nota það til þess að skoða þá vegferð sem ég fór frá því að hugmynd fæddist og 

þar til þessar niðurstöður voru skrifaðar. Ég notaði það til þess að hjálpa mér að 

staðsetja sjálfa mig í verkefninu og tengja það við gildin mín og vinna þannig að 

sjálfsmynd fagmanns.  

Saga mín sem eiginkona, móðir og kennari hefur mótað mig og gert að verkum að 

ég hef tamið mér þrjú gildi sem leiðarljós. Lauklíkanið í þessu verkefni einkennist af 

þeim gildum sem ég leita eftir að lifa: jákvæðni, virðing og lausnarleit. Ég vann með 

laukinn á þann hátt að í lok hverrar viku dró ég fram eitt verkefni sem hafði áhrif á mig. 

Ég dró fram bæði þau sem gengu vel, en ekki síður þau sem gengu illa. Með lauklíkaninu 

valdi ég það sem ég vildi skoða, fór djúpt í hvaða áhrif það hafði á mig og nýtti innri 

skoðun til þess að taka ákvarðanir. Lauklíkanið var líka verkfærið sem ég notaði til að 

taka ákvarðanir um hvort ég ætti að dvelja lengur við ákveðin verkefni, kafa dýpra í þau, 
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eða segja gott og halda áfram. Lífið og vinnan er sífellt mat og endurmat á stöðunni en 

nauðsynlegt er að finna þegar ekki er hægt að taka meira út úr því sem verið er að 

vinna með og hætta þá.  

Hér í fyrri hluta kaflans hef ég greint frá því hvernig vikuleg greining verkefna með 

lauknum átti sér stað, hvernig hún hjálpaði mér að draga saman hugsanir, tilfinningar 

og langanir og nýta orkuna til þess að takast á við framhaldið. Í seinni hlutanum er sagt 

frá því hvernig lokagreiningin átti sér stað, hvernig heildarvinnan var skoðuð og skrefin 

tekin áfram í átt að niðurstöðu. 

3.5.2 Heildargreining gagna 

Þegar gerð fræðsluefnis var lokið fór 

fram heildargreining gagna. Gögn voru 

skoðuð út frá rannsóknarspurningum, 

markmiðum rannsóknarinnar og þeim 

fræðum sem lögð voru til grundvallar. 

Rannsóknardagbókin þar sem skrifuð 

eru niður verkefni, skoðanir, hugsanir og 

lausnir var þaullesin aftur og aftur. Nú 

var kominn tími til þess að gera þetta 

langa, stranga og margþætta ferli upp og 

um leið gera tilraun til þess að greina þá 

þætti, þá togstreitu,  sem voru mest 

áberandi í ferlinu. Hvað var það sem 

vakti athygli rannsakanda og hvað var 

það sem hann lærði og aðrir gætu 

hugsanlega nýtt sér þegar þeir standa 

frammi fyrir stóru verkefni? 

Starfendarannsókn líkt og þessi sem hér 

var gerð getur í huga rannsakanda vel gagnast fjölbreyttum verkefnum hjá ólíku fólki og 

jafnvel hópum sem vinna saman að lausn verkefna. Með lestri dagbókarinnar var 

skoðað hvernig einstaklingur tókst á við það að skapa fræðsluefni fyrir foreldra ungra 

barna, hvernig hann nýtti gildin jákvæðni, virðingu og lausnarleit til að efla framgang 

verksins. Leitað var eftir þemum með því að litagreina rannsóknardagbók eins og sjá má 

á mynd 6. Lesið var mjög vandlega aftur og aftur í gegnum rannsóknardagbók og merkt 

við það sem sagði sögu, sögu um innri baráttu rannsakanda við gerð fræðsluefnis. Hvert 

þema átti sinn lit sem gerði rannsakanda auðveldra að fletta upp, vinna úr og greina 

Mynd 6: Greining gagna 
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gögnin. Sagan byrjaði þar sem rannsakandi sótti ráðstefnuna Hinn gullni meðalvegur 

sem haldin var á vegum Barna og unglingageðdeildar Landspítala. 

Við skoðun dagbókarinnar varð rannsakanda ljóst að greina mátti ferlið í fimm 

þætti. Þessir fimm þættir eru: hvernig hugmynd kviknaði, hvernig rannsakandi öðlaðist 

þor til þess að opinbera hana og leita leiða til þess að koma henni á framfæri, hvernig 

og hvaða verkfæri voru notuð til þess að framkvæma hugmyndina, hvernig tekist var á 

við það að skrifa meistaraverkefni og að lokum lauklíkanið sem hélt rannsakanda við 

efnið, greindi tilfinningar og togstreitu og hjálpaði við að halda áfram. Í niðurstöðum í 

kafla 5 verður sagt frá þáttunum í tímaröð. 

3.6 Gagnrýnir vinir 

Í starfendarannsóknum gegna gagnrýnir vinir lykilhlutverki. Samvinna er mikilvæg og 

leitast fólk við að læra í tengslum og samfélagi við annað fólk sem tengist 

rannsóknarefninu (McNiff, 2010). Til að þróa hugmyndir er mikilvægt fyrir rannsakanda 

að ræða skoðanir sínar en einnig að vega og meta þær hugmyndir og áskoranir sem 

verða á vegi rannsakandans (Hafþór Guðjónsson, 2011). Rannsakandi þarf að sýna fram 

á að hann hafi skoðað gögn með gagnrýnum hætti með sjálfum sér en einnig í samvinnu 

við aðra til að fá ólík sjónarhorn á það sem kann að birtast í gögnunum. Ein leið til þess 

er að hafa rýnifélaga (e. critical friend) sem fer yfir gögn með rannsakanda og ræðir 

málin. Með rýnifélaga koma fleiri sjónarhorn á verkefnið og leitin að lausn fær víðara 

samhengi (McNiff, 2010).. 

Í þessari rannsókn var Guðberg K. Jónsson sem sér um SAFT fyrir Heimili og skóla, 

gagnrýninn vinur. SAFT – Samfélag, fjölskylda og tækni er vakningarátak um örugga og 

jákvæða tölvu- og nýmiðlanotkun barna og unglinga á Íslandi. Heimili og skóli – 

landssamtök foreldra sér um að annast útfærslu og framkvæmd verkefnisins í formlegu 

samstarfi við Rauða krossinn, Ríkislögreglustjóra og Barnaheill – Save the Children 

Iceland (www.saft.is). Guðberg kom inn í rannsóknina stuttu eftir að hugmyndin sótti 

að rannsakanda á ráðstefnu BUGL sem haldin var í Reykjavík um miðjan janúar 2017. 

Eftir að ráðstefnunni lauk setti rannsakandi sig í samband við Heimili og skóla og 

kannaði hver staðan væri í fræðslu til foreldra ungra barna um skjátíma. Þær 

upplýsingar fengust að mikill skortur væri á fræðsluefni fyrir foreldra ungra barna. Þar 

sem Guðberg sér um fræðsluna fyrir samtökin hittumst við á fundi, veltum hugmynd 

minni að fræðsluefni fyrir foreldra fyrir okkur frá fjölbreyttum sjónarhornum og 

skoðuðum hvaða leiðir væri hægt að fara. Einnig benti hann á álíka efni hjá 

http://www.saft.is/
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samstarfsaðilum SAFT en þeir eiga í samstarfi við fjölmörg lönd í Evrópu um fræðslu á 

sviði tækni- og netmála. 

Guðberg hefur lesið yfir fræðsluefnið sem orðið hefur til. Hann hefur komið með 

gagnlegar ábendingar og leiðbeint rannsakanda þegar hann villtist af leið. Reglulegir 

fundir voru til þess að skoða framgang verkefnisins. Rannsóknarvinur getur hjálpað 

rannsakanda með því að leggja til þekkingu sína og sýn á það sem rannsakandi er að 

gera, þannig hjálpar hann rannsakanda til að að sjá það sem betur má fara og það sem 

vel er gert (Foulger, 2009). Guðberg er ennfremur tengiliður við Heimili og skóla og sá 

sem hefur sérþekkingu á SAFT hluta þeirra samtaka og mikilvægur liður í því að þetta 

verkefni varð að veruleika. Hann benti rannsakanda einnig á að hafa samband við 

Medietilsynet í Noregi varðandi efnisleit, en þeir eru samstarfsaðilar SAFT. Þannig varð 

hann til þess að styrkja verkefnið í heild sinni með þekkingu sinni. 

Einnig átti rannsakandi samtal við Ester Guðlaugsdóttur sem skrifaði MA ritgerð sem 

ber heitið Samkeppnin við snjallsímana (Ester, 2016). Ester, sem er meistaranemi þegar 

þetta er skrifað í félagsráðgjöf til starfsréttinda, komst að þeirri niðurstöðu að 

snjallsímar hafa neikvæð áhrif á samskipti foreldra og ungra barna þeirra og að vöntun 

sé á fræðslu til foreldranna. Í rannsókn sinni komst hún að því að snjallsímar geta haft 

truflandi áhrif á tengslamyndun foreldra og barna. Í samtali okkar vorum við sammála 

því að bæta þurfi vitund foreldra um hvers þarf að gæta svo börnin fái að blómstra sem 

best með góðum tengslum við sína nánustu. Hvernig foreldrar þurfa að kenna börnum 

að stýra tíma sínum og ekki síður hve mikilvægt er að foreldrar séu börnum góð 

fyrirmynd í notkun tækninnar.  

Einnig var rannsakandi í samvinnu við Steingerði Ólafsdóttur lektor við Íþrótta-, 

tómstunda- og þroskaþjálfadeild menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Hún veitti góð ráð 

við öflun gagna á sviði fræðanna m.a. með því að sýna hvernig fagaðilar á 

Norðurlöndunum haga sinni fræðslu. Steingerður ásamt fleirum er að gera stóra 

rannsókn á Íslandi um skjátíma barna og unglinga 0-18 ára þar sem skoðuð verða áhrif 

skjátíma á heilsu þeirra. Stuðningur og samræða þeirra sem koma að uppeldi barna og 

rannsóknum er mikilvægur, eflir net rannsakenda og styrkir viðfangsefnið. 
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4 Niðurstöður 

Eftir langt ferðalag er komið að því að skrifa niðurstöður, að koma því í orð sem átti sér 

stað í spennandi, áhugaverðu, þroskandi og um fram allt erfiðu ferli. Kaflanum skipti ég 

í fimm hluta sem urðu til þegar gögn voru greind. Um einskonar tímaröð er að ræða því 

fyrsti hluti kaflans fjallar um hugmyndina sem kviknaði á ráðstefnunni Hinn gullni 

meðalvegur. Annar hlutinn um þróun hugmyndarinnar, þriðji hlutinn að opinbera 

hugmyndina og þora að finna henni stað. Fjórði hlutinn fjallar síðan um hvað skref voru 

tekin við að búa fræðsluefnið til og sá fimmti og síðasti hvernig sjálfsmynd fagmanns 

mótaðist þann tíma sem þessi vinna átti sér stað. 

4.1 Að móta hugmynd 

Haustið 2016 hófst þessi vegferð formlega þegar ég sótti um leiðbeinanda að 

fyrirhugaðri rannsókn minni um innleiðingu iPad í kennslu á yngsta stigi grunnskóla. Þá 

skrifa ég í „mánudagspóst“: 

Ferðalag er að hefjast, ferðalag um heima sjálfskoðunar og skrifa 

(Mánudagspóstur, 4.10.2016). 

Mánudagspóstur er vikulegur tölvupóstur til leiðbeinanda þar sem hugleiðingar og 

spurningar til hans fara fram. Tölvupósturinn getur bæði verið ítarlegur og langur en 

líka mjög stuttur sem hann gjarnan verður þegar lítið er að gerast. Þarna í byrjun 

október má greina upphaf ferðalags sem hélt áfram þar til í janúar 2017. Ég var komin 

til baka í starf mitt sem kennsluráðgjafi í upplýsingatækni eftir eins árs námsleyfi þar 

sem ég leitaði mér þekkingar á sviði upplýsingatækni og miðlunar. Ætlunin var að móta 

rannsóknarhugmynd um hvernig tækist til hjá mér að stjórna innleiðingu iPad á 

vinnustað mínum. Allt haustið vann ég að lestri og skrifum fyrir þessa rannsókn, allt 

virtist í stakast lagi á yfirborðinu. En efinn kraumaði djúpt inni í mér, ég efaðist um sjálfa 

mig í þessu ferli, ég efaðist um að þetta væri það sem mig langaði í raun og veru að 

gera. Ég hélt þó mínu striki og lestur fræðanna átti hug minn allan og ég skrifa í 

mánudagspósti; 

Ég á veiðum um helgina, heimildaveiðum. Kúnstin er að koma bara með að 

landi það sem kvótinn leyfir. Kvótinn hjá mér er það sem tengist minni  

nálgun, innleiðingu iPad og jákvæð sálfræði (Mánudagspóstur, 24.10.2016). 
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Í áratug eða svo hafði ég verið að skoða fræði um jákvæða sálfræði, vinna með sjálfa 

mig og læra á tilfinningar mínar. Ég hafði upplifað að þessi fræði væru að styrkja mig í 

því að nálgast lífið á jákvæðan hátt, þar sem lausnarleit væri höfð í huga þegar upp 

komu verkefni til að fást við. Ég fann mjög fljótt í rannsóknarferlinu að ég vildi tengja 

jákvæða sálfræði inn í rannsóknina og sjá möguleika til þess að skoða sjálfa mig í þessu 

rannsóknarferli. Þegar kom fram í nóvember lagði ég verkefnið til hliðar þar sem ég 

einbeitti mér að skilum á lokaverkefni haustannar 2016 en ég var að ljúka við síðasta 

áfangann í meistaranáminu. Allt frá miðjum nóvember og fram yfir áramót lá 

rannsóknin í dvala en kraumaði sífellt undir niðri. Mér fannst framgangurinn ekki góður. 

Mér fannst ég vera að spóla í verkefni sem ég náði ekki tengingu við. Gögnin voru ekki 

að verða til. Ég hugleiddi jafnvel að stíga til hliðar og hætta vinnu við lokaverkefnið eins 

og eftirfarandi dagbókarfærsla gefur til kynna; 

Þá steig ég inn í þetta spennandi ár harðákveðin í því að ljúka af þessu stóra 

lokaverkefni. Það verður að viðurkennast að í nóvember og desember 

velktist ég mjög í vafa hvort ég ætti að halda áfram. Mér fannst þetta 

óyfirstíganlegt og átti erfitt með að sjá fyrir mér allan þann tíma sem ég þarf 

að setja í verkið (Rannsóknardagbók, 14.01.2017). 

Á sama tíma og þessar efasemdir sóttu að mér fann ég viljann vaxa innra með mér. 

Ég ætlaði að klára þetta lokaverkefni. En stundum gerist eitthvað óvænt sem hefur mikil 

áhrif á það sem þú ert að fást við. Í mínu starfi sem kennsluráðgjafi í upplýsingatækni 

hafði ég möguleika á að sækja fyrirlestra og ráðstefnur sem eðli málsins samkvæmt 

voru oftast nær tengdar starfi mínu. Ein slík ráðstefna var haldinn 13. janúar 2017. Þann 

dag hélt Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) ráðstefnu sem bar heitið 

Mynd 7: Hinn gullni meðalvegur 
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Hinn gullni meðalvegur, en auglýsingu ráðstefnunnar má sjá á mynd 7 hér fyrir ofan. 

Ráðstefnuna sótti ég ásamt fullt af áhugasömu fólki úr skólakerfinu, frá stofnunum, 

sveitarfélögum og heilbrigðiskerfinu. Skólakerfið sem ég vann lengi í hefur í mörg ár lagt 

áherslu á að kenna nemendum að nýta sér tæknina í námi. En þarna kvað við annan tón 

í umræðunni. Tón sem við þurfum að mínu mati að skoða og leita ráða til þess að 

forðast, þarna voru fjölbreytt erindi en gegnum gangandi var þó áhersla á vandann sem 

getur fylgt því að ánetjast tækjum og ráða ekki lengur við dagleg viðfangsefni eins og að 

hreyfa sig, hitta vini og stunda nám. Þegar ég rúllaði af stað þennan föstudagsmorgun 

þá gerði ég mér alls ekki grein fyrir því sem var í vændum. Ég leit þannig á að þarna væri 

ég að sækja mér þekkingu til að efla mig í starfi kennsluráðgjafa í upplýsingatækni. 

Engin hugmynd var í kolli mér önnur en sú að halda áfram með iPad verkefnið. Erindi 

ráðstefnunnar voru áhugaverð og mörg þeirra vöktu mig til umhugsunar um tæknina, 

skólakerfið, foreldra og börn. Margar spurningar vöknuðu og snérust þær meðal annars 

um hvernig og hvort við séum að stjórna því hvernig og hve mikið ung börn nota 

tæknina.  

Ég er fylgjandi því að kenna börnum að nýta sér tæknina, og byrja þá kennslu 

strax í leikskóla. Tæknin er augljóslega komin til að vera og það er nauðsynlegt fyrir 

börn og fullorðna að nýta sér hana til náms og starfs. En erum við að gæta þess að 

börnin noti hana hæfilega mikið? Er fullorðna fólkið að hjálpa þeim við að skapa 

jafnvægi í þeirra lífi milli ólíkra þátta þar sem þau hreyfa sig, nærast vel, þroskast 

félagslega og vaxa upp við fjölbreyttar og skapandi aðstæður þar sem reynir á þau bæði 

líkamlega og andlega. Í mánudagspósti eftir þessa ráðstefnu mátti sjá hvernig ný 

hugmynd að verkefni hafði tekið sér bólfestu í huga mér: 

Ég leyfði mér að fara í smá hugarflug, kannski vegna þess að ég hef verið að 

efast um lokaverkefnið síðustu vikurnar þó svo að ég sé núna harðákveðin í 

því að klára það. Jæja þá ætla ég að kasta hér fram nýrri hugmynd en það er 

ekki endilega gert í mikilli alvöru, en get þó sagt að ég vaknaði upp um miðja 

nótt eftir þessa ráðstefnu, rauk á fætur og skrifaði niður hugmyndina 

(Mánudagspóstur, 17.01.2017). 

Fræi hafði verið sáð, hugmynd að nýju verkefni hafði byrjað að mótast í höfðinu á mér. 

Hugmynd að fræðsluefni fyrir foreldra ungra barna. Ég áttaði mig strax á því að til að 

þessi hugmynd yrði að veruleika væri mikil vinna framundan, vinna sem tók mikið á. 

Vinna að hugmynd sem var í huga mér svo kraftmikil, en líka sterk sem jafnframt vakti 

með mér hræðslu þar sem ég þurfti að stíga langt út fyrir þægindaramma minn og afla 
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henni brautargengis. Ég þyrfti að leggja mig fram um að færa fyrir henni rök, sannfæra 

aðra um að þetta væri góð hugmynd og síðast en ekki síst opinbera hugmyndina. Hér á 

eftir segi ég sögu þessarar nýju hugmyndar sem kviknaði á ráðstefnu. 

4.2 Hugmynd þróuð  

Ég fann að ráðstefnan Hinn gullni meðalvegur hafði mikil áhrif á hugsun mína. Það fór 

allt af stað í höfðinu, það varð fljótt til gróf mynd af því hvernig ég gæti verið með 

innlegg í umræðuna um börn og tölvur þar sem unnið er að því að hjálpa foreldrum að 

taka skrefið inn í tækniheiminn með ungum börnum sínum. Þetta var hugmynd sem 

tengdi saman hugsanir sem höfðu bærst í mér lengi. Í huga mér var að verða til mynd 

sem snérist um jafnvægi, eitthvað sem ég hef með jákvæðri sálfræði leitast eftir að ná í 

minu lífi. Að vinna að tilveru sem gefur góða líðan þar sem unnið er í sátt við gildi og 

innri ró. Ég hef fylgst með því hvernig tæknin hefur, á síðasta áratug sérstaklega, sótt 

mjög inn á markaðinn með aðgengilegum og mjög notendavænum tækjum. Snjallsímar 

og spjaldtölvur gera aðgengi fyrir sífellt yngri börn auðveldara, en um leið höfum við 

séð hvernig notkun þeirra hefur aukist mikið. Ég fór að sjá vinnu við þetta verkefni fyrir 

mér sem draum. 

Stundum þegar þú ert við það að láta drauminn rætast þá villist þú og finnur 

jafnvel enn betri draum (Kvóts kubbadagatal, 2017). 

Þessa setningu las ég á Kvóts kubbadagatali morguninn 

eftir að ég hafði setið ráðstefnu BUGL, Hinn gullni 

meðalvegur. Draumurinn um að skoða hvernig innleiðing 

iPad í grunnskóla gengi fyrir sig breyttist í annan draum 

sem þó tengdist áfram tækni og börnum. Hinn gullni 

meðalvegur sem fjallaði um börn og skjátíma kveikti hjá 

mér hugmynd sem kollvarpaði lokaverkefninu mínu. Nýja 

hugmyndin snérist um að útbúa fræðsluefni fyrir foreldra 

ungra barna sem vilja leita sér upplýsinga um skjánotkun 

fjölskyldunnar. Á mynd 8 má sjá að ég var svo áhugasöm 

um hugmyndina að ég beið ekki með að skrá þetta niður 

heldur skráði í dagbókina 02:00 nóttina eftir ráðstefnuna 

hugmyndina um fræðsluefnið sem ég hef unnið að 

síðan. Ekki var auðvelt að sleppa tökum á fyrra verkefni 

og viðurkenna fyrir sjálfri mér að það myndi ekki ganga 

Mynd 8: Nýtt upphaf 
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upp að fylgja þeirri hugmynd til enda. Þegar ég hlustaði á erindin á ráðstefnunni fann ég 

hvernig ólíkar hugsanir fóru að tengjast saman í huga mér, hugsanir um tækni og 

jafnvægi, því var nauðsynlegt að leyfa sér að sleppa fyrri hugmynd og elta þá nýju. 

Tækni og jafnvægi í lífi barna er eitthvað sem hefur verið mér hugleikið. Ég sá þarna að 

ég gæti verið með innlegg í þá umræðu að mikilvægt sé að börn læri á tæknina, en 

jafnframt að leggja áherslu á að notkun þeirra sé stýrt á þann hátt að þau noti tæknina 

hæfilega mikið og á fjölbreyttan hátt. Börn alast upp í dag með notendavæn tæki á 

heimilinu, tæki sem auðvelt er fyrir þau að læra á og nýta sér til leiks. Til þess að hafa 

kjark til að fylgja þessari hugmynd eftir leitaði ég í gildin mín, jákvæðni og lausnarleit. 

Mér fannst gildið um jákvæðni segja mér að horfa á hve jákvætt það var að svona sterk 

hugmynd hafi orðið til, en gildi lausnarleitar tók síðan við og virkaði sem hvatning til að 

leita lausna á hugmyndinni, þannig hjálpuðu gildin mér að hefjast handa. Hugmyndinni 

velti ég fyrir mér í eina viku. Laugardaginn 21. janúar 2017 viku eftir ráðstefnuna, var ég 

komin á fætur 7:30 og skrifa í dagbókina; 

Ligg hér upp í sófa, að mér sækja hugmyndir, hugmyndir um skjátíma 

(Rannsóknardagbók, 21.1.2017). 

Hugmyndir um fræðsluefni til foreldra ungra barna sóttu ef til vill að mér þar sem ég 

hafði þekkingu á því sviði. En til að framkvæma þessa hugmynd var gott að geta leitað 

til þeirrar þekkingar sem ég hafði aflað mér bæði í námi mínu í upplýsingatækni og 

miðlun við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og sem kennsluráðgjafi í 

upplýsingatækni. Þrátt fyrir þekkinguna sem til staðar var þurfti ég stöðugt á þessari 

vegferð minni að tala í mig kjark, minna mig á nauðsyn þess að þora: 

Hérna kom færnin í upplýsingatækni til sögunnar. Ég hef nokkra þekkingu á 

hinum ýmsu verkfærum, en þó kannski það sem skiptir mestu máli – þor 

(Rannsóknardagbók, 16.4.2017). 

Í gegnum skrifin og það að tala um verkefni mitt við aðra fann ég að ég öðlaðist smám 

saman þor, að finna og skrifa um þær breytingar sem eiga sér stað í vinnuferlinu var eitt 

af því sem ég lærði í þessu ferli. Með því að stíga meðvituð skref sem ég var sátt við að 

taka þá urðu breytingar: 

-Breytingar- Segja frá þeim og hvernig mér hefur tekist að vinna mig í 

gegnum þær án þess að finna fyrir stressi eða álagi. Hvers vegna finn ég ekki 
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álagið – er vinna margra ára að hjálpa mér? Er ég komin lengra en ég geri 

mér grein fyrir (Rannsóknardagbók, 20.4.2017)? 

Hugmyndin kom til mín á ráðstefnu í janúar 2017 en margt þurfti að gera til þess að 

koma henni í framkvæmd. 2. maí er ljóst á skrifum í rannsóknardagbók að þetta hafði 

gengið nokkuð vel: 

Augljóst að þarna kom til mín hugmynd sem var framkvæmanleg, og ég tók 

virkilega af skarið og framkvæmdi (Rannsóknardagbók, 2.5. 2017). 

Til þess að láta þessa nýju hugmynd verða að veruleika var jú nauðsynlegt að opinbera 

hana og um leið athuga hvort eitthvað fræðsluefni væri til en einnig fá úr því skorið 

hvort það væri möguleiki fyrir mig að bæta úr því ef svo væri ekki. Að opinbera 

hugmyndina var stórt skref fyrir mig.  

4.3 Hugmynd opinberuð 

Ég valdi að taka afstöðu í málefnum skjátækja og að vinna að vitundarvakningu foreldra 

og allra þeirra sem koma að börnum. Vitundarvakningu um að vera ekki andlega 

fjarverandi í návist við aðra einstaklinga vegna þess að viðkomandi er að eiga samskipti 

við aðra í gegnum tæki á meðan. Ég valdi að fara þessa vegferð því ég veit að þetta 

skiptir máli, en skil jafnframt að það skiptir máli að nálgast viðfangsefnið á jákvæðan og 

uppbyggilegan hátt. 

Eins og áður segir leyfði ég hugmynd að fræðsluefninu að gerjast í um það bil 

vikutíma, mátaði mig við hana og hugleiddi hvort það að búa til fræðsluefnið væri 

virkilega það sem ég vildi gera. Eftir því sem ég velti hugmyndinni frekar fyrir mér 

sannfærðist ég um að þetta væri rétt skref fyrir mig. Ég fór því að velta því fyrir mér 

hvert ég ætti að leita með þessa hugmynd. Hverjir það væru sem hugsanlega gætu nýtt 

sér slíkt efni? Rétt um viku eftir ráðstefnuna sendi ég full af orku tölvupóst á 

framkvæmdastjóra Heimilis og skóla – landssamtök foreldra og spurðist fyrir um það 

hvort til væri fræðsluefni fyrir foreldra ungra barna þar sem áhersla sé á þetta jafnvægi 

sem mér er tíðrætt um. Þetta var stórt skref sem veitti mér einskonar lausn, ég hafði 

það á tilfinningunni að nú væri að hefjast kafli breytinga. Mér fannst ég hafa fundið 

tilgang með lokaverkefni mínu og var virkilega glöð með að hafa látið slag standa.  

Framkvæmdastjóri Heimilis og skóla áframsendi erindið á Guðberg Jónsson sem er sá 

aðili sem er í forsvari fyrir SAFT (Samfélag, fjölskylda og tækni ), vakningarátak um 

örugga og jákvæða tölvu - og nýmiðlanotkun barna og unglinga á Íslandi. Í framhaldi af 
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því setti Guðberg sig í samband við mig og við ákváðum að funda í lok janúar 2017. 

Tíminn fram að þessum fundi var snúinn. Innra með mér ríkti mikil óvissa um hvort 

þetta væri þráður sem hægt væri að spinna. Togstreita hið innra um hvort ég hefði 

kjark og þor til þess að fylgja þessu eftir. Þó sat ég ekki aðgerðarlaus heldur nýtti tímann 

til að skoða nánar það sem fram kom á ráðstefnunni og út frá því reyna að sjá fyrir mér 

mynd af því fræðsluefni sem hugsanlega gæti orðið til.  

Í lok janúar fundaði ég með Guðbergi Jónssyni til að athuga hvort þörf væri á 

fræðslu eins og ég sá fyrir mér að gera. Í ljós kom að skortur var á fræðsluefni líku því 

sem ég hafði verið að forma í huga mér. Ég kom af þessum fundi virkilega bjartsýn og 

ákveðin í að fylgja eftir þeirri hugmynd sem hafði kviknað svo kröftuglega innra með 

mér á ráðstefnu BUGL viku fyrr. Á þessum tímapunkti var þakklæti mér ofarlega í huga 

eins og sjá má á dagbókarfærslunni sem ég skrifa að loknum þessum fundi; 

Takk fyrir þennan nýja vinkil. Takk fyrir þetta nýja tækifæri. Takk fyrir 

jákvæðar móttökur SAFT (Rannsóknardagbók, 25.1.2017). 

Boltinn rúllaði af stað. Ég lagði af stað í ferðlag sem ég vissi að myndi reyna á þor 

mitt og vilja til þess að byggja upp sjálfsmynd fagaðila með skýra mynd af þeim 

áherslum sem ég tel mikilvægt að snjallir foreldrar ungra barna haldi í heiðri í 

tækniuppeldi barna sinna. Fyrstu skrefin í að framkvæma hugmyndina voru þung en ég 

byrjaði strax að telja í mig kjark eins og sjá má á mynd 9. 

Löngunin var mikil, mér þótti ljóst að það að takast á við heim tækni og barna væri ekki 

auðvelt viðfangs. Heim þar sem hraði og sífelldar nýjungar líta dagsins ljós og krefjast 

þess að maður tileinki sér þær og um leið myndi sér skoðanir á þeim álitamálum sem 

þar er að finna. Ég leyfði mér að dreyma og hélt áfram að vinna að hugmyndinni í litlum 

skrefum með þá von í hjarta að nálgast drauminn.  

Það var margt sem braust um innra með mér á þessum tíma. Ég reyndi að átta mig á 

orsök þeirra átaka sem áttu sér stað innra með mér. Ég reyndi einnig að átta mig á hvað 

það væri sem reyndi á í þessu ferli að opinbera hugmynd sem var búin að gerjast með 

Mynd 9: Að þora 

Mynd 10: Hugmynd fæðist 
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mér í nokkurn tíma og leita til aðila í forsvari fyrir slíka  fræðslu hér á Íslandi. Í gegnum 

tíðina hef ég oft nýtt mér hugarkort og teiknað upp það sem ég er að hugsa. Það gerði 

ég einnig eftir fyrsta fundinn hjá SAFT (mynd 10). 

Það að vera lengi að fást við svipuð verkefni getur leitt mann inn í það sem kallað er 

þægindarammi. Minn þægindarammi var kennsla en þetta verkefni var augljóslega að 

draga mig þaðan út því ég skrifa: 

... en hérna er ég komin með virkilega spennandi dæmi sem gæti verið leið 

mín úr þessu fari sem ég hef verið allt of lengi föst í (Rannsóknardagbók, 

6.2.2017). 

Að móta sjálfsmynd mína og afla hugmyndinni brautargengis opnaði á nauðsyn þess að 

þora að taka þátt í umræðum, viðra þær hugmyndir sem voru að verða til hjá mér. En 

átökin voru enn að banka á dyr hjá mér þar sem ég taldi þörf á því að vera meira 

„úthverf“ og skrifa um þær hugsanir: 

Stærsta áskorunin í dag er að fara út fyrir þægindarammann. Því um leið og 

ég ætla að fræða aðra þarf ég að vera meira úthverf (Rannsóknardagbók 

20.2.2017). 

Í gegnum tíðina hef ég verið meira áhorfandi og þiggjandi en ekki sú sem býr til 

fræðsulefni, kemur því á framfæri og jafnvel framkvæmir síðan. Það hefur reynst mér 

betur að framkvæma hugmyndir annarra en að eiga þær sjálf, hvað þá að fylgja þeim 

eftir og fá aðra til þess að koma henni á framfæri. Að takast á við þetta verkefni, að 

standa með eigin hugmynd, þróa hana og koma henna á framfæri, var veruleg áskorun. 

Til að takast á við verkefnið þurfti ég samhliða að vinna með sjálfa mig. Ég þurfti að efla 

þetta þor sem þarf til að framkvæma. Í því augnamiði ákvað ég að nýta mér jákvæða 
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sálfræði og verkfæri kjarnaígrundunar, það er lauklíkanið. Í gegnum lauklíkanið skoðaði 

ég sjálfa mig og hvernig ég virkaði í þessu verkefni. Þannig gat ég greint í 

rannsóknardagbók hvað ég var að gera og hvað ég þyrfti að takast á við til að koma 

verkefninu áfram. Ég gat einnig greint þær framfarir sem áttu sér stað og hvernig ég 

leitaði í gildin mín til að hvetja mig áfram. Þann 20. febrúar 2017 átti ég samtal um 

þetta í rannsóknardagbók þar sem ég skrifa með hástöfum: 

ÞARF AÐ ÞORA AÐ STANDA FYRIR ÞVÍ SEM ÉG TRÚI Á, OG NÝTA TIL ÞESS 

GILDIN MÍN (Rannsóknardagbók, 28.2.2017). 

Gildin sem studdu mig út allt ferlið voru jákvæðni, virðing og lausnarleit. Með því að 

leita stöugt í þessi gildi tókst mér að halda áfram að skapa þá mynd sem ég vildi standa 

fyrir með fræðsluefninu mínu. Smám saman var hún að verða til: 

Enn finnst mér myndin vera að skýrast og viðfangsefnið fá á sig mynd. Ég 

þarf að taka inn í skrif öll áhrifin sem ég er að taka inn, allt sem ég sé á 

miðlum – það er margt þessa dagana (Rannsóknardagbók, 4.3.2017) 

Í vinnuferlinu var ég alltaf að skoða hvað það væri sem mér fannst skipta máli varðandi 

börn og tækni, hvað það væri sem ég vildi stuðla að með fræðsluefninu. Ég var að reyna 

að draga fram og bregðast við því sem mér fannst að þurfi að bæta og laga. Ég var búin 

að finna málefnið um aukna tækninotkun barna og var að búa til fræsluefni því þarna 

var eitthvað sem ég vildi breyta og í stað boða og banna hjálpa foreldrum til að leita 

jafnvægis í uppeldi barna sinna. Ég var að reyna að átta mig á því hvernig fagmaður ég 

vildi vera, fagmaður sem leitaði innávið í grunngildin sín til þess að búa fræðsluefnið til 

og staðsetja sig í umræðu um ung börn og tækni. Allt í einu áttaði ég mig á að þessi 

rannsókn snerist um stærri tilgang í lífinu og því sem ég vil gera. Þetta verkefni var 

farvegurinn fyrir þessa umbreytingu. Ég skynjaði hvernig ég var að fara frá því að leita 

að gildum, yfir í að lifa þau gildi sem ég vildi halda í heiðri og gera mér grein fyrir 

hvernig ég gæti nýtt mér þau til að hafa áhrif.  

Þróun mín sem fagmanns er sjáanleg í rannsóknardagbók. Í litlum skrefum var ég 

efla mig sem fagmanneskju, byggja upp þann einstakling sem ég vil vera, einstakling 

sem hefur þor og kjark til að opinbera hugmyndir sínar og koma þeim á framfæri. Í 

upphafi þurfti ég að tala í mig kjark til að taka þau skref sem þurfti að taka en þegar 

fram liðu stundir þá skrifa ég: 



 

43 

Hver er ég? Það hjálpaði mér að sjálfsmyndin er orðin nokkuð skýr, hvert ég 

vil stefna og hvernig. Að þora að gera var lykilaðtriðið í þessu ferli. Þegar ég 

þorði að vera lausnarmiðuð og færa fram mínar hugmyndir opnaðist gátt. 

Hugmynd sem varð til í símtali, en ég þorði að segja upphátt og síðan 

framkvæma (Rannsóknardagbók, 2.4.2017). 

Ferlið sem ég fór í gegnum skapaði einstakling sem vill stuðla að því að blanda saman 

hinum hraða heimi tækninnar og lífi þar sem jafnvægi er í forgrunni: 

Ég vil stuðla að því að fólk hugsi sig um, velti því fyrir sér hvernig það getur 

lifað góðu lífi í hægu umhverfi sem er þó skapandi og gefandi. Mín sýn er að 

verða til – sjálfsmynd í stafrænu samfélagi (Rannsóknardagbók, 24.4.2017). 

Það blunduðu lengi í mér áhyggjur um hvernig ég ætti að finna rauða þráðinn í 

þessum þáttum sem ég upplifi sem hálfgerðar andstæður; annars vegar hinum hraða 

stafræna heimi og hins vegar jafnvægi og yfirvegun. Til þess að geta það þurfti ég að 

hlusta á margar sögur; sögur sem segja frá öllu því frábæra sem tæknin getur fært fólki 

á öllum aldri, sögur sem segja frá því hvernig ofnotkun tækninnar getur verið hættuleg 

fyrir börn, sögur sem segja frá því hve mikilvægt það er að börn alist upp við fjölbreyttar 

áskoranir þar sem tæknin er einn af mörgum þáttum sem þarf að sinna, sögur sem 

segja frá því hvernig foreldrar geta tekið meðvitaða ákvörðun um að vera til staðar 

þegar börnin þeirra hefja þátttöku í hinum stafræna heimi. Til þess að nálgast þetta 

verkefni, staðsetja mig í því og búa það til, varð ég að skoða hvað hin ýmsu fræði hafa 

að segja um þetta málefni og móta mér afstöðu í tengslum við eigin gildi hvað væri 

mikilvægt að draga fram í fræðsluefni fyrir foreldra. 

4.4 Að búa til fræðsluefni 

Í janúarlok var hugmyndin komin í þann farveg að ég hafði fundið aðila hér á landi, SAFT 

sem vantaði þetta fræðsluefni og þar var starfsmaður sem var tilbúin að hjálpa mér við 

gerð þess. En ég vildi fara gætilega. Í gerð fræðsluefnisins vildi ég gæta þess að draga 

ekki fram einhliða mynd. Ég vildi segja margar sögur um notkun og með því leita að 

jafnvægi. Jafnvægi bæði varðandi tæknina og uppeldi barna með tæknina við hlið sér 

alla daga og líka jafnvægi mitt í að láta drauminn um fræðsluefnið verða að veruleika. 

Þessi leit kemur fram á fyrstu dögum þessarar nýju hugmyndar um fræðsluefnið þegar 

ég skrifa: 
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Velti því fyrir mér hvernig ég matreiði þessa kúvendingu mína frá iPad 

innleiðingu til fræðslu, það geri ég með því að hvetja til gætinnar notkunar 

(Rannsóknardagbók, 24.1.2017). 

Með gætinni notkun á ég við þau átök sem hafa verið hjá mér, átök við að staðsetja 

skoðanir mínar og viðhorf til áhugaverðrar tækni en líka vinna með jákvæða sálfræði í 

gegnum árin. Jákvæðrar sálfræði sem leggur áherslu á innri skoðun og vinnu í sátt við 

gildi. Ég velti fyrir mér hvernig ég gæti fundið leið til þess að tvinna þessa ólíku póla 

saman. Í tilvitnuninni hér að ofan orða ég þetta sem gætna notkun. En á sama stað í 

dagbókinni tala ég líka um jákvæðni, jafnvægi og gleði sem möguleg lykilorð ritgerðar 

og er þar að vísa til jákvæðu sálfræðinnar sem hefur verið mér svo hugleikin. Sálfræðin 

fann sér leið inn í verkefnið og tvinnaðist saman við fræðsluefnið því meginþungi þess 

liggur í því að fjölskyldur finni jafnvægi í hverjum degi þar sem tækni fái sinn skerf af 

tímanum án þess að yfirtaka of mikinn hluta hans. Lykilatriði var líka að sjá fram á það 

að til yrði afurð sem nýttist vel og víða og hjálpaði til þess að ung börn næðu að 

blómstra með tækninni. Í allri þessari umræðu um tækni og jafnvægi er hægt að tala 

um það sem e.t.v. má kalla leyfisfyrirbærið en það er þegar foreldrar nýta sér hyggjuvit 

sitt og átta sig á að barnið þeirra er mögulega að verja of miklum tíma í tækjum eins og 

tölvu, síma eða sjónvarpi. Þetta augnablik markar ákveðinn vendipunkt þar sem 

vandræði hafa skapast og átök jafnvel orðið milli foreldra og barna. Þetta eru oft átök 

um hvenær og hvernig megi nota tækin sem eru til á heimilinu og eitthvað þarf að gera 

til þess að ná jafnvægi að nýju. Ég velti fyrir mér í dagbókina hvort verkefni mitt liggi 

ekki einhvers staðar þarna: 

Er verkefnið mitt ekki að hjálpa foreldrum að forðast þennan vendipunkt 

með því að vera ábyrg frá byrjun (Rannsóknardagbók, 25.2.2017)? 

Þótt ég væri að nálgast vissu um í hverju verkefnið fælist þá voru enn ýmsir þættir sem 

þurfti að skoða betur. Ég velti fyrir mér hvernig við sjáum að eitthvað er ekki eins og við 

teljum að það eigi að vera, að við séum mögulega að bregðast of seint við. Í dagbókina 

skrifaði ég hjá mér orð og málsgreinar sem vöktu mig til umhugsunar:  

It´s just human nature to take time to connect the dots. I know that. But 

also I know there can be a day of reckoning, when you wish you had 

connected the dots more quickly (Al Gore, 2006).  
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Þessi orð Al Gore komu fram í mynd Davis Guggenheim, An Inconvenient Truth,  sem 

fjallaði um fyrirlestraröð Gore um hlýnun jarðar. En í myndinni er hann meðal annars að 

ræða alla þá þætti (dots) sem valda hlýnun jarðar. Þegar ég hlustaði á þessi orð 

yfirfærði ég þau á verkefni mitt í tengslum við börn og tækni. Við þurfum að hjálpa 

foreldrum að sjá hættumerkin (the dots) og bregðast við þeim áður en það er orðið of 

seint, þegar barnið er orðið háð tækninni og hefur jafnvel þróað með sér tölvufíkn. Ég 

áttaði mig á að tilgangur fræðsluefnisins hjá mér væri að vera þátttakandi í að búa til 

þessa hjálp. Við þurfum að gera okkur það ljóst að nú í dag eru í gangi rannsóknir á því 

hver áhrif þessarar skjánotkunar eru á heila barna. Á meðan er nauðsynlegt að stíga 

varlega til jarðar varðandi notkun barnanna þar til rannsóknir veita okkur betri 

upplýsingar sem hægt er að vinna eftir. Það er okkar fullorðna fólksins að finna þetta 

jafnvægi og setja ramma utan um börnin þannig að þau upplifi það líka. Ég skrifaði oft 

um þetta í rannsóknardagbókina. Að neðan er dæmi um slíka færslu: 

Í örstuttu máli erum við að tala um jafnvægi til handa börnum þar sem við 

gætum okkar á því að segja ekki bara eina sögu, heldur skoðum tækni og 

heilsu, en setjum þó alltaf barnið í fókus og látum það njóta vafans 

(Rannsóknardagbók, 25.2.2017). 

Saga mín mótar áherslur þessarar fræðslu og skiptir því máli, saga leitar minnar í 

jákvæða sálfræði sem leggur grunn að þeirri hugsun minni að jafnvægi sé ef til vill 

lykillinn að fræðsluefninu. Ef okkur sem foreldrum og fræðurum tekst að finna þættina 

sem þarf að hlúa að áður en það verður of seint og gefa ráð um hvernig má laga þá, 

tökum við skref í átt að lífi fyrir börnin okkar þar sem þau fást við fjölbreytta hluti og 

kunna að nýta sér tæknina á skapandi, skemmtilegan og viðeigandi hátt. Í hvert skipti 

sem fullorðinn einstaklingur ætlar að rétta barni síma eða annað skjátæki þá þarf það 

að meta stöðuna og skoða hvort verið sé að gæta þess að barnið hafi fengið hreyfingu, 

hvíld og samveru með foreldrum. Þetta var mér hugleikið þegar komið var fram í mars 

og að baki var lestur margra greina og bóka um börn og tækni: 

Síðasta sem ég skráði var spjall, athygli eða síminn. Þá var ég að hugsa: 

þetta er ákvörðun sem foreldri þarf í raun að taka í hvert skipti sem það 

ætlar að rétta barni síma eða annað tæki (Rannsóknardagbók, 10.3.2017). 
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Þótt ég velti þessu fyrir mér og fannst ég nálgast hvað væri mikilvægt að leggja 

áherslu þá var ekki ljóst á þessum tímapunkti hvernig fræðsluefni þyrfti að gera eins og 

sjá má á mynd 11. 

Það sem fyrst og fremst var í huga mér á þessum tímapunkti var að mitt skref gæti 

orðið þáttur í að vekja fólk til umhugsunar um að skjánotkun barna þarf að vera innan 

skynsamlegra marka og benda á  leiðir sem hægt væri að nýta í þeim tilgangi. Á þessari 

stundu var mér mikilvægt að vekja foreldra til umhugsunar á þann hátt að fá þá til að 

horfast í augu við þeirra aðkomu að tölvunotkun barna þeirra og að hún skipti máli. 

Foreldrar þurfa að gera 

sér grein fyrir því að erfitt 

sé að gera stórvægilegar 

breytingar á einum degi, 

en að átta sig á 

vandamálinu er fyrsta 

skrefið og síðan gera 

áætlun um hvernig 

mögulega væri hægt að 

gera breytingar til 

batnaðar.  

Á mynd 12 má sjá að 

einn hluti vangaveltna 

Mynd 11: Fræðsluefnisgerð 

Mynd 12: Tækjaleit 
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minna snérist um hvaða verkfæri væri heppilegast að nota til að ná fram markmiðum 

mínum. Í hinum stafræna heimi er til fjöldinn allur af ólíkum smáforritum og vefsíðum 

sem hægt er að nota á fjölbreyttan máta. Það að finna út hvaða verkfæri passaði mínu 

fræðsluefni var langt ferðalag. Á undanförnum árum hef ég lært á ýmis forrit í 

upplýsingatækni bæði í námi og starfi. Ég byrjaði að leita í þau. Eftirfarandi 

dagbókarfærsla beinir athygli að hvers konar tilfinningar bærðust innra með mér á 

fyrstu metrum þessarar vinnu: 

Alveg sama hvar mig ber niður, mér finnst ég alltaf sjá eitthvað nýtt og 

mikilvægt sem gæti gert verkefnið enn betra (Rannsóknardagbók, 2.4.2017). 

Þó svo að á stundum virki sífellt nýjar upplýsingar þannig að manni finnst liggja við 

drukknun þá er maður samt sem áður sífellt að afla sér meiri og betri þekkingar. Margt 

kom til greina í þessari verkfæraleit: blogg, myndræn framsetning, bæklingur, tímalína, 

einskonar korktafla á netinu (e. Padlet) og margt fleira. Ég ákvað að gera mér lista í 

tengslum við þær leiðir sem ég skoðaði. Á mynd 12 má sjá dæmi um þær leiðir sem ég 

skoðaði. 

Listinn að ofan er þó ekki tæmandi um þær leiðir sem ég prófaði á þessu stigi 

verkefnisins. Það verkfæri sem ég prófaði fyrst heitir Padlet (www.padlet.com). Það er 

einskonar korktafla á vefnum, þú býrð til einskonar gula miða sem hægt er að skrifa á, 

setja myndir, slóðir, myndbönd o.fl. inn á. Á mynd 13 má sjá tilraun mína til þess að 

nota Padlet. 

Mynd 13: Padlet 

http://www.padlet.com/
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Eftir að hafa prófað  Padlet taldi ég það vera verkfærið sem mér hugnaðist að nota við 

gerð fræðsluefnisins. Eftir nokkrar tilraunir reyndist það ekki virka nógu vel þegar kom 

að því að aðlaga það öllu því efni sem ég þurfti að setja inn með myndum, táknum og 

texta. Einnig reyndist það erfiðleikum bundið að finna út hvort hægt væri að setja það í 

PDF form til þess að vista og jafnvel prenta út á auðveldan og aðgengilegan hátt. Það 

var því ekki annað að gera en snúa sér að næsta verkfæri. 

Neðst á listanum á mynd 12 með hring utanum er Venngage. Venngage er veflægt 

forrit þar sem hægt er að búa til myndræn upplýsingablöð (e. infographics), eru þau 

kölluð upplýsingablöð hér eftir. Þegar fram í miðjan apríl var komið var niðurstaðan sú 

að gera efni fyrir vef og fannst mér Venngage vera verkfærið sem hentaði vefefni. Ég 

var jú að gera efni fyrir SAFT sem setur flest allt sitt efni á vef auk bæklinga svo það var 

niðurstaða mín að prófa Venngage fyrir mitt efni. Ekki gekk það nú alveg eins og í sögu 

því 13.4.2017 skrifa ég í rannsóknardagbók: 

Er aðeins hugsi yfir Venngage verkfærinu. En GKJ sagði að það væri etv. ekki 

aðalmálið, við gætum alltaf fengið hönnuð SAFT til þess að lagfæra 

(Rannsóknardagbók, 13.4.2017). 

Venngage er takmarkað að því leiti 

að þú sem notandi ókeypis þjónustu 

færð takmarkaðan fjölda blaðsíðna 

til þess að búa til. Handleiðslan er sá 

hluti fræðsluefnisins sem er 

lengstur og þarf nokkrar blaðsíður. 

SAFT er sem sagt með grafískan 

hönnuð á sínum snærum sem 

verður hugsanlega fengin til þess að 

fullhanna fræðsluefnið áður en það 

verður sett á vefinn. Það var gott fyrir 

mig að komast að því á þessum tíma 

því þá gat ég haldið ótrauð áfram að nota það og vinna mína myndrænu bæklinga án 

þess að hafa áhyggjur af endanlegri útkomu. Á mynd 14 má sjá hluta af fræðslunni 

þegar ég var að taka fyrstu skrefin með Venngage. 

Mynd 14: Venngage - tilraun 
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Að búa til einskonar myndrænt upplýsingablað (e. infograph) í Venngage er eitthvað 

sem ég hafði lítið fengist við, en þó notað. Það sem mér hugnast við þetta verkfæri er 

þessi myndræna framsetning með stuttum en hnitmiðuðum texta. Myndirnar fanga 

athygli lesandans og textinn er ekki of 

langur og viðamikill. Í mínu verkefni bjó ég 

til tvö minni upplýsingablöð og síðan eitt 

langt, nokkuð ítarlegt, sem ég valdi að 

kalla handleiðslu, en það lýsir vel því 

fræðsluefni sem til varð. Í handleiðslu er 

foreldrum leiðbeint með hverju þeir þurfa 

að huga að þegar ung börn þeirra eru að 

byrja að nota stafræna miðla. Á mynd 15 

má sjá upphafið af vinnu minni með 

handleiðsluna. Handleiðslan er nokkuð 

stórt myndrænt upplýsingablað og við 

gerð þess strandaði ég enn einu sinni. Hugmyndin var að það yrði nokkrar blaðsíður. Þar 

sem ég var að nota Venngage án þess að kaupa aðgang þá leyfir það ekki fleiri en eina 

síðu. Ég leitaði því á önnur mið um tíma.  

„Alltaf er maður að stranda. Nú er það Venngage, leyfir ekki margar blaðsíður frítt eins 

og þarf fyrir Handleiðsluna. Veit ekki hvernig þetta púslast allt 

saman, en einhvern vegin kom CANVA upp í hugann og þar er hægt 

að gera margar blaðsíður frítt. Nú er að prófa það næstu 

klukkustundirnar (Rannsóknardagbók, 14.4.2017).“ 

www.canva.com er vefsíða þar sem hægt er að búa til myndræna 

upplýsingasíður. Þessi síða eins og Venngage er meðal annars með 

myndasafn, ólíkar stafagerðir og ólík form sem hægt er að nota. 

Það er einnig hægt að gera upplýsingasíðuna frá grunni eða velja 

að nota einhver þeirra fjölda skapalóna, tilbúnu forma, sem í boði 

eru á síðunum. Þar sem ég hafði strandað á Venngage með að gera 

margar blaðsíður þá prófaði ég Canva um stund. Ég byrjaði upp á 

nýtt og skrifaði texta að nýju ásamt því að leita að myndum í 

Canva. Fljótlega kom þó upp vandamál, myndabanki Canva er ekki 

nærri eins veglegur og fjölbreyttur og myndabanki Venngage. Hjá Canva eru fáar 

myndir fríar og því hefði ég þurft að borga fyrir viðbótar myndabanka eða leita annað 

eftir myndum sem er bæði mjög tímafrekt og einnig mun óþjálla en að geta leitað á 

Mynd 15: Handleiðsla 

Mynd 16: Canva 

http://www.canva.com/
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vinnusíðunni sem þú ert staddur á hverju sinni. Þessi tilraun heppnaðist því ekki og ég 

snéri mér aftur að Venngage. Á mynd 16 má sjá að tilraun var gerð með Canva og útlitið 

var ekkert ólíkt því sem síðar varð með Venngage.  

Leitin að verkfæri sem hentaði fræðsluefninu sem ég vildi koma á framfæri tók tíma. 

Það sem hjálpaði mikið í þessar leit var þekking mín á upplýsingatækni. Hún auðveldaði 

leitina þar sem ég hafði bæði hugmynd um hvernig ég vildi sjá þetta en ekki síður að ég 

hafði reynslu af því að koma frá mér upplýsingum bæði í starfi mínu sem 

kennsluráðgjafi og ekki síður í námi mínu í upplýsingatækni og miðlun. Í 

dagbókarfærslunni að neðan tala ég um mikilvægi þessarar reynslu og þess að við 

kennum börnum og ungmennum það að hafa þor til þess að prófa ólík verkfæri til þess 

að gera verkfærakistuna sína fjölbreyttari og áhugaverðari, því það kemur sér oft til 

góða þegar leita þarf lausna á viðfangsefni sem nemendur þurfa að leysa í sínu námi. 

Hérna kemur upplýsingatæknifærnin til sögunnar. Nokkur þekking er til 

staðar á hinum ýmsu verkfærum, en þó kannski það sem skiptir mestu máli 

– þor til þess að prófa sig áfram og gefast ekki upp þó á móti blási. Öll þessi 

áralanga vinna og áhugamál verður til þess að ég prófa mig áfram og hef í 

töskunni þó nokkuð af verkfærum sem ég get gripið til þegar á þarf að 

halda. Þetta er það sem ég hef reynt að segja nemendum, að gott sé að hafa 

í kistunni, nokkur verkfæri sem hægt er að grípa til við ólík verkefni 

(Rannsóknardagbók, 16.4.2017). 

Við þessa leit varð ég vör við það í eigin vinnu að tilraunir geta fært manni nýja 

þekkingu og jafnvel leitt til þess síðar meir að vitneskja sé til staðar um ólíkar leiðir sem 

gagnast í nýjum verkefnum. Ferlið að finna rétta framsetningarformið fyrir fræðsluefnið 

mit var lærdómsríkt. Ég fann á eigin skinni hversu mikilvæg fjölbreytt verkfærakista og 

þor til þess að gera tilraunir til að koma hugmyndum áfram og hjálpar í að takast á við 

og leysa þau verkefni sem koma til þín eða þú tekur að þér.  

Í köflum 4.1. til 4.4. hefur sjónum verið beint að því hvernig hugmyndin um 

fræðsluefni mótaðist, hvernig hún var þróuð og hvernig hún var opinberuð. Ferlið var 

erfitt, áhugavert og kenndi mér þor og þrautseigju. Ég vildi skoða ferlið sem ég fór í 

gegnum og finna svar við rannsóknarspurningu minni: Hvaða skref þarf ég að taka til að 

búa til og koma á framfæri fræðsluefni fyrir foreldra um skjánotkun ungra barna? 

Fjölmörg skref þarf að taka við að móta hugmynd, þróa hana og framkvæma. Fyrir mig 

þurfti þor til þess að koma henni á framfæri, skrefin voru stór. Lærdómsríkt var að 

ígrunda skrefin, hugsanir, togstreitu og allt það sem ég fór í gegnum við þróun 
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færðsluefnis og skoða að lokum hvernig til tókst og hvernig ég skref fyrir skref 

framkvæmdi þetta eitt af öðru. 

Þó svo vinnan í tengslum við að setja upp fræðsluefnið og koma því á framfæri hafi 

verið erfið þá var annað verkefni á þessari vegferð minni, að ljúka meistaragráðu, mun 

stærra. Ég glímdi við að móta eigin sjálfsmynd í heimi þar sem tókust á tækni annars 

vegar og jákvæð sálfræði hins vegar. Þessa glímu skrifa ég um í næsta hluta fjórða kafla 

ásamt því að segja frá því hvernig ég tókst á við þá glímu að skrifa meistaraverkefni. 

4.5 Að móta eigin sjálfsmynd sem fagmaður 

Margir hafa fengist við að skrifa texta, texta af öllu tagi, ljóð, skáldsögur, smásögur, 

fréttir svo fátt eitt sé nefnt. Í texta meistaraverkefnis eins og hér var verið að fást við 

þarf að fylgja reglum Háskóla Íslands um ritun meistaraverkefna. Í þessu verkefni gátu 

þær reglur þvælst fyrir og á köflum reyndi mikið á við að skrifa svona langan texta í 

fyrsta skipti. Margar hugsanir komu fram á þessari vegferð að stíga lítil skref á þeirri leið 

að hvetja foreldra til þess að taka ábyrgð á þátttöku barna sinna í hinum flókna 

stafræna heimi. Í upphafi var lagður grunnur að því sem vinna skyldi að: 

Starfendarannsókn mín miðar að því að efla mig í mínum hugsunum, finna 

leið til að efla mig út frá gildum mínum og nýta styrkinn til þess að hálpa 

foreldrum ungra barna í flóknum og gríðarlega hröðum heimi 

(Rannsóknardagbók, 21.2.2017). 

Að baki bjó löngun til þess að tengja saman tækni og fræðsluefni til foreldra ungra 

barna. Benda á leiðir til þess að nota tækni og allar hennar jákvæðu hliðar með 

börnunum, en jafnframt huga að því að það sé gert með hagsmuni barnanna í huga. 

Eins og áður hefur komið fram skipti ég um viðfangsefni á miðri leið og því þurfti að 

endurskipuleggja alla vinnu upp á nýtt. Mér fannst á tímabili hægt að líkja þessu við 

ferðalag kríunnar sem flýgur langar leiðir frá vetursetu sinni til Íslands.  

Nú er verkið virkilega farið af stað og smá kjöt farið að koma á beinin. Má 

segja að ferðalag kríunnar hafi byrjað. Kannski skemmtilegt að líkja þessu 

við minn uppáhaldsfugl. Aðdragandi langur, flug langt, vinnsla stutt en mjög 

markviss loksins þegar ég hófst handa (Rannsóknardagbók, 21.2.2017). 

Ferðalag var hafið en hugsunin um áherslur mínar var stöðugt að skjóta upp kollinum 

eins og gefur að skilja. Ég var að vandræðast með hvað það var í raun og veru sem ég 
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vildi standa fyrir, hvaða braut ætlaði ég að feta á þessu flugi mínu um heim tækni og 

jafnvægis. 

Ég er að reyna að finna hinn gullna meðalveg tækni og tenginga barns og 

foreldris. Hvernig nýtum við tækina án þess að hún taki yfir og verði 

vandamál (Rannsóknardagbók, 26.2.2017)? 

Þarna má greina þennan hæfilega meðalveg sem ég var sífellt að reyna að finna. Á sama 

tíma og ég vann að verkefni mínu vildi ég tengja saman í skrifum mínum tækni og 

jákvæða sálfræði og nýta til þess gildi sem ég hef fundið að ríma við lífsskoðun mína um 

jákvæðni, virðingu og lausnarleit og mig langaði til þess að skrifin endurspegluðu þá 

hugsun. Það sæist í gegnum verkefnið mitt hvernig ég fór að því að lifa þennan draum 

um fræðsluefni til foreldra ungra barna í sátt við sjálfa mig. Ég fann hvernig gildin 

hvöttu mig til dáða og römmuðu inn þau hugtök sem ég vildi nota í fræðsluefninu. 

Orðin koma ekki á færibandi og stundum bar á því að mér fannst ég vera að villast af 

leið: 

Ég verð að reyna að gæta þess að villast ekki, en um leið gæta þess að leyfa 

flæðinu að hafa sinn gang. Held að þetta púsl sé að gefa mér ávöxt, finn þó 

að ég verð að gæta þess að horfa ekki of mikið á orð heldur innihald 

(Rannsóknardagbók, 9.3.2017). 

Í allri baráttunni mátti þó sjá bætingu af og til því þennan sama dag skrifa ég: 

Ég hef fundið styrk og færni til þess að gera þetta og upplifi að það sé 

eitthvað sem ég hef bætt mig mikið í, gæti það hafa gerst í rannsókn minni 

(Rannsóknardagbók, 9.3.2017)? 

Færnin til þess að skrifa jókst með hverju verkefni og daginn eftir er ég enn nokkuð sátt 

við gang mála þegar ég skrifa: 

Finnst núna eins og ég sé að finna taktinn í skrifum, þ.e. hvernig ég 

skipulegg þetta á þann hátt að ég nái að halda fókus og um leið nýta mér 

það sem ég hef skrifað (Rannsóknardagbók, 12.3.2017). 

Átökin við skrifin voru gegnumgangandi út allt verkefnið en samt má greina af og til að 

ég sé að ná takti við þetta allt saman. Í brotinu hér að ofan tala ég um að halda fókus og 

ekki er nógu oft minnst á það hve mikilvægt það er. Þráðurinn sem ég var að halda, 
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rannsóknarspurningarnar voru ávallt minn áttaviti. Ég hugleiddi hvað það er sem heldur 

okkur við efnið þegar við ströndum við skrifin, hvaða ferli það er sem við förum í 

gegnum. Eflaust eru margar góðar leiðir til sem hjálpa á ólíkum stigum. Ég valdi að 

styðja mig við kjarnaígrundun og svokallað lauklíkan, það notaði ég vikulega til þess að 

greina verkefni vikunnar. Ég greindi meðal annars skrifin og heimildaskrá sem þvældist 

fyrir mér þegar þetta er skrifað: 

Leysti vandamál með heimildaskrá, það flæktist fyrir mér og pirraði. Þurfti 

yfirvegun og tíma, en leysti það. Finnst ég vera að nota ákveðnar leiðir eins 

og í lauklíkaninu. Greini, hugsa, stend upp og tala mig inná lausn 

(Rannsóknardagbók, 12.4.2017). 

Að ígrunda þau verkefni sem ég var að fást við hverju sinni í gegnum ferlið hjálpaði 

mér að líða vel með það sem ég var að gera. Ég fann að ég þurfti að gefa mér tíma til 

ígrundunar þegar ég vildi skoða dýpra það sem ég var að fást við. Ég þurfti að gefa mér 

tíma til að fara inn á við og tengja við gildin sem ég vinn út frá. Fyrir mér var þetta 

mikilvægt því það getur leitt til þess að okkur líður betur í eigin skinni og séum sátt við 

að vera þau sem við erum. Lærdómurinn af því að nýta mér lauklíkanið og skrá það í 

rannsóknardagbók var að ég gat leitað til baka í dagbókina, skoðað vangaveltur mínar 

og lesið aftur og aftur til að átta mig betur á því sem ég var að gera og hvaða hugsanir 

eða tilfinningar lágu að baki. Að lesa endurtekið vinnu mína með lauklíkaninu veitti mér 

innsýn í átökin sem voru í gangi, hvað það var sem var að trufla ferlið hjá mér og 

hvernig ég leyfði gildunum að tala til mín og hvetja mig áfram. Ég ígrundaði og reyndi 

jafnframt að vera gagnrýnin á það sem ég var gera. Með notkun kjarnaígrundun og  

notkun lauklíkansins lærði ég að greina, skoða og bæta sjálfsmynd mína, sýn á 

viðfangsefnið og að finna þá stöðu sem ég vildi taka varðandi börn, fjölskyldur og tækni 

og ég taldi að það væri mikilvægt að segja þá sögu hér.  

Með því að segja sögu mína á minn hátt er ég að segja frá því hvernig ég hef fundið 

dýpri tilgang í lífinu í gegnum þetta verkefni. Síðustu ár hef ég meðvitað reynt að átta 

mig á þeim gildum sem ég vil hafa að leiðarljósi í lífi og starfi. Ég hef síðasta áratug 

leitað að gildum með lestri bóka og greina, áhorfi á þætti og síðan æft mig í því að lifa 

eftir gildunum. Í gegnum þessa leit hef ég reynt að gera mér grein fyrir því hvernig ég 

get nýtt mér þau gildi sem ég vil standa fyrir til að hafa áhrif í samfélaginu. Með gerð 

fræðsluefnisins fyrir SAFT gerði ég tilraun til þess að búa til efni sem nota má til að opna 

augu foreldra fyrir því hvernig of mikil skjánotkun bæði barna og foreldra getur valdið 

vandamálum. Með því að gera þá tilraun lifi ég gildi þess að vera jákvæð og leita lausna 
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við viðfangsefni sem er í umræðunni í þjóðfélaginu. Viðfangsefnið var að hjálpa til við 

að stuðla að jafnvægi í lífi fjölskyldna. Með aðferð starfendarannsókna tók ég upp það 

viðhorf að ekkert sé sjálfgefið, heldur sé ég stöðugt að skoða sjálfa mig og meta í 

tengslum við þau verkefni sem ég hef á minni könnu hverju sinni. Við þá skoðun þarf að 

halda fókus, skapa sér heildarsýn og passa sig á að missa ekki augun af markmiðinu. Í 

þessu verkefni var ég sífellt að minna mig á að gæta mín og halda fókus. Í dagbók 

skrifaði ég um nauðsyn þess að halda fókus en jafnframt að leyfa verkefninu að flæða; 

Ég verð að reyna að gæta þess að villast ekki, en um leið gæta þess að leyfa 

flæðinu að hafa sinn gang (Rannsóknardagbók, 10.3.2017). 

Fyrir mér var mikilvægt að vera skipulögð án þess að vera of afmörkuð eða kassalaga í 

hugsun, því þá er hætta á að möguleikar fljóti framhjá án þess að maður taki eftir þeim. 

Jákvæðni er eitt af gildunum sem ég reyni ávallt að hafa að leiðarljósi í mínum 

störfum og hennar gætir víða í dagbókinni. Ég talaði til sjálfrar mín og hvatti mig til 

dáða. Að halda áfram þrátt fyrir mikið álag, að koma öllu því í orð á fallegan, 

áhugaverðan og skipulegan hátt er oft ekki auðvelt því skrifin reyna á; 

Ég sem skrifari; stundum finnst mér ég vera ágætis penni, skrifin fljóta vel 

og hugmyndir koma eins og á færibandi. Aðrar stundir er lítil hreyfing og 

lítið kemst á blað. Reyni sífellt að tala mig áfram með verkefnið. Segi sjálfri 

mér að hvert skipti sem ég sest niður skipti máli. Allt sem ég geri telur. Öll 

skiptin sem ég tala um verkefnið við einhvern lít ég á sem tækifæri til að 

eflast í efninu (Rannsóknardagbók, 20.3.2017). 

Stundum komu líka dagar þar sem ekkert gerðist og auðvelt væri að láta fallast hendur 

en þá skrifaði ég; 

Í dag og í gær reyndi ég allt til þess að koma viljanum til verka í gang. Það 

gekk ekki. Ég ákvað að taka þann pól í hæðina að helgin skyldi nýtt vel. Opna 

svo tölvuna í vinnunni og sé þetta: 5 ráð til að upplifa hamingju í dag. Eitt 

ráðanna var – hamingja verður sjálfkrafa til þegar þú ert í góðu jafnvægi – 

ekki rembast við að brosa (Rannsóknardagbók, 25.3.2017). 

Ég þurfti á stundum að fást við stíflur, ýmist ritstíflur eða hreinlega það að vita ekki 

hvert næsta skref í verkefninu væri. En leitin að jafnvægi í tilverunni finnst mér 

mikilvæg, þegar dagleg viðfangsefni eru framkvæmd með jafnvægi þá upplifi ég að 

framkvæmdin sé í sátt við gildin mín. Þá vinn ég þannig að það sem býr innra með mér 
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fái að koma að framkvæmd, hið innra sem vill vera jákvætt og brosandi. Ég lít þannig á 

að baráttan við skrifin hafi hjálpað mér að forma og koma í orð hvernig ég vil standa 

sem manneskja og fagmaður þegar kemur að tækni og börnum. 

Að vinna að fræðsluefni, leita lausna, takast á við verkefni og reyna um leið að vera 

heiðarlegur við sjálfan sig kemur víða fram í mínum vangaveltum. Ég hafði gildin 

ofarlega í huga og reyndi þannig að temja mér að lifa í takt við þau; 

Gildin sem ég þarf að sækja í er jákvæðni, en líka þrautseigja, muna að ég er 

að fara í gegnum skrifin með opinn huga. Líta á þetta sem lærdómsferli sem 

reynir á og tekur tíma (Rannsóknardagbók, 9.4.2017) 

Til þess að skipuleggja vinnuna gerði ég margskonar áætlanir en þær gengu ekki alltaf 

upp. Ég sagði mér að ef upp komu óvænt atvik sem trufluðu vinnuna þá skiptir máli að 

leyfa ekki stressinu að ná tökum á sér heldur finna það jákvæða sem leynist í stöðunni. 

Gott og gleðilegt viðhorf þar sem ég gekk óhikað til verks. … ég upplifi alla 

þessa vinnu og breytingar ekki sem álag - … hef valið þrátt fyrir mjög breytt 

plön að líta á þetta sem tækifæri til þess að vinna vel að lokaverkefni í stað 

þess að argast yfir því sem ekki varð. Hefur alveg tekið á suma dagsparta en 

jákvæðnin vann í það heila (Rannsóknardagbók, 16.4.2017). 

Annað gildi sem ég vann með var lausnarleit. Að íhuga mögulegar lausnir á 

vandamálum sem upp koma getur stundum gleymst í dagsins önn. Þá var gott að vera 

meðvitaður um lausnarleitina og minna mig á hvað það þýddi fyrir mig. 

Ég þarf að bæta mig og hætta að ýta á undan mér erfiðum þáttum. Að vissu 

leiti fer ég þó þá leið að keyra mig í gang með því að gera annað sem þarf 

líka að klára. En ég verð að grafa í lausnarleitina og vera ákveðnari þegar 

vandi steðjar að (Rannsóknardagbók, 26.3.2017). 

Í stað þess að standa upp frá verkinu og gefast upp þá valdi ég oft að vinna önnur 

smærri verkefni sem biðu, þannig leitaði ég leiða til þess að halda verkinu gangandi 

þrátt fyrir erfiðleika. Hvert verk sem kláraðist hjálpaði til við að halda dampi og vera 

jákvæð í gegnum ferlið. Leitin að lausnum á sér líka jákvæðar hliðar í vinnunni því alltaf 

finnur maður í þessu skapandi, flókna en skemmtilega ferli eitthvað merkilegt. Það er í 

raun alveg sama hvar mann ber niður í gerð fræðsluefnis og skrifunum, alltaf finnur 

maður eitthvað mikilvægt sem gæti gert verkefnið enn betra. Í kafla um fræðsluefnið 
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sjálft sagði ég frá leit minni að verkfæri til þess að búa það til. Þessi leit tók töluvert á og 

ég skrifa á einum stað; 

Lausnarleit er málið og nú kemur sér vel að hafa grúskað í þessum heimi 

(upplýsingatækniheimi) í mörg ár. Þetta situr þarna einhver staðar. Góð 

tilfinning að vita það og ekki síður að muna að nota þau 

(Rannsóknardagbók, 16.4.2017). 

Þegar ég sem einstaklingur hef áttað mig á því hvaða gildi reynast mér vel þá máta ég 

þau eflaust við aðra. Lausnarleit er eitt af gildunum sem ég beiti til þess að komast að 

niðurstöðu um hver ég vil vera. Með því að máta gildin okkar við aðra erum við sífellt að 

prófa, máta og leita að einhverskonar jafnvægi. Að staðsetja okkur í mannhafinu og 

finna þá leið og þann einstakling sem við viljum vera tekur á, en leiðir mann til enn 

meiri sáttar við þá sjálfsmynd sem við stöndum fyrir. Að draga saman hugsanir, 

tilfinningar og langanir og nýta orkuna úr þeim samruna til þess að framkvæma 

verkefnin í innri sátt. Ef ég næ að gera það er líklegra að ég gangi sátt frá því sem ég er 

að framkvæma, með þessari ígrundun og vinnu að þessu meistaraverkefni náði ég móta 

mig sem fagmann. Með þessari rannsókn hefur orðið til sjálfsmynd fagmanns í stafrænu 

samfélagi. Sjálfsmynd þess sem vill breiða út boðskap jákvæðni, lausnarleitar og 

virðingar. Til þess að draga saman þennan kafla um gildin þá skrifa ég í dagbók; 

Stóra málið er jafnvægi og að segja margar sögur án þess að vera með 

upphrópanir. Við þurfum öll að hjálpast að, virða skoðanir hvers annars og 

leita góðra leiða (Rannsóknardagbók, 20.4.2017). 

Í gegnum vinnu við þetta verkefni þurfti ég stöðugt að minna mig á að á tímum 

snjallra tækja sem notuð eru af tæknikunnugum foreldrum og börnum þeirra sé 

mikilvægt að heyra fjölbreyttar sögur. Jákvæðar og neikvæðar sögur sem hjálpa okkur 

að læra að umgangast tækin á þann hátt að jafnvægi sé í lífinu. Jafnvægi þar sem 

foreldrar og börn finna að stafræna veröldin er jákvæð og skemmtileg svo lengi sem við 

gætum þess að hún taki ekki yfir okkar líf og trufli t.d. svefn, samskipti og nám. Þar sem 

þráður í gengum þessa vinnu var að skoða sjálfa mig þá lýkur þessum niðurstöðukafla 

með frásögn af því hvernig kjarnaígrundun með hjálp lauklíkans leiddi mig áfram. Með 

kjarnaígrundun lærði ég hvaða skref þarf að taka til þess að búa til og koma á framfæri 

fræðsluefni fyrir foreldra ungra barna. Að skoða kjarnann og þróa sjálfsmynd fagmanns, 

sjálfsmynd sem er í sátt við gildi einstaklingsins. Skrefin sem líst hefur verið í þessum 

kafla eru skrefin sem taka þurfti til þess að þróa sjálfsmynd fagmanns. 



 

57 

4.6 Lauklíkanið 

Lokahluti þessa niðurstöðukafla fjallar um þátt jákvæðrar sálfræði og kjarnaígrundunar. 

Kjarnaígrundun með svokölluðu lauklíkani þar sem ég skoðaði kjarna minn og hvernig 

ég brást við þeim áskorunum sem fylgdu verkefninu. Ég ígrundaði hugsanir mínar og 

fletti lag fyrir lag í gegnum þær í þeim tilgangi að þróa og styrkja sjálfsmynd mína sem 

fagmanns. Ég hafði fundið köllun til þess að bregðast við skorti á fræðsluefni fyrir 

foreldra ungra barna og ég þurfti að vinna mig í gegnum áskoranir sem því fylgdu. Lag 

fyrir lag skoðaði ég tilfinningarnar, kjarnann. Ég velti því fyrir mér hvort umhverfið væri 

að hafa áhrif, hvernig ég brást við þegar á reyndi, hvaða færni ég leitaði í sem ég hafði 

til að bera, hvaða gildi ég vildi leggja til grundvallar og leiddu mig áfram, og að síðustu 

hvernig sjálfsmyndin var að þróast og verða til. Öll þessi lög höfðu áhrif á köllun mína, 

hvernig ég fylgdi henni í átt að gerð fræðsluefnis.  

 

Lauklíkanið notaði ég fyrst þann 28. febrúar 2017. Þar skoðaði ég lestur minn þá 

vikuna, hve miklum tíma ég þurfti að verja í hann, hvernig ég gat forgangsraðað öllum 

þeim verkefnum sem eru á minni könnu. Í lok dags skrifaði ég; 

Fyrsta tilraun með laukinn – hef trú á því að þetta sé gott verkfæri til þess 

að líta yfir farinn veg og skoða hvernig næstu skref eru. 

… gildin eru að banka á dyr alla daga, hvers vegna þau eru til staðar og 

hvernig ég vil nýta þau til þess að hafa áhrif á foreldra ungra barna því heilsa 

þeirra er í húfi (Rannsóknardagbók, 5.3.2017). 

Mynd 17: Lauklíkanið 
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Þegar ég skrifa færsluna að ofan var ég búin að eiga fund með SAFT og var mjög ánægð 

með hvernig þau tóku í mínar hugmyndir. En ysta lag lauklíkansins er umhverfið og með 

því að skoða hvaða tilfinningar bærðust innra með mér í gegnum lauklíkanið eftir 

fundinn hjá SAFT áttaði ég mig á móttökurnar við hugmyndum mínum voru mér 

hvatning; 

Umhverfið skiptir gríðarlega miklu máli. Fyrst og fremst er það mikil 

hvatning að finna hve vel SAFT tekur í mínar hugmyndir. Það hefur ýtt mér 

áfram og hjálpað til við að halda einbeitingu (Rannsóknardagbók, 5.3.2017). 

Ég hafði stuðning við hugmyndina sem ég var að vinna, stuðning sem hvatti mig áfram 

og gaf mér trú á að það sem ég vildi gera. Ég fann að umhverfið sem ég leitaði til studdi 

við mínar hugmyndir. Sá stuðningurinn ýtti mér áfram og styrkti mig í því að vinna enn 

meira og verða sá sérfræðingur sem ég vil vera. Ég skoðaði reglulega hvað ég hafði 

skrifað og nýtti mér það, ég fann taktinn með skrifunum því lauklíkanið hjálpaði mér að 

halda fókus. Líkanið fékk mig til þess að skoða liðna viku og kafa djúpt inn á við, greina 

þau viðfangsefni sem ég var að fást við hverju sinni, skoða síðan framhaldið út frá því. Á 

tímabili var ég efins um verkfærið því ég átti erfitt með að staðsetja mig og mínar 

hugsanir innan þess. En síðan komst ég að því að lauklíkanið reyndist vel til þess að átta 

mig á hugsunum mínum, en það var krefjandi og um leið skemmtilegt að nota það. Á 

þennan hátt leyfði ég mér að skoða sjálfa mig og opna þær hugsanir sem leituðu að 

mér. Það var leiðin til þess að geta fengist við það sem var að bærast innra með mér, að 

opna á það, spyrja spurninga og læra að þekkja sjálfa mig betur. 

4.6.1 Að nota lauklíkanið - ávinningur 

Lífið er fullt af áskorunum sem geta valdið hugarangri og ójafnvægi. Ójafnvægi í líðan, 

samskiptum, verkefnum og hvernig þú vilt nýta tíma þinn í öllum þeim fjölbreyttu 

hlutverkum sem þú tekur að þér og færð úthlutað bæði í lífi og starfi. Í leit minni að 

jafnvægi hef ég viðað að mér fræðslu um jákvæða sálfræði og sjálfstyrkingu. Með 

markvissri vinnu hef ég fundið fyrir persónulegri breytingu.  Ég hef öðlast betra jafnvægi 

og fundið taktinn minn. Ég er rólyndismanneskja að eðlisfari, en þessar hugleiðingar 

hafa bætt við meiri jákvæðni og yfirvegun. Sjálfskoðunin hefur gert mér ljóst að þau 

gildi sem ég vil hafa að leiðarljósi og lýsa mínum eiginleikum eru jákvæðni, virðing og 

lausnarleit. En af hverju eru þessi gildi mér mikilvæg? Í mínum huga er jákvæðni ein af 

lykilforsendum þess að takast á við lífið. Samskipti verða meira gefandi því samferðafólk 

finnur að þú metur það að verðleikum og ert tilbúin að gefa af þér í öllum aðstæðum. 
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Jákvætt viðhorf til verkefna gefur þér kraft til þess að hefjast handa og njóta þess að 

fást við þau, sjá fjölmarga möguleika og finna bestu lausnina.  Virðing fyrir sjálfum þér 

og samferðafólki þínu er mikilvæg því allir eiga rétt á því að fá pláss í heiminum. Allir 

hafa eitthvað til málanna að leggja og geta hjálpað til að gera heiminn betri. 

Samferðafólk nýtur þess að gefa til baka og taka þátt í þinni vinnu. Að lokum tengir 

lausnarleitin fyrstu tvö gildin saman: Samstillt vinna fjölbreytts hóps af jákvæðu fólki 

sem ber virðingu hvert fyrir öðru eykur líkurnar á að góðar hugmyndir komi fram. 

Lausnarleitin verður þannig áhugaverð og lausn verkefnisins líklegri til þess að verða 

árangursrík.   

Hugmyndafræði kjarnaígrundunar og vinna mín með lauklíkanið gerði mér kleift að 

líta innávið og skoða hvaða tilfinningar bærðust innra með mér, hvernig ég hlustaði á 

þær og lærði af þeim. Með því að nota það fann ég hvernig vinnan varð markviss, 

skipulögð og úthugsuð. Því hvert og eitt lag lauksins gaf mér tækifæri, ég gat sett 

vinnuna í samhengi við minn kjarna og þau gildi sem ég vildi lifa eftir. Lauklíkanið í heild 

fléttast saman sem eins konar leiðarljós. Leiðarljós sem ég upplifði í ferlinu sem 

verkfæri til þess að eflast í minni vinnu. En síðast en ekki síst leiðarljós til þess að vinna 

að því að verða sífellt betri manneskja með skýra sjálfsmynd sem tekst á við þær 

áskoranir sem verða á vegi hennar. 

Ég tel að lauklíkanið hafi bætt mig sem persónu. Með því að greina markvisst og 

skoða sjálfa mig í ferlinu fékk ég tækifæri til þess að laga ýmsa þætti í mínu fari. Gildin 

ýttu mér í ákveðna átt í fullri sátt við sjálfa mig. Líkanið leiddi til þess að verkefnin urðu 

ekki óyfirstíganleg, heldur opnaði það leið að styrkleikum mínum, hver ég vil vera og 

hvernig ég vil vinna í sátt við innri tilfinningar. Það færði mér hugrekki til þess að takast 

á við þrjú stór verkefni sem voru á minni könnu á sama tíma: tvær vinnur og 

meistaraverkefni svo ekki sé minnst á að reka heimili og sinna fjölskyldu með öllu sem 

því fylgir. 

Niðurstaðan og svarið við spurningunni, hvernig nýti ég kjarnaígrundun við gerð 

fræðsluefnis fyrir foreldra ungra barna, er því sú að lauklíkanið hjálpaði mér að fást við 

verkefnið að búa til fræðsluefni. Það gerði mér kleyft að greina vandamál, greina hvað 

það var í kjarna mínum sem olli þeim og út frá þeirri greiningu leita lausna við þeim. Ef 

mér tekst að halda áfram að vinna á þennan hátt gæti ég yfirfært færni mín um 

jafnvægi í lífinu til foreldra ungra barna og hjálpað þeim að finna það jafnvægi sem er 

svo mikilvægt í lífi þeirra og barnanna. Ég ætla mér að halda áfram að sá fræjum 

jákvæðni og lausnarleitar í þeim hraða tækniheimi sem við búum í. 
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5 Umræður og samantekt 

Einstaklingar eru ólíkir að upplagi, styrkleikar og veikleikar eru mismunandi frá einni 

manneskju til annarrar. Viljinn til að reyna stöðugt að bæta sig, bæði með því að vinna 

með styrkleikana og bæta veikleikana er það sem gerir okkur vonandi að betri 

manneskjum. Hugmyndin að þessu verkefni, sem upphaf sitt átti á ráðstefnunni Hinn 

gullni meðalvegur, að búa til fræðsluefni  fyrir foreldra ungra barna reyndist mér stórt 

skref að taka. Ég taldi mig vera þá manngerð sem gæti vel framkvæmt hugmyndir 

annarra, en ætti erfiðara með að fá sjálf hugmyndir og fylgja þeim eftir. En hugmyndin 

sem fæddist hjá mér nóttina eftir að hafa setið ráðstefnuna lét mig ekki í friði, hún var 

sterk og sótti fast að mér vikuna á eftir. Ég hafði í huga mér búið til margar hindranir og 

talið að það að fylgja þessari hugmynd eftir væri ekki mögulegt. Það reyndist því stórt 

skref að takast það á hendur að búa til fræðsluefni. Ekki síður var erfitt að koma 

fræðsluefninu á framfæri og finna bestu leiðina til að opinbera hana. Ferlið sem fór af 

stað þegar ég tók ákvörðun um að fylgja þessari hugmynd eftir, skrefin sem ég tók og sú 

sjálfsmynd sem ég var að forma og styrkja ferlið á enda mótaðist í gegnum 

kjarnaígrundun sem ég nýtti við gerð þessa fræðsluefnis. Margra ára vinna með sjálfa 

mig og hver ég vil vera sem manneskja og reynsla í heimi upplýsingatækni voru þeir 

þræðir sem fléttuðust saman og styrktu mig í gegnum þetta verkefni. 

 Átökin innra með mér, leitin að því jafnvægi sem ég taldi ákjósanlegt var erfið. Á 

köflum fannst mér tveir ólíkir heimar takast á innra með mér; annars vegar yfirvegaður 

og rólegur heimur ígrundunnar og hins vegar hraður, spennandi og áhugverður heimur 

stafrænnar tækni. Í rannsókn minni reyndi ég að finna hvernig hægt væri að sameina 

þessa heima, hvernig mögulegt væri að búa til fræðsluefni fyrir tæknimeðvitaða 

foreldra ungra barna. Fræðsluefni þar sem áhugverður tækniheimur sem nauðsynlegt 

er í nútíma þjóðfélagi að kenna börnum að nýta sér gæti orðið hluti af heimi 

fjölskyldunnar. Markmiðið með gerð fræðsluefnis var að reyna að benda foreldrum á 

hagkvæmar leiðir þar sem tæknin myndi ekki yfirtaka og stýra tíma foreldra og barna 

heldur væri í góðu jafnvægi við aðra nauðsynlega hluta uppeldisins eins og t.d. 

hreyfingu, félagsleg tengsl og samveru. Gerð þessa fræðsluefnis þróaði sjálfsmynd 

mína, mynd af því hvar ég sem manneskja og fagmaður stend í umræðu um snjalltæki, 

foreldra og börn þeirra. Hvernig ég tel að foreldrar geti stuðlað að hæfilegri notkun og 

veru barna í hinum spennandi og skapandi stafræna heimi.  

Kjarnaígrundun hjálpaði mér að ígrunda, vinna að og móta þetta verkefni í samræmi 

við þau gildi sem ég vil standa fyrir sem fagmaður á sviði upplýsingatækni. Með því að 
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nota lauklíkan úr kjarnaígrundun náði ég að leita djúpt í kjarnann og skoða hvernig ég 

tókst á við verkefnin sem ég var að fást við og finna leið til þess að framkvæma þau í 

sátt við huga minn og gildi. Dæmi um það var þegar ég var að takast á við að skipta um 

viðfangsefni í meistaraverkefni mínu. Þegar sterk hugmynd eftir ráðstefnuna Hinn gullni 

meðalvegur sótti að mér nýtti ég mér gildi mitt um jákvæðni gagnvart hugmyndinni og 

síðan gildi lausnarleitar til þess að finna henni farveg. Á þennan hátt hjálpuðu 

hugmyndir kjarnaígrundunar mér að taka meðvitaða ákvörðun um þau skref sem þyrfti 

að stíga til að hrinda þessari hugmynd í framkvæmd. Kjarnaígrundun er mikilvægt 

verkfæri í verkfærakistuna mína, viðbót sem hjálpar mér líka að halda jafnvægi í mínu 

lífi. Lauklíkanið reyndist góð leið til að ígrunda átök mín við hugsanir, togstreitu innra 

með mér og það að þróa sjálfsmynd fagmanns. Á ferðalagi þar sem markmiðið var að 

gera fræðsluefni en um leið að leita jafnvægis, finna þau gildi sem mér finnst 

eftirsóknarvert að lifa eftir og þannig stuðla að því að lífið sé fyllt af hamingju, jafnvægi 

og sátt í eigin skinni. Að nýta sér kjarnaígrundun til þess að takast á við áskoranir gefur 

þér tækifæri til þess að íhuga vel þinn innri mann og hvernig hægt er að leysa verkefni í 

sátt við hann. 

Tækniheimurinn umlykur fjölskyldur í dag. Hann er hluti af og hefur áhrif á daglegt 

lífi okkar allra. Viðfangsefni þessarar ritgerðar var að fanga þá reynslu og þá togstreitu 

sem fólst í því að búa til fræðsluefni fyrir foreldra ungra barna. Fræðsluefni þar sem 

unnið er með að ná jafnvægi, að börn læri að nýta sér tæknina en um leið að nota hana 

á hæfilegan og fjölbreyttan hátt. Staðreyndin er sú að ung börn nota tækni sífellt meira 

vegna aðgengilegrar snertitækni (Geist, 2014). Vegna þessa þurfa foreldrar að vera 

meðvitaðir og nálægir þegar ung börn eru við leik í snjalltækjum til að vera þeim til 

halds og trausts þar sem þau hafa ekki þroska til þess að vega og meta innihald þeirra 

(Chiong og Schuler, 2010). Þessi tæknivæddi heimur gerir kröfur til þess að börn og 

fullorðnir séu virk í að vega og meta notkun sína á tækninni um leið og þau finna 

hvernig tæknin getur hjálpað án þess að tækjanotkun taki of mikinn tíma og skerði 

jafnvægi sem er hverri fjölskyldu mikilvægt. Með fræðsluefninu leitaði ég leiða til þess 

að leiðbeina foreldrum í sínu hlutverki sem fyrirmyndir og reyndi að benda þeim á hvað 

það er sem þarf að leggja áherslu á varðandi ungu börnin þeirra og notkun á tækninni. 

Mikilvægi þess að foreldrar séu til staðar fyrir börnin sín til þess að leiðbeina þeim í 

tækniheiminum er ljóst. Þeir þurfa að kynna sér það sem börnin eru að fást við. Börnin 

hafa ekki kunnáttu til þess að varast óæskilegt efni á netinu. Styðja þarf við börnin og 

hjálpa þeim að læra gætna notkun því aðgengi þeirra er mikið en 30% barna 0-5 ára 

eiga sitt eigið tæki samkvæmt rannsók sem gerð var í Bretlandi (Marsh o.fl., 2015). 
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Foreldrar þurfa að taka meðvitaða ákvörðun um að vera til staðar þegar börnin hefja 

þátttöku í hinum stafræna heimi með því að setja þeim ramma og reglur um notkun 

þeirra því þau gera sér ekki alltaf grein fyrir þeirri áhættu sem þau eru að taka á netinu 

(Chaudron, 2015).  

Heiti ráðstefnunnar sem var upphaf þessa alls, Hinn gullni meðalvegur, segir mikið 

um þá áskorun sem umheimurinn stendur frammi fyrir með síauknum tækninýjungum. 

Víða er verið að leita að meðalveginum fyrir börn og tækninotkun þeirra og hann er 

vandfundinn. Hvað tækni og börn áhrærir þá er margt sem bendir til þess að 

meðalvegurinn eigi við þar líka. Ég komst að þeirri niðurstöðu að jafnvægi sé lykilorðið, 

jafnvægi þar sem gætt er að öllum þáttum sem nauðsynlegir eru í uppeldi barna (Blum-

Ross og Livingstone, 2016). Í uppeldi barna er mikilvægt að finna jafnvægi milli 

hreyfingar, svefns, næringar, tækni og samskipta við fjölskyldu. Í gegnum þessa vinnu 

var mér umhugað um að fræðsluefni mitt tæki mið af jafnvægi milli þessara þátta eins 

og sjá má í eftirfarandi tilvitnun sem einnig var sett fram á blaðsíðu 64 í ritgerðinni; „Ég 

vil stuðla að því að fólk hugsi sig um, velti því fyrir sér hvernig það getur lifað góðu lífi í 

hægu umhverfi sem er þó skapandi og gefandi“ (Rannsóknardagbók, 24.4.2017). Í 

mínum huga er þessi leit að jafnvægi lykillinn að vellíðan barna, með því að skoða líf 

barna með þetta jafnvægi í huga getur fagfólk hjálpað fjölskyldum við að stuðla að 

heilbrigðu og góðu lífi þeirra. 

Umræða um langan skjátíma hefur risið á síðustu misserum, skjátíma sem getur leitt 

til þess að einstaklingar ná ekki að sinna þeim verkefnum sem daglegt líf gerir ráð fyrir 

(Department of Health and Ageing, 2011). Skóli, vinna, að næra sig og hreyfa sig ásamt 

því að hitta vini eru dæmi um þessi verkefni. Það sem við þurfum er jafnvægi á hverjum 

degi þar sem tími til að sinna þessum fjölbreyttu þáttum er til staðar. Ef jafnvægi skortir 

getur einstaklingur upplifað þann vendipunkt að nota of mikinn tíma í hinum stafræna 

heimi, þar með geta vandræði skapast og átök hafa jafnvel orðið milli foreldra og barna, 

átök um hvenær og hvernig megi nota tækin sem eru til á heimilinu. Þessi átök eru 

orðin fastur liður í nútímaþjóðfélagi. Með gerð fræðsluefnis vildi ég leggja mitt af 

mörkum til að hjálpa foreldrum að leiðbeina og gefa börnunum tækifæri til að bæta í 

verkfærakistuna og læra fjölbreyttar leiðir til að nýta sér tæknina. En um leið að benda 

á það að tæknin hefur áhrif á allt okkar daglega líf, bæði jákvæð og neikvæð. Heimilin 

eru tengd vef þar sem upplýsingar safnast saman og því nauðsynlegt að gæta að því 

hvernig börnin hegða sér með tækjunum (Plowman, 2015 og Kallinikos, 2012). 

Hreyfingarskortur barna hefur verið tengdur við tækninotkun. Enn og aftur er það 

svo að foreldrarnir eru fyrirmyndin og ung börn fylgja því sem foreldrar þeirra eru að 
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gera. Notkun barna má skipta í tvo ólíka þætti; annars vegar virka notkun þar sem 

leikirnir í tækjunum ganga út á það að hreyfa sig og hins vegar óvirkra notkun þar sem 

einstaklingur er óvirkur og situr að mestu leiti hreyfingarlaus við tækið. Embætti 

Landlæknis telur mikilvægt að börn hreyfi sig að minnsta kosti 60 mínútur á dag og því 

er hætta á að því marki verði ekki náð ef tölvu, síma og sjónvarpsnotkun verður of mikil 

(Embætti Landlæknis, 2016).  

Aukin tölvunotkun hefur áhrif á svefn. Einstaklingar sem sitja við tölvuleiki eða 

sjónvarpsáhorf langt fram á nótt eru að öllum líkindum ekki jafn vel í stakk búnir til að 

takast á við áskoranir í vinnu eða skóla morguninn eftir. Sama hvort um er að ræða 

virka eða óvirka tölvunotkun þá er talið að öll notkun stuttu fyrir svefntíma hafi slæm 

áhirf á svefninn en óvirk notkun er þó talin öllu verri en virk notkun (Gradisar o.fl., 

2013). Áhrifin geta orðið þau að erfiðara verður að vakna og árvekni fólks að morgni er 

ekki eins góð (Chang, Duffy og Czeisler, 2014). Þarna þurfa foreldrar að setja börnum 

sínum reglur um tækin og þá eru einfaldar og skýrar reglur nauðsynlegar eins og fram 

kemur í fræðsluefni þessa verkefnis (sjá Viðauka B). 

Í upphafi þessa verkefnis leit ég ekki á mig sem einstakling sem fengi hugmyndir að 

verkefnum og framkvæmdi þær. Mér fannst ég betri í að framkvæma hugmyndir 

annarra. Þegar ég fékk hugmynd sem sótti svo sterkt á mig eftir ráðstefnuna góðu fann 

ég sterka köllun til að fylgja henni eftir. Til að láta hana verða að veruleika leitaði ég í 

jákvæða sálfræði. Ég hafði á undanförnum árum kynnt mér nokkrar af þeim leiðum sem 

þar er að finna til þess að efla mig og þroska, eina þeirra nýtti ég hér í þessu verkefni. 

Kjarnaígrundun með lauklíkaninu hjálpaði mér að vinna markvisst með hugsanir mínar, 

skoðaði kjarna minn og áhrif á hann. Með líkaninu tókst mér að þróa og móta 

sjálfsmynd fagmanns sem vann eftir gildum um jákvæðni, lausnarleit og virðingu.  

Í hröðu þjóðfélagi koma mörg verkefni til manns á hverjum degi. Verkefni sem þarf 

að vega og meta, ákveða hvort maður vilji taka að sér og í framhaldinu átta sig á 

hvernig hægt sé að leysa þau. Margar leiðir má fara til þess að leysa verkefni en í þessu 

tiltekna verkefni hef ég lagt mig fram um að vera sátt við það sem ég er að gera og 

finna leiðir sem samræmast mínum gildum. Ég hef valið að nálgast verkefnið á 

jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Með því að skoða verkefnin sem fyrir mér lágu í gerð 

þessa fræðsluefnis með kjarnígrundun þá tókst mér að vega og meta þau með hliðsjón 

af tilfinningum, færni, gildum og hugsunum. Við finnum styrkleika okkar og notum þá í 

stað þess að horfa of mikið á það sem aflaga fer (Korthagen o.fl., 2013). Morris (2012) 

tekur í sama streng þegar hann segir að ef tilfinning sem fylgir framkvæmdum sé 
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jákvæð og styrki innri frið þá virki hún sem hvatning og ýti einstaklingum áfram við að 

takast á við ögrandi verkefni.  

Ögrandi verkefni verða sífellt á vegi okkar í daglegu lífi, bæði í vinnu og skóla. 

Verkefnin taka á og gera má ráð fyrir margvíslegum mistökum í leit að lausn. Þessi 

mistök eru eðlilegur hluti af ferlinu og með því að þekkja okkur vel hið innra leyfum við 

þessum mistökum að koma án þess að láta þau trufla okkur of mikið (Chödrön, 2000). 

Stundum ganga verkefni vel en reglulega hellist sú upplifun yfir að ekkert sé að ganga. 

Þá er gott að leita til grundvallarsjónarmiða og gilda sem að baki liggja. Ef einstaklingar 

eru meðvitaðir um eigin sjónarmið og gildi þá skoða þeir verkefnið vel, ígrunda hvað 

það er sem liggur að baki ákvörðunum sem teknar eru og finna leið til að taka næsta 

skref. Á þann hátt er líklegra að einstaklingar nái að vinna í sátt við sjálfa sig með gildin 

að leiðarljósi (Korthagen og Vasalos, 2009). Lauklíkanið getur hjálpað til við að komast í 

djúp tengsl við eigin sjálfsvitund og mögulegar lausnir verða byggðar á tilgangi (gildum) 

og innri styrk. Þetta upplifiði ég svo vel í þeirri áskorun að hrinda hugmynd í 

framkvæmd. Í því ferli þurfti ég að leita aftur og aftur í eigin sjónarmið og gildi til að 

átta mig betur á hvað ræki mig áfram. Af hverju mér var svona annt um að vinna þetta 

verkefni. Eftir að hafa nýtt mér kjarnaígrundun til að þora að takast á við áskorun um 

fræðsluefni fyrir foreldra ungra barna er ég viss um að aðrir sem hugsanlega standa í 

svipuðum sporum gætu nýtt sér kjarnaígrundun á álíka hátt og ég. 

Jákvæð sálfræði er ein leið til að takast á við lífið og tilveruna. Með því að nýta mér 

jákvæða sálfræði með kjarnaígrundun nýtti ég minn innri styrk til þess að gera 

fræðsluefni fyrir tæknimeðvitaða foreldra ungra barna. Þetta var fræðsluefni sem lagði 

áherslu á að styðja foreldra í að vera til staðar fyrir börnin sín þar sem þau eru að fást 

við hinn hraða og flókna stafræna heim. Ég fann leið til þess að búa fræðsluefni til í sátt 

við minn innri mann, þar sem áhersla er lögð á að foreldrar séu góð fyrirmynd en geti 

samt sem áður sett skýrar reglur og veitt börnum sínum skilyrðislausan tíma til samvista 

við þau (Embætti landlæknis, 2016; Ester Guðlaugsdóttir, 2016). 

Að mörgu er að hyggja þegar tæknin er annars vegar. Jafnvægi er e.t.v. lykilorðið; að 

hver fjölskylda skapi venjur á sínu heimili þar sem heilbrigð hreyfing, hollt mataræði, 

hæfilegur tími í snjalltækjum, tölvum og sjónvarpsáhorfi, er til staðar. Engin ein leið 

hentar öllum heldur þarf hvert heimili að skoða hvað og hvernig eigi að nálgast 

tæknina. Blum-Ross og Livingstone (2016) telja nauðsynlegt að aðilar sem koma að 

uppeldi barna s.s. ríkið, skólarnir og heilbrigðiskerfið taki þátt í að skapa fræðsluefni 

sem leggur áherslu á jafnvægi í lífi barna. Markmið allra þeirra sem koma að uppeldi 

barna gæti verið að skapa gott jafnvægi með bestu mögulegu aðstæðum fyrir börn til 
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að þroskast og blómstra. Viðleitni mín til að vera þátttakandi í að skapa þetta jafnvægi 

er gerð þess fræðsluefnis sem til varð í lokaverkefni mínu. Jafnvægi þar sem foreldrar 

og börn finna að stafræna veröldin er jákvæð og skemmtileg en um leið að við gætum 

þess að hún taki ekki völdin og hamli því að börn nái að þroskast og dafna á fjölbreyttan 

og jákvæðan hátt. 
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6 Lokaorð 

Ein ráðstefna í miðju verkefni varð þess valdandi að ég breytti alveg um stefnu, fór frá 

því að skoða innleiðingu iPad í grunnskóla yfir í að gera fræðsluefni fyrir foreldra. Enn 

var viðfangsefnið þó jákvæð sálfræði annars vegar og tölvur og tækni hins vegar. Þessi 

stefnubreyting tók mikið á en kenndi mér jafnframt ótal margt. Stefnubreytingin gaf 

mér tækifæri til þess að skapa fræðsluefni og efla þor mitt og kjark. Breyting á 

efnistökum varð til þess að ég skipti um starfsvettvang og framundan er tækifæri til 

þess að fylgja eftir því fræðsluefni sem hér varð til. Að þora að gera breytingar, að líta 

djúpt í tilfinningar og skoða viðhorf til verkefna út frá kjarnaígrundun getur gefið 

niðurstöðu sem maður er sáttur við, ekki bara afurð hið ytra heldur ekki síður afurð sem 

þú ert tilbúin að standa með og vera virkilega sáttur við innra með þér. Að beita 

kjarnaígrundun til þess að skoða innri kjarna, takast á við togstreitu og þróa eigin 

sjálfsmynd. Á þann hátt læra og eflast í vinnu við meistaraverkefni er leið sem hægt er 

að nýta sér í fjölbreyttum viðfangsefnum. Leið sem hægt er að nota í hinum hraða 

heimi tækninnar. 

Hinn áhugaverði, krefjandi og hraði heimur stafrænnar tækni hefur áhrif á líf okkar. 

Áríðandi er að hjálpa ungum börnum að ná tökum á stafrænni tækni og hjálpa 

tæknikunnugum foreldrum ungra barna við að styðja ungviðið þannig að tæknin taki 

ekki of mikið pláss í lífi þeirra. Til þess að finna það jafnvægi sem ég tel mikilvægt að 

leita að er mögulegt að beita jákvæðri sálfræði. Framtíð full af spennandi og 

tæknilegum áskorunum er staðreynd og foreldrar verða að þora að takast á við og setja 

börnum sínum ramma og hjálpa þeim að blómstra hvert á sinn hátt. 
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Viðauki A - Fræðsluefnið 

Upphafið að hugmynd um fræðsluefni má rekja til ráðstefnu BUGL – Barna og 

unglingageðdeildar Landspítalans, Hinn gullni meðalvegur sem haldin var í janúar 2017. 

Þá ráðstefnu sótti ég sem kennsluráðgjafi í grunnskóla. Umfræðuefni ráðstefnunnar 

vakti mikla athygli og umhugsun. Fyrirlestrar ráðstefnunnar fjölluðu um börn og tækni í 

víðum skilningi en þó sérstaklega um skjátíma. Ég hafði fylgst með þróun tækninnar 

síðustu ár m.a. innreið snjallsíma og spjaldtölva á markaðinn. Skólum landsins er líka 

ætlað samkvæmt Aðalnámskrá að kenna nemendum að nýta sér tæknina til náms og 

því hafa skólar landsins keppst við að uppfylla þær kröfur með kaupum á tölvum, 

spjaldtölvum og annarri tækni sem hjálpar þeim að gera það. Þróun snjalltækni hefur 

verið hröð og ljóst er að hún er orðin aðgengilegri ungum börnum vegna 

snertitækninnar.  

Þegar hugmynd kviknaði að fræðslunni var ekki alveg ljóst hvernig ég taldi best að 

hafa hana, á vegferðinni leitaði þó sífellt að mér hugsunin um jafnvægi og að foreldrar 

væru meðvitaðir um að þau séu fyrirmyndir og að börnin geri eins og þau og eldri 

systkini. Einnig var nauðsynlegt að koma með humyndir um hvernig sé best að eiga 

uppbyggileg samtöl við börnin um notkunina, þær reglur sem þarf að setja og hvernig 

gott sé að haga upphafi barnanna í snjalltækjum og á neti. Til þess að svo geti orðið 

varð lausnin sú að búa til svokallaðan einblöðung með hnitmiðuðum upplýsingum um 

efnið. 

Fræðsluefnið er í þremur myndrænum upplýsingablöðum. Það fyrsta af þeim má sjá 

í Viðauka A – SAFT.is - Ung börn – góð byrjun – snjalltækjanotkun fjallar um:  

• Að vera með barninu þegar það er að læra á miðlana, að huga að 

notkunarreglum á heimilinu.  

• Að vera upplýstur um þjónustu.  

• Innihald, tækni og aldurstakmörk og að síðustu að kenna barninu snemma 

góðar netvenjur. Hin tvö eru styttri,  

Viðauki B er SAFT.is – ung börn – og skjánotkun – gott upphaf. Þar eru stuttar og 

hnitmiðaðar ábendingar sem minna foreldra á nokkra þætti sem gæta þarf að. Þær eru 

eftirfarandi: 

• Besta byrjunin á snjalltækjanotkun barnsins þíns er að vera með því. 

• Til eru margar leiðir til þess að aðlaga tæknina að notkun barnsins. 



 

71 

• Þú ert sá/sú sem setur reglur fyrir notkun barnsins á miðlum og tækjum 

almennt. 

• Þú ert helsta fyrirmynd barnsins, líka varðandi net, sjónvarp og snjalltæki. 

Í viðauka C – SAFT.is – ung börn – og snjalltækjanotkun er síðan fjallað um 

snjalltækjanotkun og er líka áminning til foreldra. Þar eru ábendingarnar þessar: 

Góð byrjun er að: 

• … vera með barninu þegar það lærir á net, sjónvarp og snjalltæki. 

• … skapa skýrar reglur fyrir notkun á samfélagsmiðlum og tækni á heimilinu. 

• … vera meðvitaður um þjónustu sem er í boði, innihald, tækni og 

aldursmörk. 

• … kenna barninu góðar netvenjur strax í upphafi, þú ert helsta fyrirmyndin. 

Með góðfúslegu leyfi sem sjá má á tölvupósti í viðauka D, frá Medietilsynet, 

norskum samstarfaðilum SAFT, var efni frá þeim þýtt og staðfært hér í þessu verkefni. 

Fullvinnslu einblöðunganna er ekki lokið þar sem grafískur hönnuður á vegum SAFT 

mun hugsanlega sjá um þá vinnu. Þegar henni er lokið er ætlunin að setja þau á 

heimasíðu www.saft.is. 

http://www.saft.is/
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Viðauki Á - Ung börn og snjalltækjanotkun 
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Viðauki B – Ung börn og skjánotkun – gott upphaf 
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Viðauki D – SAFT Ung börn – snjalltækjanotkun – góð 
byrjun 

Hér á eftir eru skjáskot af www.venngage.com, ég á þar áskrift. Þar var fræðsluefnið 

búið til. SAFT Ung börn – snjalltækjanotkun – góð byrjun (Handleiðsla) er svokallað 

myndrænt upplýsingablað (e. infograph). Þar sem það er nokkuð langt er ekki gott að 

sýna það á einni mynd en handleiðslan er í sjö þáttum og hver mynd sínir einn þátt. 

http://www.venngage.com/
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Viðauki E – Tölvupóstur Medietilsynet 

Tölvupóstur Berit Andersen hjá Medietilsynet með leyfi til þess að þýða og staðfæra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


