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1. Inngangur 

Við erum tveggja manna hópur þar sem báðir aðilar stunda fjarnám frá Akureyri og verkefnið               

sem við tókum okkur fyrir hendur er okkar eigin tillaga. Þar sem annar hópmeðlima er foreldri                

einhverfs drengs sem notar PECS-spjaldakerfi til samskipta þekkir hann af raun umstangið við að              

halda utan um spjaldakerfi einhverfs einstaklings. Út frá því spratt sú hugmynd að hanna kerfi               

sem einfaldaði aðstandendum einhverfra barna að halda utan um spjöld síns barns með því að               

geta unnið í spjaldakerfinu rafrænt á sérstökum vef. Við miðbik annar fékk hugbúnaðurinn             

nafnið Óliver. 

Hópmeðlimir voru Egill Örn Sigurðsson og Heimir Örn Jóhannesson og leiðbeinandi var Birgir             

Kristmannsson. 

Í dag keyrir vefkerfið á léninu http://oliver.stop.is 
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2. Vefkerfið Óliver 

2.1. Lýsing á verkefni 

Óliver er vefkerfi sem getur auðveldað daglegt líf hjá einhverfum börnum og aðstandendum             

þeirra.  

Tilgangur kerfisins er meðal annars að bjóða upp á vettvang fyrir fjölskyldumeðlimi, fagaðila og              

aðra sem koma á einhvern hátt að umönnun einhverfra einstaklinga.  

Óliver býður notendum upp á að geyma upplýsingar á miðlægum stað svo að allir þessir aðilar                

geti nálgast þau hvar sem er og hvenær sem er. 

 

Þar sem það er ekki óalgengt að einhverf börn noti ekki munnleg tjáskipti (e. non-verbal) spila                

svokölluð “Spjöld” stórt hlutverk í tjáningu þeirra. Notkun spjaldanna getur verið tvíþætt. Þ.e.             

aðstandendur sýna skjólstæðingnum spjald eða röð af spjöldum til að undirbúa viðkomandi fyrir             

komandi atburði. Þessar myndir sýna athafnir sem barnið þarf að gera t.d. klæða sig, fara í                

skólann eða bursta tennur.  

Hins vegar nýtast spjöldin einnig sem tungumál fyrir skjólstæðinginn en það er leið fyrir hann að                

tjá m.a. þarfir og langanir.  

Með þessum aðferðum er hægt að koma í veg fyrir köst (e. meltdowns) og hægt er að stuðla að                   

meiri vellíðan skjólstæðings. Því þarf vart að taka fram að skjólstæðingurinn er miðpunktur             

kerfisins. 

 

 

  

3 



2.2. Uppbygging kerfis 
Hér lýsum við nánar eiginleikum kerfisins og notendahópunum sem koma við sögu í kerfinu, eða 

hlutverkin. 

2.2.1. Eiginleikar 

 

❏ Grunnupplýsingar 

Í kerfinu er að finna allar grunnupplýsingar um skjólstæðingana(einhverfa einstaklinga) svo 

sem aðstandendur, áhugamál og helstu persónuupplýsingar. 

 

❏ Samskiptadagbók 

Í samskiptadagbókinni er þá einn miðlægur staður þar sem hægt er að eiga samskipti sem 

varða skjólstæðinginn. Eða einn vettvangur fyrir foreldra, aðstandendur og fagaðila til þess 

eiga samskipti.  

 

❏ Spjaldakerfi 

Spjaldakerfinu er ætlað að auðvelda aðstandendum einhverfra að skipuleggja og halda utan 

um spjöld barnanna. Það er auðvelt að setja inn í kerfið ný spjöld ásamt titli sem lýsir spjaldinu 

auk þess að hægt er að setja spjaldið í flokk og setja við það leitarorð. 

Kerfið var hannað til þess að það væri auðvelt að prenta öll spjöldin út þægilegri stærð til þess 

að plasta þau og nota utan kerfisins. 

Það er hægt að nota kerfið til þess að búa til myndrænt skipulag þ.e.a.s. að setja myndirnar í 

ákveðna röð sem lýsir vissri atburðarás t.d. fara í skólann eða fara í sund. Það er hægt að vista 

þessar áætlanir í kerfinu ásamt því að breyta þeim eða eyða þeim aftur út. Þessi myndrænu 

skipulög voru gerð þannig að auðvelt væri að nálgast þær á snjalltæki og að foreldrar gætu 

notað þau þegar þeir væru úti við með barninu. 

Einnig er boðið upp á að deila spjöldum í kerfinu, með því að merkja spjaldið opið geta aðrir 

notendur tekið afrit af spjaldinu og notað hjá sínum skjólstæðing. 

 

❏ Leiðbeiningar 

Í leiðbeininga hluta kerfisins geta forráðamenn skjólstæðings sett inn leiðbeiningar um það 

sem ætti og ætti ekki að gera í samskiptum við skjólstæðinginn.  

 

❏ Aðgangsstýringar 

Notendur geta haft mismunandi aðgang að fleirum en einum skjólstæðingi.  

 

❏ Tungumál 

Vefurinn er í boði bæði á íslensku og ensku. 
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2.2.2. Notendahlutverk 

Það eru 5 mismunandi notendahlutverk sem eru í boði í kerfinu 

❏ Kerfisstjóri 

Er yfir kerfinu að mestu leyti. Hans aðalhlutverk er að stofna nýja skjólstæðinga í kerfinu og 

búa til aðgang fyrir stjórnanda skjólstæðings. Hann hefur einnig vald breyta og eyða 

skráningum inn á skjólstæðingum ef þess er þörf. 

 

❏ Stjórnandi 

Hefur yfirumsjón yfir sínum skjólstæðing en í flestum tilvikum er þetta foreldri. Hann getur 

boðið öðrum notendum aðgang að sínum skjólstæðing auk þess sem hann getur fjarlægt 

notendur eða breytt hlutverki þeirra. Hann stjórnar einnig spjaldakerfinu, 

samskiptadagbókinni og leiðbeiningar einingu. 

 

❏ Fagaðili 

Getur búið til ný spjöld og myndræn skipulög  á skjólstæðing. Hefur einnig aðgang að 

samskiptadagbókinni og leiðbeiningar einingunni. Gæti verið starfsfólk leikskóla eða 

grunnskóla. 

 

❏ Aðstandandi 

Hefur svo til sömu réttindi og fagaðili nema hann getur ekki búið til spjöld eða breytt spjöldum 

og myndrænum skipulögum. 

 

❏ Áhorfandi 

Hefur aðeins lesréttindi á skjólstæðing og getur ekki breytt neinu. 
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3. Verkskipulag 

Hér á eftir er lýsing á skipulagi verkefnis, tólum sem voru notuð, hlutverkum í teymi, umhverfi                

og tæknilegum bakenda.  

3.1. Scrum 

Ákveðið var að notast við Scrum aðferðafræðina í verkefninu þó að hópmeðlimir væru aðeins 

tveir.  Ástæðan fyrir því var að við höfðum aldrei unnið með það áður þrátt fyrir að aðeins hafi 

verið komið inn á það í náminu.  Því þótti okkur það tilvalið tækifæri að fræðast betur um það í 

leiðinni. 

 

Scrum teymi 

Nafn Hlutverk 

Egill Örn Sigurðsson Product Owner 

Heimir Örn Jóhannesson Scrum Master 

 

 

Þar sem það voru aðeins tveir hópmeðlimir voru hlutverkin ekki að vefjast fyrir okkur. Í upphafi                

hvers spretts hittust hópmeðlimir til þess að ákveða hvaða notendasögur úr kröfulistanum yrðu             

teknar fyrir í þeim sprett. Vanalega voru teknar fyrir 3-5 stórar sögur í hverjum sprett. Ef tilefni                 

þótti til voru sögurnar svo brotnar niður í minni verk og áætlaðir sögupunktar á þá liði. Í lok                  

hvers spretts var svo haldinn “Sprint Retrospective” fundur þar sem var farið yfir hvað gekk vel,                

hvað gekk illa og hvað væri hægt að gera til þess að næsti sprettur gengi jafnvel enn betur. 

 

Samhliða þessu voru stöðufundir með leiðbeinanda og prófdómara þrisvar yfir önnina og þar að              

auki vikulegir ör-fundir einungis með leiðbeinanda. 
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3.2. Tól 

Við héldum utan um kröfulistann, notendasögurnar og sprettina í gegnum vefkerfið Trello sem             

er afar þægilegt viðureignar. 

Öll vinna sem kom að skjölun fór fram í gegnum Google Drive/Docs en það auðveldaði alla                

samvinnu yfir netið og þurftu því hópmeðlimir ekki alltaf að vinna á sama tíma eða stað.  

Öll gögn, fyrir utan kóða, voru einnig hýst á Google Drive til að auðvelda aðgengi.  

Við notuðum veftólið Firepoker.io til að áætla sögupunkta á notendasögurnar okkar. 

 

3.3. Vinnuaðstaða og fyrirkomulag 

Vinna við verkefni fór iðulega fram á kvöldin þar sem Heimir var í öðru námi á daginn og Egill í                    

fullri vinnu. 

Við byrjuðum önnina á því að hittast alltaf heima hjá Agli(Product Owner) til að vinna að                

verkefninu en áður en önnin var hálfnuð voru nær öll samskipti og teymisvinna komin yfir á                

Skype en okkur þótti það henta betur og að hluta til eðlilegast þar sem við erum báðir fjarnemar                  

og vanir í þeim efnum. Við höfðum það sem reglu að vinna að verkefninu í hið minnsta 5-6                  

kvöld í viku. 

Engin sérstök skipting var á verkþáttum milli hópmeðlima og komum við báðir jafnt að m.a.               

forritun, skjölun, útlitshönnun og prófunum. Ef við lentum í hægagangi eða “ritstíflu” í             

ákveðnum verkefnum skiptum við um hlutverk til að fá annað sjónarhorn og reyndist það              

yfirleitt nóg til að komast af stað á ný. 
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3.4. Hönnun 

Eins og tilgreint var hér áður var verkefnistillagan okkar eigin hugmynd og fengum við ekki eiginlegan 

kröfulista frá þriðja aðila við upphaf verkefnis.  Við þróuðum því verkefnið algerlega sjálfir frá upphafi 

til enda. 

Þar að auki var hönnunarferli verkefnisins mjög lifandi og breytilegt allan tímann eins og algengt er í 

Scrum. 

3.5. Yfirlitsmynd kerfis 
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4. Tæknilegt umhverfi 

Hér ætlum við að fara aðeins yfir þróunarumhverfið og einnig það umhverfi sem kerfið keyrir á í                 

dag. 

4.1. Þróunarumhverfi 

Þróunarumhverfi vefsins var Microsoft Visual Studio 2015 og ákvaðu hópmeðlimir að notast við 

MVC(model-view-controller) módelið við hönnun á vefnum.  Öll forritun sem snýr að lógík í 

undirliggjandi kerfi er forrituð í C# forritunarmálinu en sú virkni sem snýr að notanda eins og útlit á 

vefsíðunum sjálfum var forritað í Html/CSS  

Einnig var eftirfarandi notað í verkefninu: 

● Javascript / jQuery 

● Bootstrap 

● Cerulean theme frá bootswatch.com 

● Swipebox jquery-plugin 

 

Við notuðum samstæðustjórnunarkerfið Github til að vinna með alla forritun og hýsa og þróa 

verkefnið. 

 

4.2. Vefþjónn / keyrsluumhverfi 

Núverandi keyrslumhverfi vefsins er sýndarvél í Azure skýi Microsoft en vélin er með 2.20 GHz 

Xeon E5-2660 örgjörva, 120GB SSD stýrikerfisdiski og 7GB RAM. 

Hugbúnaðurinn sem uppsettur er á sýndarvélinni og keyrir Óliver er í töflu hér að neðan. 

 

 

Hugbúnaður Nafn 

Stýrikerfi Windows Server 2012 R2 

Vefmiðlari IIS 8.5 (Internet Information Services) og .Net Framework 4.5 

Gagnagrunnur SQL Express 2014 

Gagnagrunnur / Tól SQL Server Management Studio 2014 
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5. Framvinda verkefnis 
Verkefnið fór nokkuð hægt af stað og því byrjaði fyrsti spretturinn ekki fyrr en 10.september 

Verkefninu var skiptist í 8 spretti, fyrst um sinn var hver sprettur 2 vikur en þegar leið á seinni helming 

verkefnisins urðu sprettirnir styttri: 

 

Nr. Tímabil Þema 

● Sprettur 0 10-24 september Hönnunarstig 

● Sprettur 1 25.september - 8.október Aðgangsstjórnun og fleira 

● Sprettur 2 9.október - 22.október Spjaldakerfi og aðgangsstjórnun 

● Sprettur 3 23.október - 5.nóvember Spjaldakerfi og samskiptadagbók 

● Sprettur 4 6.nóvember - 19.nóvember Myndrænar áætlanir og tungumál 

● Sprettur 5 20.nóvember - 26.nóvember Flæði kerfisins 

● Sprettur 6 27.nóvember - 7. desember Útlitsvinna og prófanir 

● Sprettur 7 8.desember - 15.desember Lokaskýrsla og frágangur 

Hér að neðan er brunarit verkefnisins. 

 

Eftir að hafa tekið “planning poker” á kröfulistann varð niðurstaðan sú að verkefnið væri 667 

sögupunktar þar sem hver sögupunktur jafngilti einni klukkustund.  Samtals á verkefnatímanum voru 

kláraðir 495 sögupunktar en ekki voru áætlaðir neinir sögupunktar á fyrsta og seinasta sprettinn.  
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5.1. Yfirlit tíma 

Tíminn sem fór í verkefnið er sundurliðaður í töflunum hér að neðan. Annars vegar er 

heildarfjöldi tíma eftir hópmeðlimum og hins vegar tímafjöldi eftir mánuðum. Eins og sést á 

neðri töflunni gerðist ekki mikið í verkefninu fyrr en í september en svo var góður gangur í því 

eftir það. Samantekt á tímum tekur mið af hönnun, forritun, skjölun, prófunum, skýrslugerð og 

fundum. Heildarfjöldi tíma var 672,5. 

 

 

 

Hópmeðlimur Fjöldi klst  

Egill 346.5 

Heimir 326 

 

 

 

Mánuður Klukkustundir Hlutfall 

Ágúst 8 1.19% 

September 117 17.40% 

Október 201 29.89% 

Nóvember 192 28.55% 

Desember 154.5 22.97% 

Alls: 672.5 100% 
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6. Prófanir 

Við upphaf verkefnis var ætlunin að hafa einingarprófanir til að vera viss um að virkni kerfisins                

stæðist væntingar. Þegar leið á verkefnið var tekin sú ákvörðun að skipta yfir í almennar               

kerfisprófanir í staðinn þar sem okkur fannst það henta kerfinu og notendum betur en              

auðveldara reyndist að uppgötva villur eða galla í vefkerfinu í gegnum framendann.  

Prófanir voru framkvæmdar í hverri viku og stundum oftar þá vikuna til að tryggja alla eðlilega                

virkni og flæði.  

Prófin voru samin jafnóðum og kerfið þróaðist og var ávallt farið í gegnum öll prófin í hverju                 

flæði en fyrir vikið vorum við nær alltaf með í höndunum kerfi sem keyrði rétt. 

Listi yfir almenn kerfispróf eru ekki í þessari skýrslu heldur í formi viðauka sem fylgir lokaskilum. 
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7. Álit frá fagaðilum  

Fljótlega eftir að verkefnið hófst var tekin sú ákvörðun að senda fagaðilum hjá Akureyrarbæ              

lítinn spurningalista í þeim tilgangi að kanna bæði áhuga á kerfinu og að fá mögulegar               

ábendingar hvað varðaði þróunarferlið. Fengust svör frá 25 einstaklingum (24 konur og 1             

karlmaður) þar sem meðalaldurinn var um það bil 44 ár. Stöður þáttakenda voru m.a.              

þroskaþjálfar, sérkennarar, grunnskólakennarar og einhverfuráðgjafi frá Greiningar og        

ráðgjafarstöð ríkisins.  

Viðtökurnar voru mjög góðar og reyndar framar okkar vonum. Þess má geta að við bættum við                

einni notendasögu við kerfið og þó ekki náðist að útfæra hana á verkefnistíma verður það gert                

upp úr áramótum. 

 

Meðal þeirra spurninga sem þáttakendur fengu voru: 

 

Myndir þú vilja geta gripið til snjallsíma/spjaldtölvu til að sýna einstaklingi ákveðna rútínu fyrir 

dagsskipulagið ? 

Þátttakendur voru beðnir um að svara á bilinu 1-5 þar sem 1 = Mjög ólíklegt en 5 = Mjög líklegt. 

Úrtak: 25 svör  

Meðaltal á niðurstöðum: 4.48 af 5 mögulegum 

 

 

Hversu mikilvægt finnst þér að mismunandi aðstandendur notist við sömu athafnaspjöld við þróun 

tjáskipta einstaklings ? 

Þátttakendur voru beðnir um að svara á bilinu 1-5 þar sem 1 = Skiptir engu máli en 5 = Skiptir miklu 

máli. 

Úrtak: 25 svör  

Meðaltal á niðurstöðum: 4.8 af 5 mögulegum 
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8. Lokaorð 

8.1. Frá hópmeðlimum 

Röð tilviljanna réð því að hópmeðlimir enduðu saman í hóp fyrir lokaverkefni og með sína eigin                

verkefnistillögu þar að auki. Þar sem venjan er að tillaga komi frá þriðja aðila gátum við ekki annað en                   

litið á þetta sem einstakt tækifæri til að sýna frumkvæði en um leið nýta námið okkar og öðlast                  

reynslu á öllum stigum ferlisins, allt frá forritun og upp í verkefnastjórnun.  

Verkefnið fór heldur hægt af stað út af ýmsum ástæðum sem við ætlum ekki að telja upp hér en                   

náðum fljótlega góðri siglingu og tókst einnig að ljúka verkefninu á ásettum tíma.  

Við erum sjálfir mjög sáttir við stöðuna á kerfinu þegar þessi skýrsla er rituð og nú þegar hefur verið                   

tekin ákvörðun um að vinna meira með það þrátt fyrir að námskeiðinu sjálfu sé lokið.  

Viljum við koma á framfæri þökkum til leiðbeinandans okkar, honum Birgi Kristmannssyni, fyrir             

gagnlegar ábendingar í gegnum allt þróunarferlið.  

 

8.2. Framhaldið 

Þó að námskeiðinu sé lokið er hægt að vinna með kerfið áfram og óskin er að Greiningar- og                  

ráðgjafarstöð ríkisins komi að áframhaldandi þróun á einhvern hátt og jafnframt að notkun á kerfinu.  

Í þróunarferlinu reyndum við að fara ekki út í of mikla sérhæfingu á eiginleikum kerfisins í þeim                 

tilgangi að það gæti nýst fyrir fleiri skjólstæðinga en bara einhverf börn. 

 

 

  

14 



9. Skil 

Hér eru talin upp þau gögn sem skilað er í lok námskeiðs og fylgja kerfinu. 

● Afrit af grunnkóða kerfisins sem er inn á aðgangi hópmeðlima á GitHub 

● Lokaskýrsla 

● Dagbók með skráðum tímum hópmeðlima 

● Rekstrarhandbók kerfis 

● Almennar kerfisprófanir 

● Áhættugreining 
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10. Viðaukar 

10.1. Kröfulisti 

 

Nr Nafn Sögupunktar Forgangur 

1 Kerfisstjóri getur stofnað einstakling 48 A 

2 Kerfisstjóri getur stofnað stjórnendur á einstakling 32 A 

3 Kerfisstjóri getur stofnað notendur 40 A 

4 Notandi getur skipt um lykilorð 3 A 

5 

Notandi þarf að vera innskráður til að nálgast gögn um 

einstakling 8 A 

6 Notandi getur skipt um prófílmynd 12 C 

7 

Stjórnandi getur gefið notendum aðgang að sínum 

einstakling(email) 24 A 

8 Notendur geta skráð innlegg í samskiptadagbók 16 A 

9 

Notandi getur fengið póst þegar nýtt atriði er skráð í 

samskiptadagbók 12 C 

10 Notandi getur skráð Pecs myndir 40 A 

11 Notandi getur safnað saman Pecs myndum í "Printout" 32 A 

12 Notandi getur prentað út Pecs myndir 16 A 

13 

Notandi getur skoðað Pecs myndir annarra sem eru 

"Public" 16 B 

14 

Notandi getur leitað af Pecs mynd eftir leitarorði 

(Keyword) 12 C 

15 

Notandi getur útbúið myndræna áætlun úr Pecs 

myndum 24 A 

16 Notandi getur skoðað myndræna áætlun í snjalltæki 24 A 

17 Notandi getur valið sér myndræna áætlun í uppáhald 6 A 

18 

Notandi getur notað Pecs myndir til að búa til 

pörunarleik fyrir einstakling(áður A krafa) 64 B 

19 

Notandi getur prentað út leikborð og myndir fyrir 

pörunarleik.  (áður A krafa) 24 B 

20 Einstaklingur getur spilað pörunarleik í vafra 48 C 
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21 Notandi getur skipt um tungumál í kerfi 48 C 

 
Kröfur sem bætust við 

 

22 

Notendur þurfa að geta bæði skráð niður 

Félagsfærnisögur og sýnt einstakling á hentugan 

hátt. 24 A 

23 (1+7) 

Notandi getur gefið aðgang að sínum einstakling (56 

punktar) 56 A 

24 
Framlengja núverandi notendakerfi með nákvæmari 

aðgangsstjórnun 48 A 

25 
Samræma CSS allstaðar í verkefninu ásamt responsive 

útgáfu fyrir minni skjái 64 A 

26 
Notandi getur séð almennar leiðbeiningar um hvernig á að 

umgangast einstaklinginn  16 A 

27 Stjórnandi getur breytt upplýsingum um einstakling 12 A 

 

Krafa 3 og 7 var sameinuð og aðlöguð undir kröfu 23. Kröfu 22 var bætt við eftir ábendingar úr 

spurningalista sem var lagður fyrir fagaðila. Krafa 2 dreifðist jafnt á sprett 1 og 2 án þess að færi mikið 

fyrir henni. 
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10.2. Orðalisti 

 

Myndrænt skipulag 
Myndir sem sýna röð atburða svo að skjólstæðingur geti áttað sig á hvað sé framundan. 

 

Opnar myndir 
Myndir sem hefur verið deilt frá öðrum skjólstæðingum sem hægt er að afrita yfir á þinn 

skjólstæðing. 

 

Samskiptadagbók 

Dagbók milli notenda sem þjónar þeim tilgangi að koma upplýsingum á framfæri. 

 

Sett 

Hópur af myndum sem safnað er saman í útprentun eða myndrænt skipulag. 

 

Skjólstæðingur 

Sá aðili sem stríðir við fötlun og er miðpunktur kerfisins. 

 

Spjald 
Spjald sem sýnir á skilmerkilegan hátt ákveðna athöfn, hlut eða eitthvað sem  

skjólstæðingur vill/þarf/á að gera. 

 

Spjaldaflokkur 

Flokkur sem heldur utan um spjöld með svipaða virkni og líklegt er að verði sá sami fyrir  

spjaldið til frambúðar. 
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