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1. Inngangur 

Lokaskýrslan hefst á verkefnislýsingu á hugbúnaðinum Stafsetning.is. Tekin eru saman          

vandamál sem afurðin mun leysa ásamt stærð og umfangi verkefnis. Eftir það er talað um               

verkskipulag og verkáætlun. Í þeim hluta verður því ítarlega lýst hvaða verklag er stuðst við.               

Þessir kaflar fjalla um vinnutíma, fundi, samskiptasáttmála, Scrum, forritunarreglur og          

tæknistakk. Settur er saman listi af kröfum. Farið er yfir það hvernig þær verða til, hvernig þær                 

eru skrifaðar, hvernig þær eru metnar (e. validated) og utanumhald þeirra. Út frá kröfunum eru               

gerðar notendasögur. Þá verður hönnun kerfisins lýst í myndum og máli. Sá hluti skiptist              

jafnframt í kerfishönnun og viðmótshönnun. Undir viðmótshönnun eru notendaprófanir.         

Þróunarteymið framkvæmdi einnig ítarlega áhættugreiningu sem er tekin saman í þessari skýrslu.            

Að lokum er sett fram skráning þróunaraðila um framvindu verkefnisins. 

Markmið lokaskýrslunnar er að teikna skýra mynd af þeim ferlum sem þróunarteymið            

mun notast við í vinnslu lokaafurðar. 

2. Verkefnislýsing 

Verkefnið gengur út á að þróa stafsetningarkennsluvef fyrir nemendur í grunn- og            

framhaldsskóla. Nemendur geta skráð sig inn og valið úr safni æfinga, eftir erfiðleikastigi. Þeir              

geta þreytt æfingu heima hjá sér eða mögulega í kennslustofu. Í hverri æfingu þurfa þeir að slá                 

inn texta sem þeim er gefinn, vefurinn telur villurnar og heldur utan um hvaða villur voru gerðar. 

Kerfið sjálft leysir af hólmi þörf sem hefur verið langvarandi á markaði fyrir íslenskt              

kennsluefni í stafsetningu, sem er flest allt komið til ára sinna. 

Ábyrgðaraðili verkefnisins er Ragnar Ingi Aðalsteinsson, íslenskukennari á eftirlaunum. 
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3. Verkskipulag og verkáætlun 

3.1 Verklag 

Verklag er nokkurs konar samningur á milli teymismeðlima og leiðbeinanda um hvernig            

vinnulagi verður háttað. 

3.1.1 Aðstaða 

Þróunarteymið hefur aðstöðu í nýsköpunarsetri Háskólans í Reykjavík, SERES. Setrið býður 

völdum nýsköpunarverkefnum aðstöðu og eru umsóknir í byrjun annar. Þróunarteymið sendi inn 

umsókn. Stafsetning.is var valin úr hópi umsækjenda og hefur þróunarteymið því fasta aðstöðu út 

önnina. Þetta er sérstaklega heppilegt í ljósi þess að þróunarteymið vinnur ekki fyrir fyrirtæki eða 

stofnun sem sér fyrir aðstöðu. Þróunarteymið vinnur einnig að heiman þegar þörf er á. 

3.1.2 Vinnutímar og fundir 

Þróunarteymið vinnur á föstudögum frá klukkan 10:00 til 16:00 og sunnudögum frá klukkan             

10:00 til 18:00. Vinnudagurinn er þó sveigjanlegur þar sem stundum þarf að vinna lengur en er                

fyrirfram ákvarðað. Áætlaður vinnutími í viku er því 14 klukkustundir á mann. Fyrri partur              

annarinnar er 12 vikur og því er áætlað að vinnutíminn þá sé 168 klukkustundir á mann. Á                 

síðustu þremur vikunum er áætlunin að vinna meira, eða um 50 tíma á viku. Að sama skapi geta                  

meðlimir hóps forfallast. Í samskiptasáttmála er tekið fram að tapaðan tíma vegna forfalla ber að               

vinna upp utan hefðbundins vinnutíma en betur verður vikið að því í næsta hluta. 

Þróunarteymið hittir leiðbeinanda á sunnudögum og heldur fundargerðir fyrir þá fundi. 

3.1.3 Samskiptasáttmáli 

Þróunarteymið hefur komið sér saman um hvernig samskiptum á að vera háttað. Allir í teyminu               

skulu vera hreinskilnir og eiga allir meðlimir að geta tekið við gagnrýni. Hins vegar á gagnrýni                

að vera eins fagmannleg og hægt er, án þess að gera lítið úr hugmyndum annarra. Þróunarteymið                

5 



 

notast við Slack fyrir samskipti. Ef einhver meðlimur mætir ekki eða mætir seint, mun sá               

meðlimur vinna upp þann tíma sem ekki var unninn. Hver meðilmur skal halda utan um alla þá                 

tíma sem viðkomandi ver í verkefnið. Ætlast er til þess að meðlimir teymisins sýni frumkvæði. 

3.1.4 Utanumhald verkferla: Scrum 

Þróunarteyminu þykir það ljóst, sökum þess hve takmörkuð skilgreining á verkefninu liggur fyrir 

frá ábyrgðaraðila þess, að hentugast sé að styðjast við Agile aðferðir til þess að halda utan um 

verkferla. Agile er sérstaklega hentugt til þess að bregðast við breytingum og nýjum kröfum í 

miðju þróunarferlinu. Kerfið verður útfært í stuttum, endurteknum sprettum, þar sem unnið er að 

því markmiði að þróa nothæfan hugbúnað í hverjum sprett. Er það mat þróunaraðila að Scrum sé 

hentugur kostur af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi þá er Scrum aðferðafræði til þess að halda utan 

um verkferla. Í öðru lagi þá hefur Scrum verið kennt í námskeiði sem allir meðlimir teymisins 

hafa klárað. Þar af leiðandi hafa þróunaraðilar góðan skilning á Scrum aðferðafræðinni. Nánari 

útlistun á skipulagi spretta má sjá í kafla 3.1.6. 

Farið var eftir hefðbundnum Scrum aðferðum og nýtti þróunarteymið allar Scrum           

samkomur. Júlía Ingadóttir var Scrum meistari og áætlað var að hún skildi verja um það bil 15%                 

af heildartíma sínum í þau störf. Verkefninu var skipt upp í spretti en hver sprettur var tveggja                 

vikna langur, sem sagt fjórir vinnudagar, þar sem þróunarteymið hittist tvisvar í viku. Sprettirnir              

byrjuðu á föstudegi og enduðu á sunnudegi. Undirbúningstímabilið, eða Sprettur 0, var þó fimm              

vikur ólíkt öðrum sprettum (sjá kafla 7.2). Í vikunum 24. apríl til 8. maí (þriggja vikna lotan) eru                  

fimm daga sprettir sem byrja á því að vera mánudag til föstudags, en þar sem unnið er einnig um                   

helgi byrjar nýr sprettur strax á laugardegi. Fleiri sögur voru teknar fyrir í seinustu 3 sprettum.                

Ákveðið var að hafa sprett lengri þannig að spretturinn næði yfir próftímabilið. Þetta var einnig               

ákveðið til að gefa teymismeðlimum tíma til að aðlaga sig að nýju starfsumhverfi í              

samkomubanni. Af þróunarteyminu tók 20% lokapróf, aðrir teymismeðlimir gerðu auka          

verkefni. 
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3.1.5 Product Backlog 

Haldið er utan um kröfur (e. requirements) á svokölluðu Scrum borði. Þróunarteymið kaus að 

notast við töflu sem tilheyrir teyminu í nýsköpunarsetrinu SERES. Ákveðið var að notast við 

notendasögu sniðmátið til þess að skrifa kröfurnar niður en slíkt dregur úr líkum á því að kröfur 

misskiljist þar sem notendasögur innihalda geranda og röksemdafærslu. 

Hér má sjá mynd af Scrum borðinu og því sömuleiðis product backlog teymisins. Eftir að 

hafa skissað þetta upp á töfluna var þessi backlog einnig sett á Trello borð teymisins en þannig er 

hægt að nálgast product backlog þegar teymið er ekki viðstatt. Nánar er fjallað um kröfur og 

notendasögur í kröfuhluta skýrslunnar (sjá kafla 4). 

 

Mynd 3.1 Sýnir product backlog 
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3.1.6 Skipulag spretta 

Áætlað er að 6 sprettir náist innan tímaramma verkefnisins. Áætlaðar dagsetningar fyrir hvern             

sprett fyrir sig eru hér að neðan. 

• Sprettur 0: 10. janúar - 16. febrúar 

• Sprettur 1: 21. febrúar - 1. mars 

• Sprettur 2: 6. mars - 15. mars 

• Sprettur 3: 22. mars - 3. apríl 

• Sprettur 4: 5. apríl - 17. apríl 

• Sprettur 5: 24. apríl - 29. apríl 

• Sprettur 6: 30. apríl - 5. maí 

 

Raunverulega kláruðust 5 sprettir innan tímaramma verkefnisins. Dagsetningarnar voru         

eftirfarandi: 

 • Sprettur 0: 10. janúar - 16. febrúar 

• Sprettur 1: 21. febrúar - 1. mars 

• Sprettur 2: 6. mars - 15. mars 

• Sprettur 3: 22. mars - 25. apríl 

• Sprettur 4: 26. apríl - 1. maí 

• Sprettur 5: 2. maí - 7. maí 

3.1.7 Skýrslugerð 

Allar skýrslur eru skrifaðar í Google Docs og þær geymdar í sameiginlegu drifi, Google Drive,               

sem allir meðlimir teymisins hafa aðgang að og geta breytt að vild. Í Google Docs geta allir í                  

þróunarteyminu unnið í skýrslunni á sama tíma. Þá er auðvelt að merkja við áherslur og gefa                

ummæli á ákveðin svæði ef þörf er á og því var ákveðið að notast við það. Einnig eru möguleikar                   

sem Google Drive býður uppá hvað tengingar við önnur kerfi varðar svo sem Google Sheets,               

Draw.io og svo framvegis. 
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3.2 Tæknilegt umhverfi 

Þróunarteyminu þótti hentugur kostur að fylgja svokölluðu Javascript Everywhere viðmiði (e.           

paradigm). Það einfaldar tæknistakkinn án þess að takmarka hann. Sama forritunarmálið í fram-             

og bakenda einfaldar þróun og viðhaldi á hugbúnaðinum. Teyminu þykir það ókostur að             

Javascript sé ekki statically-typed forritunarmál, því notar þróunarteymið TypeScript til þess að            

geta þróað kerfið með skilgreindum viðmótum (e. interfaces) ásamt áherslu á hlutbundna (e.             

Object-oriented) forritun. 

Framendi er útfærður í React með TypeScript. React er burðarstoð þróuð af Facebook             

sem auðveldar þróun framenda forrita í vafra. 

Bakendi er útfærður í NodeJS. Það er Javascript keyrslu umhverfi sem byggt er á Google               

Chrome V8 Javascript vélinni (e. engine). Notast verður við Express kóðasafnið sem er             

sérstaklega útfært fyrir NodeJS til þess að útfæra REST virkni bakendans. Bakendinn mun             

sömuleiðis styðjast við TypeScript. Prófanir verða skrifaðar í Jest prófunar burðarstoðinni. 

MongoDB, óvenslaður gagnagrunnur er notaður með Mongoose kóðasafninu. Safnið         

býður upp á skilgreiningu á uppdrætti hluta (e. schema), svokölluð milliföll (e. middleware) sem              

og aðgerðir til þess að líka eftir venslum (e. relations) milli safna (e. collections) í gagnagrunni.                

Redis var nýtt fyrir skammtímageymslu gagna á bakenda (e. caching). 

Hvað dreifingu varðar styðst þróunarteymið við nokkur tól til þess að koma afurðunum             

hratt og örugglega til notenda kerfisins. TravisCI er stanslaust samþættingartól (e. continuous            

integration) sem er notað til þess að samþátta kóðann, keyra prófanir og koma honum í               

dreifingu. Bakendinn er hýstur á Heroku sem er miðlæg hýsing í skýinu (e. PaaS - Platform as a                  

Service). Framendinn er hýstur hjá Firebase hjá Google. Að lokum er stuðst við CloudFlare sem               

millilið (e. proxy) fyrir bakenda til þess að fá SSL skírteini. 
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Framendi Bakendi Gagnagrunnur Dreifing Prófanir SCM 

React með 

Typescript 

NodeJS/Express 

með Typescript 

MongoDB/Mongoose  

Redis 

TravisCI 

CloudFlare 

Firebase 

Heroku 

Jest GitHub 

 

 

Tafla 3.1. Sýnir tæknistakk 

3.3 Forritunarreglur 

Ákveðið var að setja upp villupúkann (e. linter) ESLint sem styðst við Google JavaScript Style               

Guide fyrir Javascript kóða. Notast er við sjálfgefnar stillingar ESLint/Prettier þegar kemur að             

JSX kóða. Fyrir allan kóða gildir að nota 4 bil fyrir vik (e. indent) nema 2 bil í JSX kóða. Allur                     

kóði og athugasemdir skulu vera á ensku. Í HTML/JSX skulu hreiðraðir þættir (e. nested              

elements) hafa vik á undan sér. 

Heiti á breytum, klösum og föllum skulu vera lýsandi. Breytu- og fallanöfn skulu vera í               

camelCase, þ.e. fyrsta orðið skal byrja á litlum staf en önnur orð byrja á stórum staf án bils.                  

Klasanöfn skulu hinsvegar vera í PascalCase, þ.e. öll orð byrja á stórum staf án bils. Fastar skulu                 

vera í hástöfum. 

Notast verður við TypeScript og ávallt skal skilgreina viðmót (e. interface) fyrir hluti (e.              

objects). Aldrei má nota any týpuna í TypeScript nema í undantekningartilvikum og skal þá taka               

fram í athugasemd hvers vegna. Undantekningin frá þessari reglu eru inntök í föll á bakenda sem                

koma inn sem gögn frá notendum og ekki er hægt að tryggja að sú týpa komi inn í fallið á                    

keyrslutíma. 

Í CSS kóða skal notast við það sem er víða í dag kallað kebab-case, þ.e. litlir stafir í                  

hverju orði aðskilið með bandstriki. Það skal ávallt vera bil á eftirfarandi stöðum: 

● Milli selectors og slaufusviga 

● Eftir kommum milli selector-a 

● Á eftir tvípunkti þegar eigindi eru skilgreind 

● Beggja megin við venslatákn (+, ~, >) 
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Eftirfarandi er dæmi um CSS kóða sem fylgir reglunum að ofan. 

 
.some-example { 

    background-color: none; 

} 

  

.parent > .child { 

    background-color: none; 

} 

  

.child-1 + .child-2 { 

    background-color: none; 

} 

 

Reyna skal að hafa flestar athugasemdir í JSDoc stíl eins og Google Style Guide segir til um.                 

Skrifa skal JSDoc lýsingu fyrir hvert fall og þar skal lýsa tilgangi fallsins, inntökum og úttaki.                

Einnar línu athugasemdir skulu hafa bil á milli skástriks og fyrsta stafs í athugasemdinni.  
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4. Kröfur 

4.1 Utanumhald 

4.1.1 Tilurð (e. elicitation) 
Kröfur geta átt mismunandi uppsprettur. Lögð hefur verið rík áhersla á að þessar uppsprettur              

einangrist ekki við meðlimi þróunarteymis (eða hluta teymisins) heldur hefur verið rætt við             

mismunandi hagsmunaaðila. Ábyrgðarmaður verkefnisins er fyrrverandi íslenskukennari og        

hefur því veitt þróunaraðilum ríkulegt innsæi í hugarheim hagsmunaaðila. 

Að sama skapi þá hafa önnur kerfi verið skoðuð og hafa þó nokkrar kröfur litið dagsins                

ljós frá því að skoða gömul kerfi. 

4.1.2 Ritun (e. specification) 
Kröfur verða skrifaðar niður með notendasögu sniðmátinu. 

 

,,Sem <notendahópur> vil ég <krafa> svo <réttlæting>“ 

 

Notendasögur er stór hluti af Scrum og af góðri ástæðu. Þær draga úr miklum vafa með því að 

innihalda geranda og réttlætingu á kröfunni í lýsingunni. Því setur þróunarteymið sér þær skorður 

að allar notendasögur séu skrifaðar á ofangreindu sniðmáti. 

4.1.3 Yfirferð (e. validation) 

Gerð er krafa af hálfu þróunarteymisins að hver notendasaga skuli uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

● Sagan skal vera skiljanleg og laus við allan vafa (e. unambiguous) 

● Sagan skal hafa númer sem tilheyrir bara henni (e. id) 

● Sagan skal vera breytileg skyldi til þess koma 

● Sagan skal ekki vera háð annarri kröfu sem hefur lægri forgang 

● Sagan skal þjónusta tilgang kerfisins 
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● Sagan skal ekki vera háð útfærslu á henni sjálfri 

Notendasögur eru endurskoðaðar reglulega og þær sögur sem ekki standast skilyrðin að ofan eru 

fjarlægðar og færðar í viðauka 8.4. 

4.1.4 Stýring (e. management) 
Scrum meistari sér um stýringu krafna. Hann ber ábyrgð á því að forgangsraða product backlog 

og ber sömuleiðis ábyrgð á því að nýjar kröfur uppfylli ofangreind skilyrði sem og breytingar á 

kröfum. 

4.2 Notendasögur 

4.2.1 Flokkun 
Notendasögum er forgangsraðað í fjóra flokka sem fá stafina A, B, C og D. Lýsing á hverjum 

flokki fyrir sig er eftirfarandi. 

 

● A kröfur eru þær sem teljast til grunnstoða kerfisins. Þessi flokkur er frátekinn fyrir þær 

sögur sem nauðsynlegt er að innleiða til þess að kerfið virki. Engin nauðsynleg saga má 

tilheyra öðrum flokki. 

● B kröfur eru allar sögur sem væri gott að hafa. Þær eru margar hverjar mikilvægar og 

bæta notendaupplifun umtalsvert. Þær eru þó ekki bráðnauðsynlegar til þess að kerfið 

virki í sinni einföldustu mynd. 

● C kröfur eru þær sem við teljum bæta kerfið en þær eru ekki mikilvægar kjarnavirkninni. 

Þarna eru allar teygjukröfur (e. stretch goals). 

● D kröfur eru þær sögur sem fengju að vera með í fullkomnum heimi. Ef samvinna 

þróunarteymis gengur öllum vonum framar og nægur tími gefst í lok annar - þá fá þessar 

kröfur að vera með. 
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4.2.2 Notendahópar 
Í notendasögum eru nefndir notendahópar sem hafa verið vel skilgreindir. Miklivægt er að gera 

greinarmun, þegar notendasögur eru lesnar, á því hvaða notendahópi hver saga tilheyrir svo vafi 

leiki ekki á tilgangi sögunnar. 

● Nemandi á grunnstigi (ca. 1. - 4. bekkur í grunnskóla) 

● Nemandi á miðstigi (ca. 5. - 7. bekkur í grunnskóla) 

● Nemandi á elsta stigi (ca. 8. - 10. bekkur í grunnskóla) 

● Nemandi í framhaldskóla 

● Kennari 

● Nemandi með lestrarörðugleika 

● Einstaklingur sem er ekki nemandi en vill læra íslenska stafsetningu 

Ljóst er að notandi getur tilheyrt fleiri en einum hóp og því gæti t.a.m. lesblindur nemandi í 5. 

bekk tilheyrt sögum sem eiga bæði við nemendur með lestrarörðugleika og nemendur á miðstigi. 

4.2.3 Product Backlog 
A kröfur 
1. Sem nemandi vil ég geta búið til aðgang svo ég geti æft mig í stafsetningu. 

 

2. Sem nemandi vil ég geta skráð mig inn svo ég geti æft mig í stafsetningu. 

 

3. Sem nemandi vil ég geta fundið æfingar sem henta mínu námstigi svo að erfiðleika stigið henti 

mér 

 

4. Sem nemandi vil ég geta æft mig í stafsetningu með því að slá inn texta sem mér er gefinn til 

þess að geta bætt kunnáttu mína. 

 

5. Sem nemandi vil ég geta séð yfirlit yfir villur sem ég geri í núverandi æfingu svo ég viti 

hvernig mér gengur í henni. 
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6. Sem nemandi vil ég geta séð yfirlit um villur sem ég gerði í æfingu um leið og ég lýk henni 

svo að ég geti lært af mistökum. 

 

7. Sem nemandi vil ég hafa yfirlitsíðu yfir hvaða æfingar ég hef reynt við svo ég geti séð árangur 

minn hingað til. 

 

8. Sem nemandi með lestrarörðugleika vil ég geta breytt leturgerð svo ég geti átt auðveldara með 

lestur á meðan æfingu stendur. 

 

9. Sem nemandi með lestrarörðugleika vil ég geta breytt litasamsetningu svo ég geti átt 

auðveldara með lestur á meðan æfingu stendur. 

 

10. Sem nemandi vil ég að hver prófraun af æfingu vistist svo ég geti haldið utan um mínar 

prófraunir. 

 

11. Sem nemandi vil ég geta reynt við hverja æfingu eins oft og ég vil svo ég geti fengið sem 

mest út úr hverri æfingu. 

 

12. Sem nemandi með lestrarörðugleika vil ég geta breytt leturstærð svo ég geti átt auðveldara 

með lestur á meðan æfingu stendur. 

 

B kröfur 

13. Sem nemandi vil ég geta séð yfirlit yfir allar villur sem ég hef gert í þeim æfingum sem ég 

hef lokið svo ég geti bætt mig í þeim orðum. 

 

14. Sem nemandi vil ég geta falið þær æfingar sem ég hef lokið svo ég sjái æfingarnar sem ég á 

eftir betur. 
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15. Sem nemandi vil ég geta notað síu til að finna æfingar svo ég geti gert æfingar sem henta 

mér. 

 

16. Sem kennari vil ég geta sett inn nýjan texta svo nemendur fái fleiri texta til að æfa sig á. 

 

17. Sem kennari vil ég geta búið til aðgang svo ég geti sett inn texta í kerfið. 

 

18. Sem kennari vil ég geta skráð mig inn svo ég geti sett inn texta í kerfið. 

 

19. Sem kennari vil ég að textarnir sem ég set inn flokkist sjálfkrafa eftir helstu málfræðireglum 

til að flokkun sé sjálfvirk. 

 

20. Sem nemandi vil ég fá endurgjöf þegar æfingu lýkur í formi jákvæðrar styrkingar svo að það 

hvetji mig áfram. 

 

21. Sem nemandi vil ég geta breytt erfiðleikastigi mínu svo ég geti leyst æfingar sem sem henta 

minni kunnáttu. 

 

22. Sem nemandi vil ég geta vistað æfingar til þess að klára seinna svo ég gleymi þeim ekki. 

 

23. Sem nemandi vil ég að sían fyrir æfingar endurhlaði ekki síðuna svo hún sé þægileg að nota. 

 

C kröfur 

24. Sem nemandi vil ég hafa hlaupandi stigatölu (e. live points) sem tengist aðganginum mínum 

svo ég fái jákvæða styrkingu. 
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26. Sem nemandi vil ég geta séð lyklaborð á skjánum á meðan ég geri æfingu því ég kann ekki 

nógu vel á lyklaborð. 

 

29. Sem notandi kerfisins vil ég geta séð hvaða nemendur eru skráðir inn svo ég fái yfirsýn yfir 

hverjir eru virkir nákvæmlega á þessu augnabliki. 

 

34. Sem nemandi vil ég fá nýstárleg verðlaun fyrir góðan árangur svo ég fái jákvæða styrkingu. 

 

36. Sem nemandi vil ég ekki sjá reglur í síu sem ég hef ekki lært svo ég sjái valmöguleika sem 

henta mér. 

 

42. Sem nemandi vil ég geta breytt lykilorðinu mínu svo ég geti fengið lykilorð sem ég man 

betur. 

 

43. Sem kennari vil ég geta séð hversu margir hafa gert hverja æfingu sem ég bý til svo ég geti 

séð hvort nemendur mínir séu að gera þær. 

 

44. Sem kennari vil ég geta búið til hlekk (e. link) af æfingu fyrir nemendurna mína svo það sé 

auðveldara fyrir mig að deila æfingum. 

 

45. Sem nemandi vil ég að Stafsetning.is búi til holdgerving (e. avatar) fyrir mig þegar ég skrái 

mig inn svo ég hafi mynd sem tengist aðganginum mínum. 

 

46. Sem nemandi vil ég sjá fjölda æfinga sem ég hef klárað, sæti mitt í aldursflokki og 

meðaleinkunn mína á minni síðu svo ég geti séð upplýsingar um árangur minn. 

 

47. Sem nemandi vil ég geta stillt hversu lengi texti er birtur á skjánum í æfingu svo ég geti 

sérhæft æfinguna að minni hæfni. 
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48. Sem nemandi vil ég sjá hverja setningu sem ég er að skrifa í æfingu, allan tímann, svo 

æfingin sé ekki of erfið. 

 

49. Sem notandi síðunnar vil ég fá kökuborða (e. cookie banner) til þess að vita að verið er að 

nota persónulegar upplýsingar. 

 

50. Sem nemandi vil ég fá auðvelda leið til að vita hvaða aðgangsstillingar (e. accessibility 

settings) henti mér og útfæri þær fyrir mig. 

 

51. Sem nemandi vil ég geta valið um að minnsta kosti tvo holdgervinga svo ég geti valið                 

holdgervinginn sem mér finnst flottari. 

 

52. Sem nemandi vil ég fá leiðbeiningar um hvernig ég á að nota kerfið svo ég viti hvað ég á að                     

gera um leið og ég skrái mig inn. 

 

D kröfur 

41. Sem nemandi vil ég geta breytt persónulega holdgervingnum (e. avatar) svo ég geti fengið 

skemmtilega upplifun á kerfinu og jákvæða styrkingu. 
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5. Hönnun 

Annars vegar verður gerð grein fyrir hönnun á notendaviðmóti og hins vegar kerfishönnun.             

Notendaviðmót er mikilvægur þáttur í verkefni sem þessu. Stafsetning.is er þróað í þeim tilgangi              

að geta stutt alla nemendur í grunn- og framhaldsskóla við nám í stafsetningu. Því er nauðsynlegt                

að huga að góðu notendaviðmóti og aðgengi. Skýrt verður frá þeirri hönnunarvinnu sem hefur átt               

sér stað. Gera þarf grein fyrir hönnunarstaðli Stafsetning.is sem og notendaprófunum.  

5.1 Viðmótshönnun 

5.1.1 Drög að hönnun 

Gerð voru drög að hönnun í frumgerðar- og hönnunartólinu Figma. Sett voru upp nákvæm útlit               

með það markmið í huga að fá viðbrögð mögulegra notenda á viðmótinu. Þetta ferli leiddi af sér                 

að það bættust við sex notendasögur sem ekki höfðu verið skrifaðar niður fram að þessu.  
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Skjáskot 1: Innskráning 

 

Mynd 5.1 sýnir innskŕaningarsvæði 
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Skjáskot 2: Forsíða 

 

Mynd 5.2 sýnir forsíðu með síum og verkefnum  
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Skjáskot 3: Forsíða innskráðs meðlims

 

Mynd 5.3 sýnir forsíðu með verkefnum í boði fyrir innskráðan einstakling 
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Skjáskot 4: Heimasíða notenda 

 

Mynd 5.4 sýnir prófíl notanda  
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Skjáskot 5: Æfing, þar sem notandi hefur slegið inn villu 

 

Mynd 5.5 sýnir æfingu með villu  
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Skjáskot 6: Notandi hefur nýlokið æfingu 

 

Mynd 5.6 sýnir yfirlit eftir að æfingu hefur verið lokið  
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5.1.2 Endanleg hönnun 
Endanleg hönnun var ekki ósvipuð upprunalegri hönnun. Helstu breytingar eru á útliti            

æfingarinnar sjálfrar. Hægt er að sjá allar myndir af endanlegri hönnun í viðauka 8.5. 

5.1.3 Hönnunarstaðall 
Hér á eftir er fjallað stuttlega um hönnunarstaðal framenda kerfisins. Litaþema kerfisins            

samanstendur aðallega af 5 litum. Öll gildin sem eru nefnd hér á eftir eru hex gildi. Liturinn                 

#6600FF er notaður sem meginlitur, þ.e. notaður sem undirtónn síðunnar og er hann til dæmis               

notaður í lógó vefsíðunnar. Fyrir bakgrunn er liturinn #EEEEEE notaður. Fyrirsagnir og            

mikilvægur texti er í litnum #333333. Undirfyrirsagnir og efnisgreinum nota litinn #666666.            

Liturinn #00FFAA er notaður fyrir áherslur (e. highlights) og skraut (e. decoration). 

5.2 Kerfishönnun 

Í þessum hluta verður gert grein fyrir hönnun kerfisins og þeim arkítektúr sem stuðst var við. Að                 

lokum er kerfið sýnt í einföldum myndum (e. models). Þessar myndir af kerfinu eru bæði               

grafískar og skrifaðar í texta. Ákveðið var að styðjast við hið svokallaða Krutchen 4+1              

architectural view model. Það felur í sér fjögur plús eitt, sem auðvitað telur fimm, sjónarhorn (e.                

views) af kerfinu. Hvert sjónarhorn sýnir kerfið út frá mismunandi hagsmunaaðila (e.            

stakeholder).  

5.2.1 Val á kerfishönnun  (e. system architecture) 

Kerfið byggir á Client-Server architecture. Client-Server lýsir sér þannig að kerfið er hannað á              

þann veg að það skiptir verkum og auðlindum (e. resources) milli vefþjóns (e. server) og margra                

minni skjólstæðinga (e. client). Miðlæg REST (e. Representational state transfer) vefþjónusta           

mun þjóna sem milliliður við gagnagrunn. Kóðinn á bakvið vefþjónustuna er leynilegur (e.             

private) og því hægt að nota hann fyrir ýmislegt sem annars væri erfitt eða jafnvel hættulegt að                 

gera á framenda. Þetta getur meðal annars verið löggilding (e. validation) gagna frá notendum og               

auðkenning notenda. Hægt er að nota þessa vefþjónustu til þess að geyma (e. cache) gögn               
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tímabundið sem er síendurtekið verið að birta svo hægt sé að auka heildarskilvirkni (e.              

performance) kerfisins. 

Forritið sem skjólstæðingarnir keyra upp er síðan útfært í vafra. Hver keyrsla af forritinu              

mun nota auðlindir sem er að finna í tölvu endanotandans. Því er hægt að framkvæma alls kyns                 

aðgerðir á framenda til þess að létta byrðina af netþjóni. 

 

5.2.2 Einfaldar myndir (e. models) 

Útfærðar hafa verið einfaldar myndir (e. models) af kerfinu. Notast verður við orðið einfaldar              

myndir þar sem það grípur að vissu leyti þá merkingu enska orðsins models. Merking orðsins               

felur því ekki aðeins í sér teikningar (e. diagrams) heldur einnig allar myndir sem sýna einfalda                

mynd af hluta kerfisins, þótt það sé í texta. 

Eins og gerð var grein fyrir hér að ofan styðst þróunarteymið við svokallað Krutchen 4+1               

architectural view model. Krutchen 4+1 var valið því það gefur mjög heildstæða mynd af              

kerfinu. 

 

Rökræna sjónarhornið (e. logic view) 

Útfærðar voru tvær einfaldar myndir af rökræna sjónarhorninu. Þetta sjónarhorn nær til klasarita,             

stöðurita og fleiri teikninga. Þótt þau rit sem eiga heima í þessu sjónarhorni séu oft ólík þá er                  

ætlast til að þau gefi rökræna mynd af kerfinu og fari því um leið ekki í útfærslur né samskipti                   

kerfisins við önnur kerfi eða hluta þess. Fyrri myndin sem hér verður gerð grein fyrir sýnir                

hvernig rökréttum tengslum eininga í kerfinu er háttað, en það var útfært í klasariti. Hin myndin                

fólst í stöðuriti til þess að gefa einfalda mynd af stafsetningaræfingunni sjálfri sem notandinn              

þreytir. Nánari lýsingar á hvoru riti fyrir sig má sjá hér fyrir neðan. 

Útfærð var yfirlitsmynd af gagnagrunni í formi klasarits sem sýnir eigindi hluta sem eiga              

heima í gagnagrunni. Til að undirstrika það að um óvenslaða gagnagrunna væri að ræða voru               

vensl ekki dregin milli hluta, oftast táknuð með línum í vensluðum gagnagrunnum. Í staðinn voru               

merktar týpur (e. types) sem eigindi. Til að mynda þá hefur SavedExercises safnið (e. collection)               

User sem eigindi. 
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Hér að neðan má sjá yfirlit yfir söfn (e. collections) í gagnagrunni. Notast var við               

nafnorða aðferðina þar sem síuð voru út viðeigandi nafnorð úr notendasögum. 

 

 

Mynd 5.7 sýnir klasarit 

Stöðuritið, sem kynnt er hér að neðan þótti þróunaraðilum nauðsynlegt sökum þess að             

ferlið sem notandi gengur í gegnum, er í útfærslu nokkuð flókið og er því gott að draga upp                  

einfalda mynd af því ferli. Megin tilgangur þessarar myndar er því til að eiga samskipti um                

meiningu (e. communicate meaning) útfærslunnar. Stöðurnar geta t.d. verið notandi sér hluta            

sem á að skrifa næst, notandi hefur skrifað inn réttan staf, notandi hefur gert villu, notandi er                 

búinn með æfingu.  
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Mynd 5.8 sýnir stöðurit 

 

Ferla sjónarhornið (e. process view) 

Ferla sjónarhornið sýnir kerfið í lifandi mynd og þá oft hvernig mismunandi þættir þess eiga               

samskipti. 

Ákveðið var að teikna upp hvernig kerfið greinir stafsetningarreglur í æfingum. Útfærslan            

á þessu er flókin þar sem útfærslan þurfti að uppfylla nokkur skilyrði. Til að mynda þurfti að                 

vera hægt að skilgreina stafsetningarreglur hvenær sem er. Stafsetningaræfingar, nýjar sem           

gamlar, þurfa að hafa nýlegar upplýsingar um þær reglur sem þær innihalda. Sömuleiðis er gerð               

krafa að þessar upplýsingar séu ekki slegnar inn handvirkt. Teymið hefur dregið upp einfalda              

mynd í formi runumyndar (e. sequence diagram) af útfærslunni sem teymið bjó til. 
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Mynd 5.9 sýnir runurit 
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Þróunarsjónarhornið (e. development view) 

Þetta sjónarhorn sýnir kerfið frá sjónarmiði forritara og snýr þannig að stjórnun hugbúnaðarins.             

Oft er notast við UML component diagram til að lýsa hlutum kerfisins. Teymið dró upp einfalda                

mynd sem sýnir þessa hluta kerfisins og hvernig samskiptum þeirra á milli er hagað. 

 

Mynd 5.10 sýnir þróunarsjónarhorn 

 

Efnislega sjónarhornið (e. physical view) 

Efnislega sjónarhornið snýr meira að áþreifanlega hluta kerfisins sem samanstendur af framenda,            

bakenda, gagnagrunni og hýsingu á þessum hlutum. Áþreifanlegi hluti kerfisins er því lítill sem              

enginn og þess vegna var ákveðið að útfæra ekki efnislegt sjónarhorn þar sem það þjónar ekki                

tilgangi fyrir kerfið. 
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Atburðarrásir (e. scenarios) 

Fimmta og síðasta sjónarhornið lýsir kerfishönnun með því að nota lítið mengi af tilvikum, eða               

atburðarásum. Atburðarrásirnar eru einhvers konar skáldsögur um mögulegan notanda kerfisins          

sem tilheyrir ákveðnum notendahópi. Atburðarrásirnar skapa samhengi og raunverulegan         

efnislægan heim. 

Teymið gerði atburðarrásir fyrir hvern notendahóp eins og sjá má hér fyrir neðan. 

1. Bragi, 13 

Bragi er 13 ára strákur í Melaskóla og hann langar að æfa sig í ng og nk stafsetningar 

reglunum. Hann fer á stafsetning.is, skráir sig inn, og finnur æfingar með síu svo hann 

geti æft sig á ng og nk reglunum. 

2. Sólrún, 7 

Sólrún er 7 ára stelpa í Melaskóla og langar að æfa sig í stafsetningu. Hún er á öðru ári í 

grunnskóla og fær hjálp frá kennara við innskráningu en kynnirinn Sámur hjálpar henni 

að velja æfingu. Hún byrjar á léttum æfingum sem henta hennar getu. 

3. Júlíus, 45 

Júlíus er 45 ára íslensku kennari.  Hann vill búa til kennaraaðgang á stafsetning.is til þess 

að geta búið til æfingar fyrir nemendur sína. Hann skráir sig inn sem kennari og er 

fljótlega samþykktur af öðrum kennara. Júlíus getur núna búið til æfingar fyrir nemendur 

sína. 

4. Davíð, 18 

Davíð er 18 ára frammhaldsskóla nemandi og er lesblindur. Honum finnst erfitt að læra 

stafsetningu en vill samt æfa sig. Hann skráir sig inn á stafsetning.is og velur æfingu við 

sitt hæfi. Hann breytir bakgrunnslit og letri sem hjálpar honum að klára æfinguna. 

5. Selma, 35 

Selma er 35 ára íslenskukennari sem langar að búa til fleiri æfingar handa nemendum 

sínum. Henni finnst sniðugt að kenna nemendum íslenska stafsetningu og um leið á 

lyklaborð. Hún skráir sig inn,  fer í mínar síður og skrifar vandlega texta fyrir nemendur. 

Hún vistar æfinguna og æfingin birtist samstundis fyrir nemendur til að skrifa. 
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6. Pawel, 28 

Pawel er 28 ára. Hann er ekki nemandi en vill æfa sig í stafsetningu. Hann er góður á 

lyklaborði og velur framhaldskóla sem erfiðleikastig þegar hann býr til aðgang. 

 

5.3 Notendaprófanir 

Eftir að hafa talað við Mörtu Kristínu Lárusdóttur og Hildi Björgu Gunnarsdóttur kennara í              

Notendamiðaðri hugbúnaðargerð var ákveðið að notendaprófa með því sem kallast hugsa upphátt            

prófunum (e. Think aloud method) með mælanlegum markmiðum. Frumgerðirnar sem eru           

notaðar í fyrstu notendaprófun eru þær sem eru í kafla 5.1.1. Mælanlegu markmiðin sýna tímann               

sem það tekur viðmælendur að klára ákveðin verkefni ásamt ánægju viðmælendanna á meðan             

þau kljást við verkefnin. Í mælanlegum markmiðum er einnig merkt hvort viðmælandi hafi náð              

að klára tiltekið verkefni eða ekki. Ákveðið var að notendaprófa verkefni úr A kröfum kerfisins.               

Notendaprófanir fara fram í tveimur prófraunum. Í fyrstu prófraun eru frumgerðir úr Figma             

notaðar og endurgjöf frá viðmælendum tekin fyrir og kerfið bætt eftir hugmyndum þeirra. Í              

næstu prófraun er hægt að nota vefsíðuna sjálfa þar sem hún er á svipuðum tíma og sprettur 1.                  

Aftur er fengin endurgjöf frá viðmælendum úr hugsa upphátt prófunum og reynt að bæta kerfið               

eftir endurgjöf þeirra. Að lokum er tekin samantekt af mælanlegum markmiðum. 

 

5.3.1 Hugsa upphátt prófanir 

Þessi kafli inniheldur sniðmátið sem var notað í hugsa upphátt prófunum. 

 

Inngangur fyrir hugsa upphátt prófanir 

Velkomin/n og takk fyrir að taka þér tíma úr deginum til að taka þátt í þessu viðtali. Markmið                  

viðtalsins er að prófa frumgerð af notendaviðmóti fyrir stafsetningarkennsluvef. Vefsíðan er til            

að kenna nemendum í grunn- og framhaldsskóla. Það er mikilvægt að þú vitir að við erum ekki                 

að gera persónulega prófun á þér heldur erum við aðeins að prófa notendaviðmótið til að sjá til                 

þess að það verði skilvirkt í notkun. Ég get fullvissað þig um að þau gögn sem við söfnum í                   
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viðtalinu eru leynileg. Við munum aðeins nota gögnin með þínu leyfi sem hluti af verkefninu og                

þau verða nafnlaus. Gögnin verða þá notuð til þess að bæta kerfið. 

Viðtalsferlið verður einfalt. Ég mun biðja þig um að framkvæma ákveðin verkefni innan             

kerfisins og þú átt að segja allt sem þú ert að hugsa á meðan. Þegar þú klárar verkefni máttu                   

endilega láta mig vita þannig ég geti skráð það. Allt viðtalið tekur ekki meira en 30 mínútur og                  

þú mátt alltaf fara ef þú þarft eða vilt. Ef þú hefur einhverjar spurningar á meðan á viðtalinu                  

stendur, ekki hika við að spyrja. 

Samhengisspurningar (e. Contextual Interview) 

Hvað ertu gamall/gömul? 

Glímir þú við lestrarörðugleika eða aðrar skerðingar? 

Hefur þú notað stafsetningarkennsluvef áður? 

Hvernig æfir þú þig í stafsetningu?/Ef þú ert hætt/ur, hvernig gerðirðu það áður fyrr? 

Myndir þú frekar nýta þér kennsluvef? 

Inngangur fyrir frumgerðir 

Ertu tilbúin/n að byrja að skoða nokkrar frumgerðir? Þar sem við erum enn á þróunarstigi getur 

verið að sumt komi ekki fram eins og það á að gera, þannig að ef þú lendir í einhverju sem virkar 

ekki þá læt ég þig vita. Eins og ég tók fram áðan þá er þetta ekki til að prófa þig þannig að ekkert 

sem þú gerir er rétt eða rangt. Við erum hér til að prófa kerfið okkar þannig ekki vera hrædd/ur 

við að vera heiðarleg/ur. Hreinskilin endurgjöf reynist oft vera besta endurgjöfin. Mundu að 

segja mér hvað þú ert að reyna að gera og hvernig þú heldur að þú getir gert það. Ef þú verður 

ráðvillt/ur eða skilur ekki eitthvað segðu mér frá því. Ef þú sérð eitthvað sem þér líkar við eða 

líkar ekki við segðu mér frá því líka. 

Áður en við byrjum ætla ég að sýna þér hvernig þetta virkar með því að fara í gegnum 

einfalt verkefni. 

*Sýnum eitthvað sem er ekki tengt verkefninu heldur eitthvað svipað og að smella á lógó til að                 

komast á forsíðu* 
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Verkefni viðmælenda 

Spurningar sem hægt er að spyrja á meðan viðmælandi leysir verkefni:  

– Hvað er þetta? Hvað heldur þú að þessi takki geri? 

– Hvað finnst þér um þetta? 
– Hvað heldur þú að þetta geri? 
– Hvað finnst þér um litina á viðmótinu? 
– Að hverju ert þú að leita? 
– Hvað myndir þú gera næst? Af hverju? 

 

Verkefni viðmælenda 

1. Þú vilt skrá þig inn í kerfið sem nýr notandi. Notaðu kerfið til að búa til aðgang. 

2. Þú vilt skrá þig inn í kerfið með aðganginum þínum. 

3. Þú vilt gera æfinguna um Loðnu. Notaðu kerfið til að finna hana og framkvæmdu hana. 

4. Þú vilt breyta bakgrunnslit ásamt stærð og gerð leturs í æfingunni sem þú ert í. 

5. Þú vilt sjá yfirlit yfir villur og endurgjöf af æfingunni sem þú varst að klára. 

6. Þú vilt sjá yfirlit yfir heildarárangur þinn úr öllum æfingum sem þú hefur gert. 

7. Þú vilt sjá yfirlit yfir allar æfingar sem þú hefur reynt við. 

8. Þú vilt gera æfingu sem hentar þínu námsstigi. 

Tafla 5.1. Sýnir verkefni viðmælanda 

5.3.2 Mælanleg markmið 
Tekin eru mælanleg markmið fyrir hvern viðmælanda í hverju verkefni fyrir sig á meðan æfingu               

stendur. Merkt er X í lokið ef viðmælandi nær að klára verkefni. Tímann sem tekur viðmælanda                

að klára æfingu skal merkja í sekúndum. Taka skal eftir ánægjustigi viðmælenda á meðan á               

verkefni stendur t.d. ef viðmælandi verður fúll í skapi við að kljást við verkefni. Ekki er sami                 

einstaklingurinn látinn búa til aðgang og skrá sig inn heldur er því skipt á milli viðmælenda. 
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Verkefni 1 

Viðmælandi Lokið Tími Ánægja 

A X 8 Ánægður 

C X 18 Óánægður 

E X 37 Ánægður 

F X 120 Ánægður 

G X 15 Ánægður 

Tafla 5.2. Sýnir útkomu úr verkefni 1 

Verkefni 2 

Viðmælandi Lokið Tími Ánægja 

B X 12 Ánægður 

D X 12 Ánægður 

E X 12 Ánægður 

F X 80 Ánægður 

G X 10 Ánægður 

Tafla 5.3. Sýnir útkomu úr verkefni 2 

Verkefni 3 

Viðmælandi Lokið Tími Ánægja 

A X 6 Ánægður 

B X 3 Ánægður 

C X 1 Ánægður 

D X 1 Ánægður 

E X 294 Hvorki né 

F X 244 Hvorki né 

G X 180 Hvorki né 

Tafla 5.4. Sýnir útkomu úr verkefni 3 
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Verkefni 4 

Viðmælandi Lokið Tími Ánægja 

A X 22 Ánægður 

B X 14 Ánægður 

C X 5 Ánægður 

D X 5 Ánægður 

E X 30 Ánægður 

F X 60 Hvorki né 

G X 62 Ánægður 

Tafla 5.5. Sýnir útkomu úr verkefni 4 

 

Verkefni 5 

Viðmælandi Lokið Tími Ánægja 

A X 6 Ánægður 

B X 1 Ánægður 

C X 2 Ánægður 

D X 2 Ánægður 

E X 10 Ánægður 

F X 49 Ánægður 

G X 15 Ánægður 

Tafla 5.6. Sýnir útkomu úr verkefni 5 
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Verkefni 6 

Viðmælandi Lokið Tími Ánægja 

A   Óánægður 

B X 25 Hvorki né 

C X 5 Ánægður 

D   Óánægður 

E X 10 Ánægður 

F X 133 Hvorki né 

G X 32 Ánægður 

Tafla 5.7. Sýnir úr verkefni 6 

Verkefni 7 

Viðmælandi Lokið Tími Ánægja 

A X 1 Ánægður 

B X 2 Ánægður 

C X 1 Ánægður 

D X 1 Ánægður 

E X 10 Ánægður 

F X 10 Ánægður 

G X 9 Hvorki né 

Tafla 5.8. Sýnir úr verkefni 7 

Spurningar til skýrslutöku 

Hvað líkaði þér við kerfið? 

Hvað mætti bæta við kerfið? 

Hvernig myndir þú lýsa þessu kerfi fyrir vini þínum? 

Hverjir eru helstu kostir við kerfið? 

Hverjir eru helstu ókostir við kerfið? 

Er eitthvað sem þig langar að bæta við? 
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5.3.3 Niðurstöður 

Frumgerðaviðtölin gáfu stærri og ítarlegri heildarmynd af þörfum notenda kerfisins.          

Viðmælendur voru á bilinu 9-23 ára. Mikilvægi þeirra kom skýrt í ljós þegar öllum niðurstöðum               

var safnað saman og hægt var að hefja vinnu á betrumbættu umhverfi í kerfinu. Viðmælendurnir               

voru jákvæðir og létt var að hafa góð og skýr samtöl sem skiluðu niðurstöðum sem hægt var að                  

vinna með. Niðurstöður viðtalanna voru teknar saman og settar í tvo lista, annars vegar vandamál               

sem komu upp í viðtalinu og hins vegar hönnunarhugmyndir viðmælanda. 

 

Vandamál sem komu upp í viðtölum 

Eftirfarandi tafla sýnir lista af öllum þeim vandamálum sem komu upp í viðtölunum sem tekin               

voru. Vægi vandamálanna er metið út frá alvarleika þeirra, einnig er stutt lýsing á vandamálinu               

og fjöldi viðmælenda sem lentu í því taldir upp, númerið fyrir framan hvern fjölda táknar það                

vandamál sem hann á við. Til að sjá öll viðtölin úr fyrstu prófraun skal skoða viðauka 8.1.1. 

Niðurstöður viðtala - Vandamál sem komu upp  

Vægi Lýsing Fjöldi 
viðmælanda 

Alvarleg 
vandamál 

1. Það þarf betri aðgang að yfirliti yfir allar æfingar sem 
viðkomandi hefur gert. 

 
2. Vantar „Byrja upp á nýtt“ takka til að geta byrja upp á 

nýtt á æfingu. 

1. Tveir 
 

2. Einn 
 
 
 

Miðlungs 
alvarleg 

1. Notandi er óviss hvar á að ýta á forsíðunni til að búa 
til aðgang þar sem það stendur einungis „Skrá inn“. 

 
2. Það er óljóst hvaða lit er verið að breyta. 

 

3. Ekki allir vita að Arial sé leturgerð. 

 

1. Einn 
 

2. Þrír 
 

3. Tveir 
 

 

Minniháttar 
vandamál 

1. Ekki augljóst að rauði kassinn er villuteljari. 
 

1. Einn 
 

Tafla 5.9. Sýnir niðurstöðu viðtala úr verkefnum 
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Hönnunarhugmyndir viðmælenda 
Eftirfarandi tafla er samansafn af öllum hönnunarhugmyndum sem viðmælendur komu með           

varðandi uppsetningu og útfærslu kerfisins. Hönnunarhugmyndunum er skipt í tvo flokka:           

hugmyndir sem verða innfærðar í útfærslu kerfisins (samþykktar hugmyndir) og hugmyndir sem            

verða ekki notaðar (ósamþykktar hugmyndir). 

Niðurstöður viðtala - Hönnunar hugmyndir viðmælenda 

 Lýsing 

Samþykktar 
hugmyndir 

1. Þegar villufjöldi er núll, er grátt box utan um fjölda villna, en þegar villufjöldi 
hækkar verður kassinn rauður. 

 
2. Hafa „Bakgrunnslitur“ í staðinn fyrir „Litur“. 

 
3. Breyta „Arial“ yfir í „Leturgerð“. 

 
4. Bæta við „Búa til aðgang“ á forsíðu. 

 

Ósamþykktar 
hugmyndir 

1. Hafa kennslu á síðunni í fyrsta sinn sem þú skráir þig inn í kerfið. 
 

2. Hafa línurit yfir fjölda æfinga sem viðkomandi lýkur og viku eða 
mánaðaryfirlit. 

 
3. Hafa ekki aðeins fjölda villna í tölustöfum heldur skrifa einnig orðið villur 

fyrir aftan. 
 

4. Breyta lógó. 
 

5. Bera saman nemendur. 
 

Tafla 5.10. Sýnir hugmyndir viðmælanda 

Samantekt á endurbótum 

Til þess að endurbæta kerfið munu hönnunarhugmyndir viðmælanda verða nýttar og brugðist            

verður við þeim göllum sem komu upp. Samþykkt hefur verið að hafa stílstillingarnar í æfingu               

skýrari, þ.e. Arial og litur. Bætt verður einnig við „Búa til aðgang“ á forsíðu svo það sé skýrara                  
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að bæði innskráning og nýskráning séu í boði. Til að draga athygli að því að um villuteljara sé að                   

ræða, verður kassinn utan um villufjöldann hafður grár þegar engin villa hefur verið gerð en fær                

rauðan lit strax og villa hefur verið gerð í æfingunni. Þar sem tveir viðmælendur náðu ekki að                 

klára verkefni 6 hefur teymið ákveðið að laga það með því að hafa yfirlitið aðgengilegt á tveimur                 

mismunandi stöðum en það er bæði á forsíðu og á síðu nemendans. 

5.3.4 Millihönnunarfrumgerðir 

Millihönnunarfrumgerð fyrir síðuna var gerð til þess að taka tillit til athugasemda og             

hönnunarhugmynda viðmælenda. Þar sem stór hluti af framenda A krafna var tilbúinn var             

ákveðið að nota stafsetning.is til þess að notendaprófa ásamt Figma. Í þessari prófraun var að               

mestu einblínt á stafsetningaræfinguna sjálfa. Allar breytingar voru gerðar til að bæta þægindi og              

skýra ýmis ferli við notkun. Breytingarnar eru birtar hér að neðan. 

 

 

Mynd 5.11 sýnir forsíðu með  verkefnum 
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Mynd 5.12 sýnir innskŕaningarsvæði 

 

 

Mynd 5.13 sýnir nýskráningarsvæði 
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Mynd 5.14 sýnir æfingarsvæði 

 

 

 

 

Mynd 5.15 sýnir æfingu með villu 
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Mynd 5.16 sýnir æfingu með villu og breyttum bakgrunn 
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Mynd 5.17 sýnir yfirlit eftir að æfingu hefur verið lokið 
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Mynd 5.18 sýnir prófíl notanda 

 

Breytingar í seinni prófraun 

Sama aðferð var notuð í þessari prófraun og í fyrstu prófraun. Einnig eru lagðar fram sömu                

spurningar og sömu verkefnin. Hins vegar átti sumt ekki lengur við og því var breytt. Þær                

breytingar sem gerðar voru í seinni prófunum eru þríþættar. Í fyrsta lagi var bætt við               

spurningunni “Hver er tölvukunnáttan þín?” í samhengisspurningunum. Í öðru lagi var ákveðið            

að sleppa verkefni 8 því það er of líkt verkefni 3 og í þriðja lagi var verkefni 3 breytt úr því að                      

finna æfinguna “Loðna” yfir í að finna æfinguna “Kalli fór út í búð”. 

Til að sjá öll viðtölin úr seinni prófraun skal kíkja á viðauka 8.1.2. Ekki eru endilega                

sömu viðmælendur í þessari prófraun og í þeirri fyrstu. 
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5.3.5 Mælanleg markmið 

Í töflunum að neðan verður merkt X í lokið ef viðmælandi nær að klára verkefni. Tímann sem                 

tekur viðmælanda að klára æfingu skal merkja í sekúndum. Taka skal eftir ánægjustigi             

viðmælenda á meðan á verkefni stendur t.d. ef viðmælandi verður fúl/l í skapi við að kljást við                 

verkefni. Ekki er látið sama einstakling búa til aðgang og skrá sig inn heldur er því skipt á milli                   

viðmælenda. 

 

Verkefni 1 

Viðmælandi Lokið Tími (sekúndur) Ánægja 

A X 55 Hvorki né 

B X 81 Ánægður 

F X 62 Ánægður 

Tafla 5.11 sýnir mælanleg markmið fyrir viðmælendur í verkefni 1 
 
 

Verkefni 2 

Viðmælandi Lokið Tími Ánægja 

C X 10 Ánægður 

D X 17 Ánægður 

E X 15 Ánægður 

Tafla 5.12 sýnir mælanleg markmið fyrir viðmælendur í verkefni 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 



 

Verkefni 3 

Viðmælandi Lokið Tími Ánægja 

A X 218 Hvorki né 

B X 125 Óánægður 

C X 178 Ánægður 

D X 104 Ánægður 

E X 202 Hvorki né 

F X 144 Ánægður 

Tafla 5.13 sýnir mælanleg markmið fyrir viðmælendur í verkefni 3 

Verkefni 4 

Viðmælandi Lokið Tími Ánægja 

A X 20 Ánægður 

B X 28 Ánægður 

C X 23 Ánægður 

D X 6 Ánægður 

E X 11 Ánægður 

F X 7 Ánægður 

Tafla 5.14 sýnir mælanleg markmið fyrir viðmælendur í verkefni 4 

Verkefni 5 

Viðmælandi Lokið Tími Ánægja 

A X 15 Ánægður 

B X 36 Ánægður 

C X 25 Ánægður 

D X 7 Ánægður 

E X 23 Ánægður 

F X 12 Ánægður 

Tafla 5.15 sýnir mælanleg markmið fyrir viðmælendur í verkefni 5 
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Verkefni 6 

Viðmælandi Lokið Tími Ánægja 

A X 7 Ánægður 

B X 44 Ánægður 

C  --- Óánægður 

D X 27 Hvorki né 

E X 37 Hvorki né 

F X 25 Ánægður 

Tafla 5.16 sýnir mælanleg markmið fyrir viðmælendur í verkefni 6 
 

Verkefni 7 

Viðmælandi Lokið Tími Ánægja 

A X 3 Ánægður 

B X 7 Ánægður 

C X 5 Ánægður 

D X 26 Hvorki né 

E X 13 Hvorki né 

F X 4 Ánægður 

Tafla 5.17 sýnir mælanleg markmið fyrir viðmælendur í verkefni 7 

 

5.3.6 Niðurstöður seinni prófraunar 

Niðurstöður viðtalanna voru aftur teknar saman og settar í tvo lista, vandamál sem komu upp í                

viðtalinu og hönnunarhugmyndir viðmælanda. 
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Vandamál sem komu upp í viðtölum 

Eftirfarandi tafla sýnir lista af öllum þeim vandamálum sem komu upp í viðtölunum sem tekin               

voru. Vægi vandamálanna er metið út frá alvarleika þeirra, einnig er stutt lýsing á vandamálinu               

og fjöldi viðmælenda sem lentu í því taldir upp, númerið fyrir framan hvern fjölda táknar það                

vandamál sem hann á við. 

 

Niðurstöður viðtala - Vandamál sem komu upp  

Vægi Lýsing Fjöldi 
viðmælanda 

Alvarleg 
vandamál 

1. Þurfa að smella alltaf aftur á „birta“ í hvert sinn sem 
notandi þarf að sjá textann aftur. 

2. Ekki nógu ljóst hvernig á að byrja æfingu. 
3. Texti sýndur of stutt í æfingu. 

1. Einn 
2. Tveir 
3. Tveir 

 

Miðlungs 
alvarleg 

1. Búa til aðgang of flókið með tákn, stóran staf og 

tölustaf. 

2. Birta hnappur óskýr. 

3. Villukassi óskýr 
 

1. Einn 
2. Tveir 
3. Þrír 

Minniháttar 
evandamál 

1. Stafsetningarvilla í textanum sjálfum. 
2. Engin stig gefin eftir æfingu en samt er stigatafla 

3. Að sjá yfirlit yfir heildarárangur var ekki nógu ljóst 

(tengist ekki A kröfum). 

4. Stigatafla óskýr (tengist ekki A kröfum). 

1. Einn 
2. Einn 
3. Einn 
4. Fjórir 

Tafla 5.18: Sýnir vandamál sem komu upp í viðtölunum. 
 

 
Hönnunarhugmyndir viðmælenda 
Eftirfarandi tafla er samansafn af öllum hönnunarhugmyndum sem viðmælendur komu með           

varðandi uppsetningu og útfærslu kerfisins. Hönnunarhugmyndunum er skipt í tvo flokka:           

hugmyndir sem verða innfærðar í útfærslu kerfisins (samþykktar hugmyndir) og hugmyndir sem            

verða ekki notaðar (ósamþykktar hugmyndir). 
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Niðurstöður viðtala - Hönnunar hugmyndir viðmælenda 

 Lýsing 

Samþykktar 
hugmyndir 

1. Hafa skalanlegri æfingu fyrir mismunandi skjástærðir þannig það verði minna 
af auðu plássi á skjánum. 

2. Hafa einhverja stillingu á því hvað hver bútur af texta er sýndur í langan tíma 
í æfingu, ef til vill stillt eftir aldri eða einstaklingsbundið. 

3. Skrifa „birta setningu“ í stað birta. 
4. Skrifa „x villur“ í æfingu í stað þess að sýna einungis villufjölda. 
5. Hafa yfirskriftina yfir stigatöflu í stærri leturgerð og titilinn meira lýsandi, til 

dæmis hafa titilinn „stigataflan þín í þessari æfingu“ eða „stigataflan þín í 
æfingunni Kalli fór út í búð“. 

6. Hafa kennslumyndband eða einhverja skýringu í byrjun æfingar. 
7. Gefa stig í lok æfingar þar sem stigatafla er röðuð eftir stigum. 
8. Hafa „kláraðar æfingar“ sem smellanlegan hnapp. 
9. Sleppa táknum í lykilorði og tölustöfum (má hafa bæði en er ekki 

nauðsynlegt). 
10.  Hafa hnappinn í lok æfingar „sjá allan árangur“ sem leiðir að síðunni þinni. 

Ósamþykktar 
hugmyndir 

1. Hafa tölvupóstfang í innskráningu. 
2. Hafa stafsetningarreglur í boði á síðunni. 
3. Hafa flipa fyrir allar mismunandi æfingar sem tengjast stafsetningarreglum til 

hliðar. 
4. Sýna þrjá bestu nemendur hvers dags í „topp 3“ töflu. 
5. Hafa eins konar fígúru, til dæmis penni eða blýantur, sem hvetur nemendur 

áfram. 
6. Leiðbeiningar á ensku. 

Tafla 5.19: Sýnir samþykktar og ósamþykktar hönnunarhugmyndir viðmælanda. 
 

 

Samantekt á endurbótum 

Til að endurbæta kerfið verða hönnunarhugmyndir viðmælanda nýttar og brugðist verður við            

þeim göllum sem koma upp. Þær hugmyndir sem voru samþykktar eru meðal annars að hafa               

skalanlegri æfingu fyrir mismunandi skjástærðir þannig það verði minna af auðu plássi á             

skjánum og að hafa einhverja stillingu á því hvað hver bútur af texta er sýndur í langan tíma í                   

æfingu, ef til vill stillt eftir aldri eða einstaklingsbundið. Einnig var ákveðið að bæta við „birta                

setningu“ í stað birta og að skrifa x villur í æfingu í stað þess að sýna einungis villufjölda. Þá var                    
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líka ákveðið að hafa yfirskriftina yfir stigatöflu í stærri leturgerð og titilinn meira lýsandi, til               

dæmis hafa titilinn „stigataflan þín í þessari æfingu“ eða „stigataflan þín í æfingunni Kalli fór út í                 

búð“. Ákveðið var að hafa kennslumyndband eða einhverja skýringu í byrjun æfingar, að gefa              

stig í lok æfingar þar sem stigatafla er röðuð eftir stigum og að hafa „kláraðar æfingar“ sem                 

smellanlegan hnapp. Þar sem kerfið er fyrir börn hefur einnig verið ákveðið að taka niður þá                

kröfu þegar lykilorð er valið að þurfa að hafa tákn og tölustafi. 

 

5.3.7 Niðurstaða mælanlegra markmiða. 

Þegar mælanleg markmið fyrir báðar prófraunir eru skoðuð sést að markmiðin koma almennt             

mjög vel út og virðast viðmælendur almennt ánægðir með hönnun kerfisins. Ákveðið var að hafa               

ekki nákvæmt tímamarkmið fyrir þann tíma sem tók viðmælendur að framkvæma verkefni.            

Ástæða þess er að mikill munur var á frumgerðunum í fyrstu prófraun og þeim í seinni þar sem                  

vefsíðan var notuð í seinni prófraun. Vefsíðan var notuð til að prófa æfingu, nýskráningu og               

innskráningu. 
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6. Áhættugreining 

6.1 Yfirlitstafla yfir áhættur 

Hér má sjá yfirlit yfir áhættur sem þróunarteymið hefur borið kennsl á. Töflunni er raðað eftir                

samlagsáhrifum á svokölluðum áhættustuðli. Áhættustuðullinn er reiknaður með því að          

margfalda áhrif (1-5) með miðgildi líkinda (%). Þau líkindabil sem áhættur eru miðaðar við eru:               

0-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80% og 80-100%, en ávallt er námundað að næsta tug fyrir              

skýrleika. Áhætta sem er líkleg og með metin áhrif á stigi 4 hefur því 0.90 * 4 = 3.6 

 
Nr. Áhætta Forvörn Aðgerðaráætlun Ábyrgðarmaður Líkindi Áhrif Miklivægi 

1 

Of miklum tíma eytt í 
yfirbyggingu verkefnis, svo 
sem verkefnastýringu. 

Styðjast við tímaplanið og 
passa að eyða ekki tíma í 
hluti sem skipta ekki máli í 
stóra samhenginu. 

Skoða 
tímaplan og 
sprettina betur. Júlía 90 4 3.6 

2 
Umfang verkefnisins illa 
skilgreint eða vex úr valdi. 

Fylgja bestu starfsvenjum 
hugbúnaðarfræðinnar. 

Vandamál 
metið hvort 
best sé að 
vinna að 
krísustjórn og 
endurskipulag
ningu eða 
vinna með 
vandamálinu. Njáll 90 4 3.6 

3 
Teymið misskilur kröfur 
verkefnisins. 

Hafa fundi eins skýra og 
hægt er og passa að spyrja 
ef vafi liggur fyrir. 

Funda og 
aðlaga kröfur. 
Passa að allir 
séu með sama 
skilning á 
kröfunni. Júlía 70 4 2.8 

4 
Lærdómsferlar valda töfum 
í þróunarferlinu. 

Taka auka daga til að 
fræða hópmeðlimi um 
komandi viðfangsefni. 

Taka enn 
annan auka 
dag ef það var 
ekki gert. Njáll 90 3 2.7 
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5 
Heimild til verka (e. 
authority) er óljós. 

Hafa það skýrt frá upphafi 
hver hefur heimild til 
hvers. 

Sjá til þess að 
heimildir séu 
vel 
skilgreindar og 
ef eitthvað fer 
úrskeiðis þarf 
að laga það 
samstundis. Gabríel 90 3 2.7 

6 Kerfið hrynur. Gott eftirlit. 

Koma kerfinu 
í gang eins 
fljótt og auðið 
er. Gabríel 50 5 2.5 

7 Teymið er aðstöðulaust. Á ekki við. 
Nýta stofur í 
skólanum. Natalia 70 3 2.1 

8 

Breytingastjórnun heldur 
ekki í við breytileika 
verkefnisins. 

Vel skilgreindir ferlar 
varðandi breytingar á 
umfangi verkefnis. 
Breytingar þyrftu að 
uppfylla ákveðnar kröfur 
settar til þess að teljast 
gildar. 

Endurskipulag
ning á verklagi 
sem og 
yfirferð á 
áhrifaþáttum. Júlía 70 3 2.1 

9 
Sprettur gengur verr en er 
áætlað. 

Fylgja Scrum aðferðafræði 
hvað varðar daglega fundi 
og vera raunsæ með 
áætlanir. 

Meta hvort 
æskilegt sé að 
lengja sprett, 
færa 
notendasögur 
yfir á annan 
sprett eða auka 
vinnuframlag 
tímabundið. 
Draga lærdóm 
af ef þörf 
gerist til að 
skipuleggja 
næstu spretti 
betur. Júlía 70 3 2.1 

10 
Tæknilegar breytingar hafa 
áhrif á verkefnið. Plana tæknistakkinn vel. 

Bregðast við 
breytingunni 
og plana hvað 
skal gera næst. Gabríel 90 2 1.8 
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11 Sprettir eru illa undirbúnir. 

Hafa gott Scrum skipulag 
og athafnir (e. activities). 
Nota retrospective vel til 
að passa að þetta gerist 
ekki aftur. 

Endurskoða 
stöðu Scrum 
meistara. Natalia 90 2 1.8 

12 
Viðeigandi hagsmunaaðilar 
ekki nægilega upplýstir. 

Góð samskipti milli allra 
aðila. 

Senda allar 
upplýsingar og 
spurnigar á 
viðeiandi 
hagsmunaaðila
. Njáll 90 2 1.8 

13 
Lagalegar hömlur fyrir 
þróun. Á ekki við. 

Reyna að fá 
samþykki eða 
undanþágu. Natalia 30 5 1.5 

14 
Ekki rétt forgangsröðun á 
kröfulista. 

Ræða hverja kröfu fyrir 
sig. 

Endurraða 
forgangsröð. Njáll 90 3 2.7 

15 

Hlutar kerfisins vinna illa 
saman vegna óskilgreindra 
viðmóta. 

Teymið módelar kerfið svo 
hægt sé að tjá viðmót 
hluta. 

Farið verður 
yfir skipulega 
hvernig best 
skuli sjá til 
þess að 
lagfæra 
viðmót og 
hluta kerfisins 
til þess að rétta 
úr þessu. Natalia 70 2 1.4 

16 

Tafir á ákvarðanatöku 
vegna forfalla eða annarra 
orsaka. 

Nota Slack 
verkefnastjórnunartólið 
fyrir samskipti og 
ákvarðanatökur. 

Minna á að 
nota Slack. Natalia 70 2 1.4 

17 
Notendur ósáttir við 
frumgerð. 

Setja sig í spor 
hugsanlegra notenda. 

Endurhanna 
frumgerðir og 
taka góð viðtöl 
til að hægt sé 
að nýta gögnin 
sem fást úr því 
við endurgerð. Kjartan 10 2 0.2 

18 

Kerfið er of háð 
utanaðkomandi 
þjónustu/kerfi. 

Hafa kerfið eins frátengt 
og hægt er. 

Brjóta kerfið 
upp og reyna 
að frátengja Kjartan 50 2 1 
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það. 

19 

Hópmeðlimur veikist 
líkamlega/andlega þannig 
að hann forfallist til lengri 
tíma (2 vikur eða lengur). 

Ábyrgð dreifð þannig að 
þekking einangrist ekki á 
einn einstakling á 
gagnlegan máta. 

Nauðsynlegt 
er að tryggja 
til skamms 
tíma að 
langvarandi 
forföll hafi 
ekki alvarleg 
áhrif innan 
spretts. Það 
þarf að tryggja 
að þekking 
einangrist ekki 
sökum þess að 
teymið verður 
fámennara. Júlía 70 3 2.1 

20 

Hönnun kóða illa 
skipulögð/stenst ekki 
kröfur. 

Passa að hönnunarferli fari 
ítarlega yfir hönnun 
kerfisins. 

Endurhanna 
þann hluta sem 
stenst ekki. Gabríel 30 3 0.9 

21 

Ný viðbót við kerfið stenst 
ekki skilyrði sem sett eru í 
notendasögum. 

Passa að allir hafi góða 
yfirferð á kóða áður en 
hann er settur í 
útgáfustjórnunarkerfið. 

Afturkalla 
breytingar 
og/eða lagfæra 
þær. Gabríel 30 3 0.9 

22 
Hópmeðlimur er ósáttur við 
ákvarðanatöku. 

Vel skilgreindir ferlar fyrir 
ákvörðunartöku fyrir mis 
mikilvægar ákvarðanir í 
samstarfsyfirlýsingu. 

Ef ósætti 
verður í 
hópnum skal 
reyna að miðla 
málum þegar 
kemur að 
ákvörðunum 
til þess að 
finna milliveg. 
Ef ósætti varða 
tæknileg atriði 
skal leita til 
sérfræðinga, 
svo sem 
kennara í 
tölvunarfræðid
eild HR. Júlía 70 1 0.7 
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23 

Hópmeðlimur sinnir ekki 
verkefnalegum skyldum 
sínum vegna vanrækslu. 

Daglegt Scrum til þess að 
hafa yfirsýn á framvindu 
verkefnisins. 

Tala við 
viðkomandi 
um 
undirliggjandi 
ástæður. Gæti 
þurft að 
kveikja áhuga 
viðkomandi á 
verkefninu eða 
veita aðstoð 
frá öðrum 
hópmeðlim ef 
vanræksla er 
mikil. Kjartan 30 2 0.6 

24 
Utanaðkomandi aðili kemst 
í eða eyðileggur gögn. 

Passa að skilja tölvur ekki 
eftir ólæstar. 

Breyta 
aðgangsorðum Gabríel 30 2 0.6 

25 

Hópmeðlimur nær ekki að 
ljúka við verkefni sökum 
þekkingarleysis. 

Samskiptasáttmálinn sér 
um að samskipti milli 
hópmeðlima séu skýr og 
hægt sé að biðja um hjálp 
ef þörf er á. 

Ef aðstæður 
renna upp skal 
sjá til þess að 
viðkomandi 
fái aðstoð við 
verkefnið. Njáll 50 1 0.5 

26 
Kóði er ekki öruggur vegna 
dependencies 

Passa að vera alltaf með 
nýjustu útgáfu 

Setja upp 
sjálfvirkar 
uppfærslur á 
þeim Gabríel 50 1 0.5 

Tafla 6.1 sýnir yfirlit yfir áhættur 

6.2 Áhættudagbók 

31.01.2020  

Þróunarteymið fékk samþykki á umsókn fyrir aðstöðu í Seres nýsköpunarsetri. Á undan því hafði              

þróunarteymið enga fasta aðstöðu. Líkindi voru færð niður sökum þess. 

 

Nr. Áhætta Líkindi fyrir Líkindi eftir 

7 Teymið er aðstöðulaust 60-80% 0-20% 

Tafla 6.2 sýnir uppfærslu fyrir 31.01.2020 
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02.02.2020 

Andrúmsloft innan teymisins skánaði mikið eftir að samskiptasáttmálinn var gerður og hin ýmsu             

mál rædd í framhaldi við það. 

 

Nr. Áhætta Líkindi fyrir Líkindi eftir 

22 Hópmeðlimur er ósáttur 
við ákvarðanatöku 

80-100% 60-80% 

Tafla 6.3 sýnir uppfærslu fyrir 02.02.2020 
 

 

 

 

 

07.02.2020 

Þróunarteymið tók sameiginlega ákvörðun um það að þessa þætti er ekki hægt að annaðhvort              

fyrirbyggja eða búa til aðgerðaráætlun til þess að sporna við. Eftirfarandi áhættur eru því teknar               

út. 

Nr. Áhætta Líkindi fyrir Líkindi eftir 

0 Verkefnastjóri hættir 
stuðning við verkefnið 

0-20% 0% 

0 Tölva hópmeðlims 
eyðileggst 

20-40% 0% 

0 Teymið nær ekki að 
klára verkefnið 

80-100% 0% 

0 Kerfisarkitektúr skortir 
sveigjanlega 

40-60% 0% 

Tafla 6.4 sýnir uppfærslu fyrir 07.02.2020 
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08.03.2020 

Þróunarteymið hefur klárað notendaprófanir og því hafa líkindi fyrir eftirfarandi áhættu minnkað            

töluvert. 

 
 

Nr. Áhætta Líkindi fyrir Líkindi eftir 

17 Notendur ósáttir við 
frumgerð. 

40-60% 0-20% 

Tafla 6.5 sýnir uppfærslu fyrir 08.03.2020 
 
 
 
13.03.2020 
Þróunarteymið þurfti að endurskipuleggja sig eftir að samkomubann kom upp og hækkuðu 
líkindi á eftirfarandi áhættum því töluvert. 
 

Nr. Áhætta Líkindi fyrir Líkindi eftir 

19 Hópmeðlimur veikist 
líkamlega/andlega 
þannig að hann forfallist 
til lengri tíma (2 vikur 
eða lengur). 

20-40% 60-80% 

7 Teymið er aðstöðulaust. 0-20% 60-80% 

16 Tafir á ákvarðanatöku 
vegna forfalla eða 
annarra orsaka. 

40-60% 60-80% 

Tafla 6.6 sýnir uppfærslu fyrir 13.03.2020 
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22.03.2020 
Þróunarteymið er aðstöðulaust eftir að samkomubann hertist vegna Covid-19. Aðgerðaráætlunin 
á ekki við fyrir þessa áhættu. 
 

Nr. Áhætta Líkindi fyrir Líkindi eftir 

7 Teymið er aðstöðulaust 60-80% 80-100% 

Tafla 6.7 sýnir uppfærslu fyrir 22.03.2020 
 

 
05.04.2020 
Neðangreind áhætta kom upp hjá þróunarteyminu þannig sprettur var lengdur sbr. 
aðgerðaráætlun hennar. 
 

Nr. Áhætta Líkindi 

9 Sprettur gengur verr en 
er áætlað. 

60-80% 

Tafla 6.8 sýnir uppfærslu fyrir 05.04.2020 
 
 

15.04.2020 
Þróunarteymið bætti við nýrri áhættu eftir að hafa fengið viðvörun frá GitHub um öryggisgalla 
sem hafði uppgötvast í dependencies sem kóðinn reiðir sig á.  
 

Nr. Áhætta Líkindi 

26 Kóði er ekki öruggur vegna dependencies 40-60% 

Tafla 6.9 sýnir uppfærslu fyrir 15.04.2020 
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16.04.2020 
Þróunarteymið lenti í töfum vegna lærdómsferla teymismeðlima. Tekið var á því með því að 
lengja sprett líkt og aðgerðaráætlun lýsir.  Einnig hefur áhætta 12 komið upp nokkrum sinnum 
hjá hópnum og hefur teymið því ákveðið að taka sig á sbr. aðgerðaráætlun hennar. 
 

Nr. Áhætta Líkindi 

4 Lærdómsferlar valda 
töfum í þróunarferlinu. 

80-100% 

12 Viðeigandi 
hagsmunaaðilar ekki 
nægilega upplýstir. 

80-100% 

Tafla 6.10 sýnir uppfærslu fyrir 16.04.2020 
 
01.05.2020 
Þróunarteymið tók eftir að forgangsröðun fyrir kröfur átti ekki lengur við kerfið (nokkrar C 
kröfur) þannig henni var breytt sbr. aðgerðaráætlun. 
 

Nr. Áhætta Líkindi fyrir Líkindi eftir 

14 Ekki rétt forgangsröðun 
á kröfulista. 

40-60% 80-100% 

Tafla 6.11 sýnir uppfærslu fyrir 01.05.2020 
 
 
04.05.2020 
Þróunarteymið er ekki lengur aðstöðulaust eftir að fjöldamörk samkomubanns hækkaði í 50 
manns. 
 

Nr. Áhætta Líkindi fyrir Líkindi eftir 

7 Teymið er aðstöðulaust 80-100% 0-20% 

Tafla 6.12 sýnir uppfærslu fyrir 04.05.2020 
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05.05.2020 
Eftirfarandi áhættur komu ekki upp hjá þróunarteyminu. 
 

Nr. Áhætta Líkindi 

1 Of miklum tíma eytt í 
yfirbyggingu verkefnis, 
svo sem 
verkefnastýringu. 

80-100% 

2 Umfang verkefnisins illa 
skilgreint eða vex úr 
valdi. 

80-100% 

3 Teymið misskilur kröfur 
verkefnisins. 

60-80% 

5 Heimild til verka (e. 
authority) er óljós 

80-100% 

10 Tæknilegar breytingar 
hafa áhrif á verkefnið. 

80-100% 

11 Sprettir eru illa 
undirbúnir. 

80-100% 

13 Lagalegar hömlur fyrir 
þróun. 

20-40% 

15 Hlutar kerfisins vinna 
illa saman vegna 
óskilgreindra viðmóta. 

60-80% 

16 Tafir á ákvarðanatöku 
vegna forfalla eða 
annarra orsaka. 

60-80% 

17 Notendur ósáttir við 
frumgerð. 

0-20% 

Tafla 6.13 sýnir uppfærslu fyrir 05.05.2020 
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7. Framvinda 
Framvinduskýrslan er notuð til að halda utan um framvindu þróunarteymisins. Í þessari skýrslu             

koma fram upplýsingar um tímaskráningu teymisins og sundurliðun tíma eftir verktegund           

(forritun, skjölun, fundir o.s.frv.). Einnig koma fram í þessari skýrslu upplýsingar um framgang             

verkefnisins. Hér kemur fram yfirlit yfir sprettina þ.á.m. brunarit spretts (e. sprint            

burndown/burnup) ásamt sprint backlog og einnig helstu punktar úr planning og retrospective            

fundum teymisins. 

 

7.1 Tímaskráning hópmeðlima 

Tímaskráning hópmeðlima fór fram í gegnum Google Sheets. Hver meðlimur sá um að skrá sinn               

tíma, en Natalia López fer gaumgæfilega yfir tímana. Hér að neðan er tafla sem sýnir heildartíma                

hvers hópmeðlims fyrir tilheyrandi flokk. Í töflunni lesast tímarnir í klukkutímum og mínútum             

þ.e. klst:mín. 

 

Flokkur Gabríel Júlía Kjartan Natalia Njáll Heildartími 

Verkefnastjórnun 31:00 33:15 34:15 36:55 31:45 167:10 

Skýrslugerð 62:35 79:30 66:30 96:30 46:20 351:25 

Kynningar og 
fundir 32:35 30:30 30:50 31:50 47:10 172:55 

Hönnun 6:00 21:35 20:45 24:30 11:00 83:50 

Uppsetning 46:00 30:00 6:25 23:20 7:45 113:30 

Forritun 124:05 105:20 163:45 127:00 253:45 773:55 

Heildartími 302:15 300:10 322:30 340:05 397:45 1662:45 

Tafla 7.1. Sýnir fjölda tíma hvers einstaklings 
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7.1.1 Samantekt af tímaskráningu 

Í heildina vann teymið 1662 klukkutíma og 45 mínútur. Áætlaður heildartími var 1500             

klukkutímar. Sá tími fékkst með því að gera ráð fyrir að hver meðlimur teymisins verji 300                

tímum í verkefnið. Gera má ráð fyrir að örfáar klukkustundir bætist við þegar lokakynning er               

undirbúin. 

7.2 Sprettur 0 

Sprettur 0: 08/01/2020 - 16/02/2020 

Brunarit 

 
Graf 7.1. Sýnir framvindu í spretti 0 
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Graf 7.2. Sýnir verkaskiptingu í spretti 0 

 
Samantekt 

Eins og sjá má á brunariti spretts 0 var vinnumagnið nokkuð jafnt yfir þær fimm vikur sem                 

tilheyrðu þessu undirbúningstímabili. Ef glögglega er gáð sést að sprettur 0 skiptist að vissu leyti               

í tvo hluta, en fyrri hluti hans fór að mestu í stýringu verkefnisins. Seinni hluti sprettsins fór mest                  

megnis í skýrslugerð. 

Það er mat teymisins að víkkun kerfisins hafi tekist gífurlega vel. Í upphafi var rætt við 

ábyrgðarmann verkefnisins. Skoðuð voru önnur kerfi sem eru þannig byggð að þau taka við 

innslætti á lyklaborð frá notendum í takt við gefinn texta. Þetta, ásamt gömlu námsefni veitti 

hópmeðlimum innblástur til þess að útvíkka skilgreiningu kerfisins. Hugmyndin hefur vaxið frá 

einfaldri hugmynd af stafsetningaræfingartóli yfir í vel skilgreint og öflugt námstól. 

Notendasögurnar eru 40 talsins og eru þær, að mati teymisins, vel skilgreindar og afmarka 

hugmyndina svo hún vaxi ekki óhóflega. 
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Þróunarteymið festi kaup á léninu Stafsetning.is. Lénið var ekki frátekið fyrirfram þannig 

þróunarteymið ákvað að grípa gæsina og skrá það fyrir verkefnið. Það er þaðan sem verkefnið 

dregur nafn sitt. 

Eftir að fyrrgreindum verkefnum lauk þá hófust skýrsluskrif til þess að gera grein fyrir 

verkefninu og skjalfesta það sem unnið hafði verið. Skýrslurnar standa saman af 

verkefnislýsingu, áhættugreiningu, hönnunarskýrslu, verklagslýsingu og framvinduskýrslu. Allt 

þetta hefur verið sett saman í lokaskýrslu. 

Ekki var svokallað sprint retrospective framkvæmt þar sem engar sögur voru innleiddar 

og forritun ekki hafin. 

Að lokum skipulagði þróunarteymið næsta sprett. Valdar voru þrjár notendasögur til að 

innleiða. Sögurnar sem voru valdar eru allar hluti af grunnvirkni kerfisins - 

stafsetningaræfingunni sjálfri. Lögð verður áhersla á grunnþætti Stafsetning.is áður en innleiddir 

verða virkniþættir sem eru einungis til þess fallnir að bæta notendaupplifun. 

 

7.3 Sprettur 1 

Sprettur 1: 21/02/2020 - 01/03/2020 
Áætlun og undirbúningur var hafinn fyrir sprett 1. Byrjað var á því að skipta þeim sögum sem 

valdar voru fyrir sprett 1 niður í verkefni. Sögur 4, 5 og 6 voru valdar vegna þess að það hentar 

best að útfæra þær fyrst og einnig því þær eru grunnstoð kerfisins. Einnig þarf að setja upp 

þróunarumhverfi og nefndum við það í sögu 0. Scrum planning poker var notaður til þess að 

ákvarða sögupunkta fyrir hverja sögu og þá var gert ráð fyrir tíma sem hver saga myndi taka í 

útfærslu. Ákveðið var að meta ekki sögu 0, heldur einungis að skipta henni upp í verkefni (e. 

task) því búist var við að ferlið við að koma upp þróunarumhverfi gæti varað yfir nokkra spretti. 

Þá var pí-aðferðin notuð á allar sögurnar (fyrir utan sögu 0) til þess að gefa upp raunhæfari tíma. 

Pí-aðferðin er þannig að heildartíminn er margfaldaður með pí (3.1415 ...). Þá fengust 30 klst * 

pí = 90.3 klst. Að viðbættum tímanum fyrir þróunarumhverfið fæst þá 90.3 klst + 54 klst = 144.3 

klst. Það passar vel þar sem áætlaður tími fyrir hvern sprett er 140 klukkustundir. 
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0. Setja upp þróunarumhverfi 

❏ Setja upp dependencies og gera geymslu (e. repository) - 3 klst 

❏ Koma upp CI - 5 klst 

❏ Koma upp CD - 6 klst 

❏ Koma upp gagnagrunni - 3 klst 

❏ Uppsetning á Firebase - 2 klst 

❏ Uppsetning á Monitoring - 2 klst 

❏ Búa til skriftur - 3 klst 

❏ Fræðslunámskeið - 30 klst 

 

4. 8 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta æft mig í stafsetningu með því að slá inn texta sem 

mér er gefinn til þess að geta bætt kunnáttu mína. 

❏ Setja upp stíla - 5 klst 

❏ Búta niður textann - 5 klst 

❏ Birta textann - 3 klst 

❏ Birta bútana - 3 klst 

❏ Taka við inntaki frá notanda - 1 klst 

❏ Stoppa á villu - 2 klst 

 

5. 3 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta séð yfirlit yfir villur sem ég geri í núverandi æfingu 

svo ég viti hvernig mér gengur í henni. 

❏ Finna nákvæma villu - 1 klst 

❏ Setja upp stíla fyrir villu - 1 klst 

❏ Gera villuteljara - 2 klst 

❏ Láta villustíl hverfa þegar orð er skrifað rétt - 2 klst 
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6. 2 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta séð yfirlit um villur sem ég gerði í æfingu um leið 

og ég lýk henni svo ég geti lært af mistökum. 

❏ Birta villufjölda - 1 klst 

❏ Birta heildartexta með staðsetningum á villum notanda sýndar - 2 klst 

❏ Á OnHover sýnd villan sem notandi gerði - 1 klst 

❏ Færsla frá æfingu yfir í yfirlit - 1 klst 

 

 

Brunarit 

 

Graf 7.3. Sýnir framvindu í spretti 1 
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Tímar 

Hér að neðan er tafla sem sýnir tíma þróunarteymisins yfir sprett 1. Áætlaður tími sprettsins var 

140 tímar en rauntími hans var 169 tímar og 15 mínútur. 

Flokkur Gabríel Júlía Kjartan Natalia Njáll Heildartími 

Skýrslugerð       

Kynningar og 
fundir 2:30 1:55 3:15 3:00 2:45 13:25 

Hönnun 4:00 16:35 20:45 17:15  58:35 

Uppsetning 20:45 2:00 3:40 4:20 5:00 35:45 

Forritun   14:00 11:30 36:00 61:30 

Heildartími 27:15 18:30 41:40 36:05 43:45 169:15 

Tafla 7.2. Sýnir tímafjölda fyrir sprett 1 

 

 

Samantekt 

Af þeim sögum sem voru áætlaðar á sprett 1: 

User story 5, 4 kláruð 

User story 6 ekki klárað 

 

Ákveðið var að höggva á sprett númer tvö þar sem teymismeðlimir voru verkefnalausir, þ.e. 

vinna agile. Ekki var hægt að fara beint í innskráningu og auðkenningu (e. authorization) sem 

var hluti af sprett númer 2 þar sem sá sem hafði mesta þekkingu á Firebase var á Akureyri. 

Klárað var að búa til viðmót í framenda fyrir nýskráningu og innskráningu þó ekki var hægt að 

klára bakenda virkni fyrir þær sögur. Ákveðið var að taka fyrir lestrarörðugleika sögurnar og 

voru þær kláraðar að fullu, þar sem tími gafst til þess. Byrjað var á að setja upp viðmót fyrir 

æfingayfirlit sem myndi þjóna sögum 3 og 7, en það tókst í framenda. 

 

Eftirfarandi sögur voru áætlaðar á sprettinn og kláraðar að fullu 

Saga nr. 5: 3 sögupunktar 

Saga nr. 4: 8 sögupunktar 
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Eftirfarandi sögur voru ekki áætlaðar á sprettinn en voru teknar fyrir þar sem tími gafst og 

kláraðar að fullu 

Saga nr. 8: 2 sögupunktar 

Saga nr. 9: 1 sögupunktur 

Saga nr. 12: 1 sögupunktur 

 

Eftirfarandi sögur voru ekki áætlaðar á sprettinn en voru teknar fyrir þar sem tími gafst en ekki 

tókst að klára þær að fullu, áætlaðir voru sögupunktar fyrir það sem náðist að klára 

Saga nr. 1: Innskráningarviðmót: 2 sögupunktar 

Saga nr. 2: Nýskráningarviðmót: 2 sögupunktar 

Saga nr. 3: Birta æfingayfirlit: 1 sögupunktur 

Saga nr. 8: Birta æfingayfirlit: 1 sögupunktur 

 

Heildar sögupunktar yfir sprett 1: 11 + 4 + 6 = 21 

 

Einnig voru gerð ítarleg notendaviðtöl sem höfðu áhrif á framvindu. 

 

Ráðstöfun á teymismeðlimum á hverjum degi í sprettinum: 

Fyrri föstudag: 1 í uppsetningu á umhverfi, 3 í notendaviðtölum, 1 í forritun 

Fyrri sunnudag: 1 í uppsetningu, 3 í notendaviðtölum, 1 í forritun 

 

Seinni föstudag: 2 í notendaviðtölum, 1 í forritun, 2 forfallaðir 

Seinni sunnudag: 3 í forritun, 2 forfallaðir 

 

Samtals fóru 66.5 tímar í forritun sem er 3.3 klukkutímar per sögupunkt. 

 

Hópurinn hefur ca. 100 tíma í forritun í sprett 2 og því ættu að nást 30 sögupunktar í sprett 2 þar 

sem 100 tímar / 3.3 tímar á hvern sögupunkt = 30 sögu punktar. 
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7.4 Sprettur 2 

Sprettur 2: 6/03/2020 - 15/03/2020 

Áætlun og undirbúningur var hafinn fyrir sprett 2. Byrjað var á því að færa yfir þær sögur sem 

náðist ekki að klára í spretti 1 yfir í sprett 2. Síðan voru ákveðnir sögupunktar fyrir allar þær A 

sögur sem eftir voru. Notast var við sömu aðferðir við það og í sprett 1, þ.e.a.s. Scrum Planning 

Poker og Pí-aðferðina. Saga 11 var metin sem 0 sögupunktar þar sem aldrei var sett neitt 

takmark á það hversu oft má taka hverja æfingu. Nokkrar sögur voru kláraðar að hluta til í sprett 

1 þar sem hópurinn þurfti að aðlagast hraðara vinnulagi en gert hafði verið ráð fyrir, en það voru 

sögur 1, 2, 3, 8. Þetta voru, í réttri röð, þær sögur sem snertu nýskráningu, innskráningu, birta 

úrval æfinga og sjá yfirlit æfinga sem notandi hefur klárað. Aðeins var útfært það sem snerti 

notendaviðmót þar sem hópurinn hafði ekki gengið frá CI/CD fyrir bakendann, sem var 

nauðsynlegur undanfari þess að geta klárað þessar aukalegu sögur að fullu. Afgangur þessara 

notendasagna var metinn og voru þær sögur brotnar niður. Áætlað var að 30 sögupunktar væru 

hentugur fjöldi fyrir sprett 2 miðað við framvindu í sprett 1 í samanburði við mögulegan tíma 

fyrir forritun í sprett 2. Eftirfarandi sögur voru áætlaðar fyrir sprett 2 með uppfærðum 

sögupunktum. Áætlaður tími spretts er 64 * pí = 201 klst. 
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0. Setja upp þróunarumhverfi 

❏ Koma upp CD - 6 klst 

❏ Koma upp gagnagrunni - 3 klst 

❏ Uppsetning á Firebase - 2 klst 

❏ Uppsetning á Monitoring - 2 klst 

❏ Fræðslunámskeið - 15 klst 

 

6. 2 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta séð yfirlit um villur sem ég gerði í æfingu um leið 

og ég lýk henni svo ég geti lært af mistökum. 

❏ Birta villufjölda - 1 klst 

❏ Birta heildartexta með staðsetningum á villum notanda sýndar - 2 klst 

❏ Á OnHover sýnd villan sem notandi gerði - 1 klst 

❏ Færsla frá æfingu yfir í yfirlit - 1 klst 

 

1. 8 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta búið til aðgang svo ég geti æft mig í stafsetningu. 

❏ Bygging verkefnis og slóðvísun (e. Project architecture and routing) - 1 klst 

❏ Auðkenna notanda - 1 klst  

❏ Tengja notenda gagnagrunn - 1 klst 

❏ Setja upp Firebase klasa - 2 klst 

❏ Framenda lógík til að auðkenna notenda - 2 klst 

❏ Framenda lógík í Redux Store - 2 klst 

 

2. 2 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta skráð mig inn svo ég geti æft mig í stafsetningu. 

❏ Búa til innskráningar slóð í bakenda og innskráningar fall í klasa - 1 klst 

❏ Tengja innskráningarvirkni við form í framenda - 1 klst 

 

 

 

72 



 

3. 20 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta fundið æfingar sem henta mínu námstigi svo að 

erfiðleika stigið henti mér 

❏ CRUD slóðir fyrir æfingar - 5 klst 

❏ Setja upp mongodb (e. locally) og í Digitalocean - 5 klst 

❏ Ákveða erfiðleikaskala - 1 klst  

❏ Tengja Firebase við auðkenningarslóðir (e. authenticated routes) - 1 klst 

❏ Sækja og birta æfingar á framendanum - 1 klst 

❏ Sækja gögn úr gagnagrunni - 2 klst 

 

10. 3 sögupunktar - Sem nemandi vil ég að hver prófraun af æfingu vistist svo ég geti haldið 

utan um mínar prófraunir. 

❏ Uppfæra stíla - 1 klst 

❏ Láta bakenda bæta við boolean gildi - 2 klst 

 

7. 2 sögupunktar - Sem nemandi vil ég hafa yfirlitsíðu yfir hvaða æfingar ég hef reynt við svo 

ég geti séð árangur minn hingað til. 

❏ Birta í framenda - 1 klst 

❏ Sækja gögn í bakenda - 1 klst 

 

11. 0 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta reynt við hverja æfingu eins oft og ég vil svo ég 

geti fengið sem mest út úr hverri æfingu. 
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Brunarit 

 

Graf 7.4. Sýnir framvindu í spretti 2 

 

 

Tímar 

Hér að neðan er tafla sem sýnir tíma þróunarteymisins yfir sprett 2. Áætlaður tími sprettsins var 

201 tímar en rauntími hans var 150 tímar og 20 mínútur. 

Flokkur Gabríel Júlía Kjartan Natalia Njáll Heildartími 

Skýrslugerð 2:30 9:00 13:45 12:00 0:50 38:05 

Kynningar og 
fundir 1:00  1:00 1:00 4:00 7:00 

Hönnun  5:00  7:15  12:15 

Uppsetning 6:45     6:45 

Forritun 14:20  20:35 15:20 36:15 86:30 

Heildartími 24:35 14:00 35:20 35:35 41:05 150:35 

Tafla 7.3. Sýnir tímafjölda fyrir sprett 2 
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Samantekt 

Allar sögur sem voru áætlaðar fyrir þennan sprett voru kláraðar fyrir utan sögu 7 sem var færð 

yfir í næsta sprett. Í miðjum spretti ákvað teymið að notast við MongoDB í stað Firebase 

þjónustunnar þar sem í ljós kom að sú þjónusta studdi illa við módel teymisins af innskráningu í 

kerfið. 

7.5 Sprettur 3 

Sprettur 3: 20/03/2020 - 25/04/2020 

Áætlun og undirbúningur var hafinn fyrir sprett 3. Byrjað var á því að klára skil fyrir stöðufund 2 

og undirbúa kynningu. Því næst voru sögur valdar fyrir sprett 3 og skipt niður í verkefni. Saga 7 

var tekin fyrir vegna þess að það er eina sagan úr A-sögum sem er eftir, en sögupunktar hennar 

voru endurmetnir. Einnig voru sögur 13, 14, 15, 20, 22, 23 úr B-kröfum valdar vegna þess að það 

hentar vel að útfæra þær næst. Saga 23 var ákvörðuð sem 0 sögupunktar þar sem hún var útfærð 

á sama tíma og sían var útfærð. Scrum Planning Poker var notað til þess að ákvarða sögupunkta 

fyrir hverja sögu og þá var gert ráð fyrir tíma sem hver saga myndi taka í útfærslu. Þá var 

pí-aðferðin notuð á allar sögurnar til þess að gefa upp raunhæfari tíma. Þá fengust 64 klst * pí = 

201 klst. 

Þetta passar vel þar sem áætlaður tími fyrir hvern sprett er 140 klukkustundir og þessi sprettur er 

lengri en aðrir sprettir. Spretturinn átti upphaflega að vera tvær vikur líkt og sprettur 1 og 2. 

Vegna samkomubanns sem sett var á í kjölfar Covid-19 heimsfaraldursins, breytinga á námsmati 

og takmarkaðs tíma annarra hópmeðlima vegna lokaprófa lengdist spretturinn til 25. apríl. 

Ákveðið var að lengja sprettinn í stað þess að hafa margar ókláraðar sögur í lok spretts. 

 

Saga 24 var færð úr B kröfum yfir í C.  Sögunni var bætt við í C kröfur þar sem hún reiðir sig á 

aðrar sögur sem eru í C kröfum. 

 

Ákveðið var að búa til nýja sögu. Hún er númer 42. Sagan hljómar svona: Sem nemandi vil ég 

geta breytt lykilorðinu mínu svo ég geti fengið lykilorð sem ég man betur. 
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0. Setja upp þróunarumhverfi 

❏ Koma upp CD - 3 klst 

❏ Koma upp gagnagrunni - 3 klst 

❏ Uppsetning á Monitoring - 3 klst 

❏ Fræðslunámskeið - 10 klst 

 

7. 8 sögupunktar - Sem nemandi vil ég hafa yfirlitsíðu yfir hvaða æfingar ég hef reynt við svo 

ég geti séð árangur minn hingað til. 

❏ Setja upp upplýsingar um notenda í framenda - 2klst 

❏ Setja inn svæði á síðu með æfingakössum - 2 klst 

❏ Búa til nýtt redux store - 2 klst 

❏ Búa til slóð í bakenda - 2 klst 

❏ Sækja gögn um bestu tilraun tiltekins notenda frá bakenda - 5 klst 

 

13. 8 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta séð yfirlit yfir allar villur sem ég hef gert í þeim 

æfingum sem ég hef lokið svo ég geti bætt mig í þeim orðum. 

❏ Sækja villur fyrir ákveðinn notanda í bakenda - 5 klst 

❏ Birta villuyfirlit eftir að æfingu er lokið - 2 klst 

❏ Birta sama villuyfirlit þar sem kláraðar æfingar eru geymdar - 2 klst 

 

14. ½ sögupunktur - Sem nemandi vil ég geta falið þær æfingar sem ég hef lokið svo ég sjái 

æfingarnar sem ég á eftir betur. 

❏ Bæta við boolean breytu (lokið) - 1 klst 

❏ Birta í framenda - 2 klst 

 

15. 2 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta notað síu til að finna æfingar svo ég geti gert 

æfingar sem henta mér. 

❏ Bæta við valmöguleikum í síu - 5 klst 

❏ Birta á framenda - 1 klst 
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20. 1 sögupunktur - Sem nemandi vil ég fá endurgjöf þegar æfingu lýkur í formi jákvæðrar 

styrkingar svo að það hvetji mig áfram. 

❏ Finna jákvæð skilaboð til að birta - 3 klst 

❏ Bæta inn safni af jákvæðum skilaboðum til að birta - 3 klst 

❏ Finna réttan flokk skilaboða út frá fjölda villna og velja úr þeim flokki - 2 klst 

 

22. 2 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta vistað æfingar til þess að klára seinna svo ég 

gleymi þeim ekki. 

❏ Gera stjörnu á æfingakassa sem er annaðhvort fyllt eða ófyllt - 3 klst 

❏ Búa til tengitöflu í bakenda - 3 klst 

❏ Birta þær æfingar sem eru vistaðar - 3 klst 

 

23. 0 sögupunktar - Sem nemandi vil ég að sían fyrir æfingar endurhlaði ekki síðuna svo hún sé 

þægileg að nota. 
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Brunarit 

 

Graf 7.5. Sýnir framvindu í spretti 3 

Tímar 

Hér að neðan er tafla sem sýnir tíma þróunarteymisins yfir sprett 3. Áætlaður tími sprettsins var 

201 tímar en rauntími hans var 291 tímar og 40 mínútur. 

Flokkur Gabríel Júlía Kjartan Natalia Njáll Heildartími 

Verkefnastjórnun 4:00 3:00 3:30 5:40 1:30 17:40 

Skýrslugerð 0:15 3:00  3:00  6:15 

Kynningar og 
fundir 2:15 1:15 1:45 1:45 4:15 11:15 

Uppsetning 14:45 24:30 2:45 6:15 2:45 51:00 

Forritun 18:45 3:55 92:55 49:25 40:30 205:30 

Heildartími 40:00 35:40 100:55 66:05 49:00 291:40 

Tafla 7.4. Sýnir tímafjölda fyrir sprett 3 
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Samantekt 

Allar sögur sem voru teknar fyrir í þessum spretti kláruðust. Einu undantekningar eru saga 20 og                

22. Í báðum sögunum bættist við eitt verkefni. Í sögu 20 var ákveðið að bæta við málsháttum auk                  

hefðbundinna hvetjandi setninga og í sögu 22 skiptist seinasta verkefnið í tvö verkefni, að birta               

vistaðar æfingar í síunni og á notendasíðu. Af þessum þremur verkefnum tókst að klára að birta                

vistaðar æfingar í síunni. Að auki var saga 19 útfærð, en hún var bútuð niður og sögupunktar                 

ákvarðaðir svona: 

 

19. 5 sögupunktar - Sem kennari vil ég að textarnir sem ég set inn flokkist sjálfkrafa eftir helstu                  

málfræðireglum til að flokkun sé sjálfvirk. 

❏ Búa til reglulegar segðir (e. regular expressions) fyrir málfræðireglur - 1 klst 

❏ Keyra málfræðireglurnar á æfingar - 2 klst 

❏ Tengja málfræðireglur inni í framenda - 2 klst 

7.6 Sprettur 4 

Sprettur 4: 26/04/2020 - 01/05/2020 

Áætlun og undirbúningur var hafinn fyrir sprett 4. Byrjað var á því að skipta þeim sögum sem 

valdar voru fyrir sprett 4 niður í verkefni. Sögur 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30, og 42 voru 

valdar vegna þess að það hentar vel að útfæra þær næst. Saga 18 var ákvörðuð sem 0 

sögupunktar vegna þess að kennari skráir sig inn á sama hátt og nemandi og því var virknin nú 

þegar uppfyllt. Verkin sem voru eftir úr sögu 20 og 22 færðust yfir í þennan sprett og 

sögupunktar endurmetnir. Við teljum að hægt sé að vinna svona margar sögur, mikið fleiri en í 

hinum þremur sprettunum, vegna þess að öll önnur námskeið og lokaprófum þeirra er lokið. 

Teymismeðlimir hafa því mikið meiri tíma á höndum sér. Scrum planning poker var enn og aftur 

notaður til þess að ákvarða sögupunkta fyrir hverja sögu og þá var gert ráð fyrir tíma sem hver 

saga myndi taka í útfærslu. Þá var pí-aðferðin notuð á allar sögurnar til þess að gefa upp 

raunhæfari tíma. Þá fengust 84 klst * pí = 264 klst. 
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Þetta er raunhæft þar sem þessi sprettur er mikið metnaðarfyllri en aðrir sprettir þar sem svo stutt 

er í lokaskil og kóðastopp (e. code freeze) (8. maí). 

 

16. 20 sögupunktar - Sem kennari vil ég geta sett inn nýjan texta svo nemendur fái fleiri texta til 

að æfa sig á. 

❏ Finna textaritil (e. text editor) - 3 klst 

❏ Setja upp nýtt app með redux stores - 2 klst 

❏ Setja upp stuðning fyrir slóðvísun (e. routing) í apps - 2 klst 

❏ Setja upp textaritil - 2 klst 

❏ Láta text editor styðja við nokkur opin skjöl í einu - 5 klst 

❏ Setja upp file explorer - 6 klst 

❏ Setja upp sjálfvirka vistun texta - 3 klst 

❏ Setja upp skjámynd til þess að geta skipt æfingum niður í búta - 5 klst 

 

17. 5 sögupunktar - Sem kennari vil ég geta búið til aðgang svo ég geti sett inn texta í kerfið. 

❏ Setja upp admin hluta api - 2 klst 

❏ Setja upp form í framenda - 1 klst  

❏ Setja í notendastillingar um að geta requestað um að vera admin - 2 klst 

❏ Admin geta samþykkt admin request - 3 klst 

 

18. 0 sögupunktar - Sem kennari vil ég geta skráð mig inn svo ég geti sett inn texta í kerfið. 

 

20. 2 sögupunktar - Sem nemandi vil ég fá endurgjöf þegar æfingu lýkur í formi jákvæðrar 

styrkingar svo að það hvetji mig áfram. 

❏ Setja upp skrá til að halda utan um málshætti. - 1 klst 

❏ Velja málshátt af handahófi í bakenda. - 3 klst 

❏ Sækja málshátt úr bakenda og birta á framenda - 2 klst 
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21. 5 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta breytt erfiðleikastigi mínu svo ég geti leyst 

æfingar sem sem henta minni kunnáttu. 

❏ Gera stillingaflipa - 2 klst 

❏ Gera stillingasíðuslóð (e. route) í bakenda - 3 klst 

❏ Gera stillingasíðu í framenda - 2 klst 

❏ Nota lifandi form til að stilla - 2 klst 

 

22. 2 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta vistað æfingar til þess að klára seinna svo ég 

gleymi þeim ekki. 

❏ Hafa flipa á profile síðu notenda sem sýnir vistaðar æfingar - 2 klst 

 

24. 8 sögupunktar - Sem nemandi vil ég hafa hlaupandi stigatölu sem tengist aðganginum 

mínum svo ég fái jákvæða styrkingu. 

❏ Læra um Sockets - 3 klst 

❏ Setja upp Sockets - 5 klst 

❏ Skipuleggja hvernig stigin koma fram í bakenda (uppsetning) - 2 klst 

❏ Birta tölu í framenda við hliðina á nafni í haus (e. header) - 2 klst 

❏ Birta tölu undir user profile details - 3 klst 

 

29. 3 sögupunktar - Sem notandi kerfisins vil ég geta séð hvaða nemendur eru skráðir inn svo 

ég fái yfirsýn yfir hverjir eru virkir nákvæmlega á þessu augnabliki. 

❏ Birta sem litla hringi í framenda - 3 klst 

❏ Setja upp lista með notendum í bakenda - 3 klst 

 

30. 3 sögupunktar - Sem notandi kerfisins vil ég geta séð hvaða nemendur eru að reyna við 

ákveðnar æfingar hverju sinni svo ég fái yfirsýn yfir hverjir eru virkir nákvæmlega á þessu 

augnabliki. 

❏ Birta sem litla hringi í framenda - 3 klst 

❏ Setja upp lista með notendum og æfingunni í bakenda - 3 klst 
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42. - 2 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta breytt lykilorðinu mínu svo ég geti fengið 

lykilorð sem ég man betur. 

❏ Form fyrir gamla og nýja lykilorðið - 1 klst 

❏ Búa til slóð í bakenda - 2 klst 

❏ Tæta lykilorð í bakenda - 1 klst 

 

 

Brunarit 

 

Graf 7.6. Sýnir framvindu í spretti 4 
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Tímar 

Hér að neðan er tafla sem sýnir tíma þróunarteymisins yfir sprett 4. Áætlaður tími sprettsins var 

264 tímar en rauntími hans var 209 tímar og 45 mínútur. 

Flokkur Gabríel Júlía Kjartan Natalia Njáll Heildartími 

Verkefnastjórnun 5:00 6:00 4:30 5:00 5:00 25:30 

Skýrslugerð 6:00 0:45  1:00  7:45 

Kynningar og 
fundir 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 1:40 

Uppsetning  3:30  12:45  16:15 

Forritun 41:15 50:40 18:30 25:45 22:25 158:35 

Heildartími 52:35 61:15 23:20 44:50 27:45 209:45 

Tafla 7.5. Sýnir tímafjölda fyrir sprett 4 

Samantekt 

Allar sögur á áætlun kláruðust fyrir utan sögu 42 og var hún færð yfir í sprett 5. Einnig var                   

ákveðið að færa sögu 30 yfir í sprett 5 þar sem teymismeðlimir voru ekki vissir hvernig ætti að                  

útfæra hana. Ákveðið var að það þyrfti smá tíma til að láta hana malla. Í staðinn voru sögur 34                   

og 43 teknar fyrir. 

 

34. - 8 sögupunktar - Sem nemandi vil ég fá nýstárleg verðlaun fyrir góðan árangur svo ég fái 

jákvæða styrkingu. 

❏ Útfærð virkni í bakenda - 6 klst 

❏ Verðlaunarspjald birt í framenda þegar notandi nær nýstárlegum árangri - 5 klst 

❏ Verðlaun birt á síðu notenda í framenda - 5 klst 

 

43. - 3 sögupunktar - Sem kennari vil ég geta séð hversu margir hafa tekið hverja æfingu svo ég                   

geti fengið endurgjöf um æfinguna mína. 

❏ Útfæra í bakenda - 1 klst 

❏ Birta fyrir ofan æfingu í framenda - 1 klst 

❏ Birta í mín skjöl í framenda - 1 klst 
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7.7 Sprettur 5 

Sprettur 5: 02/05/2020 - 07/05/2020 

Áætlun og undirbúningur var hafinn fyrir sprett 5. Byrjað var á því að velja sögur fyrir sprettinn. 

Ákveðið var að grisja í gegnum allar þær sögur sem eftir voru í C kröfum, og taka út þær sem 

ekki lengur henta fyrir kerfið. Það voru því 12 sögur teknar út (sjá í viðauka 8.4) og sjö nýjar 

sögur búnar til í staðinn. Þá voru valdar sögur 26, 36, 42 og 44-50 og þeim skipt niður í verkefni. 

Saga 36 var þó útfærð sjálfkrafa í fyrri sprettum og er því reiknuð sem 0 sögupunktar. Sögur 38, 

26, 47 og 50 eru allar tengdar aðgangsstillingum notenda kerfisins. Þróunarteyminu finnst það 

mikilvægur partur af kerfinu. Þar sem þetta er síðasti spretturinn fyrir kóðastopp verður lögð 

mikil orka í þennan sprett og er ætlunin að bæta kerfið til muna. 

Scrum Planning Poker var notað til þess að ákvarða sögupunkta fyrir hverja sögu og þá 

var gert ráð fyrir tíma sem hver saga myndi taka í útfærslu. Þá var pí-aðferðin notuð á allar 

sögurnar til þess að gefa upp raunhæfari tíma. Þá fengust 61 klst * pí = 192 klst. 

 

26. - 1 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta séð lyklaborð á skjánum á meðan ég geri æfingu 

því ég kann ekki nógu vel á lyklaborð. 

❏ Uppfæra stillingarsíðu - 2 klst 

❏ Búa til lyklaborð component - 1 klst 

❏ Breyta útliti á æfingu - 1 klst 

 

36. - 0 sögupunktar - Sem nemandi vil ég ekki sjá reglur í síu sem ég hef ekki lært svo ég sjái 

valmöguleika sem henta mér. 

 

42. - 2 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta breytt lykilorðinu mínu svo ég geti fengið 

lykilorð sem ég man betur. 

❏ Búa til slóð í bakenda - 3 klst 

❏ Tæta lykilorð í bakenda - 2 klst 
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44. - 2 sögupunktar - Sem kennari vil ég geta búið til hlekk (e. link) af æfingu fyrir nemendurna 

mína svo það sé auðveldara fyrir mig að deila æfingum. 

❏ Uppfæra í bakenda - 2 klst 

❏ Breyta í publisher - 2 klst 

 

45. - 13 sögupunktar - Sem nemandi vil ég að Stafsetning.is búi til holdgerving (e. avatar) fyrir 

mig þegar ég skrái mig inn svo ég hafi mynd sem tengist aðganginum mínum. 

❏ Tengja open source hugbúnað - 5 klst 

❏ Setja upp Amazon bucket - 2 klst 

❏ Tengja Amazon við NodeJs -  2 klst 

❏ Búa til klasa utan um holdgervingavirkni - 3 klst 

❏ Uppfæra framenda - 2 klst 

❏ Framkalla mynd þegar notandi skráir sig inn - 3 klst 

 

46. - 2 sögupunktar - Sem nemandi vil ég sjá fjölda æfinga sem ég hef klárað, sæti mitt í 

aldursflokki og meðaleinkunn mína á minni síðu svo ég geti séð upplýsingar um árangur minn. 

❏ Setja upp sameiginlegt route í bakenda fyrir þetta allt - 2 klst 

❏ Gera föll fyrir hvert atriði í bakenda - 4 klst 

❏ Birta lógó rétt í framenda - 2 klst 

❏ Staðsetja rétt í framenda - 3 klst 

 

47. - 2 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta stillt hversu lengi texti er birtur á skjánum í 

æfingu svo ég geti sérhæft æfinguna að minni hæfni. 

❏ Setja inn auka reit í aðgengisform (e. accessibility form) - 2 klst 

❏ Tengja stillinguna við æfinguna - 2 klst 

 

 

 

85 



 

48. - 3 sögupunktar - Sem nemandi vil ég sjá hverja setningu sem ég er að skrifa í æfingu, allan 

tímann, svo æfingin sé ekki of erfið. 

❏ Uppfæra stillingarsíðu - 2 klst 

❏ Uppfæra æfingarklasann - 2 klst 

❏ Breyta útliti á æfingu - 2 klst 

 

49. - 2 sögupunktar - Sem notandi síðunnar vil ég fá kökuborða (e. cookie banner) til þess að 

vita að verið er að nota persónulegar upplýsingar. 

❏ Búa til borða á framenda - 2 klst 

❏ Nota stillingar á bakenda - 2 klst 

❏ Setja inn stillingar til að geta afturkallað samþykki - 2 klst 

 

50. - 2 sögupunktar - Sem nemandi vil ég fá auðvelda leið til að vita hvaða aðgangsstillingar (e. 

accessibility settings) henti mér og útfæri þær fyrir mig. 

❏ Búa til form - 2 klst 

❏ Uppfæra í bakenda - 2 klst 

 

Annað sem var gert 

Mikill tími af sprettinum fór í undirbúning fyrir stöðufund 3. Gert var ráð fyrir því að                

undirbúningur fyrir fundinn taki að meðaltali 5 klst á hópmeðlim, sem gerir 25 klst í heild. Þá er                  

heildartíminn fyrir þennan sprett orðinn 192 klst + 25 klst = 217 klst. Þar að auki voru gerðar                  

tvær nýjar sögur og þær ákvarðaðar og bútaðar niður á eftirfarandi hátt: 

 

51. - 5 sögupunktar - Sem nemandi vil ég geta valið um að minnsta kosti tvo holdgervinga svo                  

ég geti valið holdgervinginn sem mér finnst flottari. 

❏ Breyta user töflu - 1 klst 

❏ Breyta í framenda - 2 klst 

❏ Búa til route - 1klst 
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52. - 20 sögupunktar - Sem nemandi vil ég fá leiðbeiningar um hvernig ég á að nota kerfið svo                   

ég viti hvað ég á að gera um leið og ég skrái mig inn. 

❏ Búa til wrapper - 3 klst 

❏ Búa til redux - 3 klst 

❏ Búa til service - 4 klst 

❏ Tengja saman - 2 klst  

❏ Búa til custom hooks - 1 klst 

 

Einnig var þessum atriðum bætt við sem tengjast notendaupplifun kerfisins: 

 

Google analytics: 

❏ Búa til aðgang - 1 klst 

❏ Tengja aðgang í react - 4 klst 

 

Hraði síðunnar (e. Page speed): 

❏ Breyta caching á Amazon - 2 klst 

❏ Breyta caching á firebase - 2 klst 

❏ Breyta HTML imports - 1 klst 

 

Leitarvélabestun (e. Search engine optimization): 

❏ Rannsaka - 2 klst 

❏ Meta tögg - 2 klst  

❏ Aðlaga innihald - 1 klst 
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Brunarit 

 

Graf 7.7. Sýnir framvindu í spretti 5 

 

Tímar 

Hér að neðan er tafla sem sýnir tíma þróunarteymisins yfir sprett 5. Áætlaður tími sprettsins var                

217 en rauntími hans var 253 tímar og 20 mínútur. 

 

Flokkur Gabríel Júlía Kjartan Natalia Njáll Heildartími 

Verkefnastjórnun  1:00    1:00 

Skýrslugerð 18:45 29:30 5:10 28:45  82:10 

Kynningar og 
fundir 11:00 11:30 9:00 10:30 13:35 55:35 

Uppsetning 2:30     2:30 

Forritun 16:30 15:30 10:15 14:45 55:05 112:05 

Heildartími 48:45 57:30 24:25 54:00 68:40 253:20 

Tafla 7.6. Sýnir tímafjölda fyrir sprett 5 
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Samantekt 

Hafist var á sögum 46 og 49 en ekki náðist að klára þær til hlítar. Einnig var sögu 44 sleppt                    

vegna tímaþröngar. Utan þess, kláruðust allar sögur sem áætlaðar voru fyrir sprettinn. Þar að              

auki voru tvær nýjar sögur skilgreindar og kláraðar, 51 og 52. Leitarvélabestun, hraði síðu og               

Google analytics var einnig innleitt í sprettinum, að meðtaldri vinnu í rekstrarhandbók,            

notendaleiðbeiningum fyrir kerfið og hönnunarstaðli. Á síðasta degi spretts var kynning gerð            

fyrir stöðufund 3. 

7.8 Að lokum 

08/05/2020 - 15/05/2020 

Samantekt 

Síðasta vikan fyrir skil fór í að fínpússa verkefnið. Það fólst í því að skrifa athugasemdir í                 

kóðann, búa til sjálfvirkar prófanir á kóðanum, lagfæra villur og leggja lokahönd á skýrsluna.              

Lendingarsíða fyrir farsíma og spjaldtölvur var gerð sem beinir notendum á að síðan er gerð fyrir                

borð- eða fartölvur. Einnig kláraðist saga 49: 

 

49. - 2 sögupunktar - Sem notandi síðunnar vil ég fá vafrakökuborða (e. cookie banner) til þess 

að vita að verið er að nota persónulegar upplýsingar. 

❏ Nota stillingar á bakenda - 2 klst 

❏ Setja inn stillingar til að geta afturkallað samþykki - 2 klst 

 

Einnig var þessum atriðum bætt við sem tengjast notendaupplifun kerfisins og útliti hennar: 

 

Síðufótur (e. footer) 

❏ Búa til á framenda - 2 klst 

 

Vafrakökusíða (e. Cookies information page) 

❏ Búa til á framenda - 2 klst 
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Um okkur síða (e. About us page) 

❏ Búa til síðu á framenda - 2 klst 

 

Tímar 

Hér að neðan er tafla sem sýnir tíma þróunarteymisins yfir lokaviku námskeiðs. Rauntími             

vikunnar var 156 tímar og 35 mínútur en enginn tími var fyrirfram áætlaður. Þar sem engin                

viðmið voru sett með tíma var ekki hægt að sjá nákvæma framvindu í vikunni og því er ekkert                  

brunarit sett fram fyrir þessa lokaviku. 
Flokkur Gabríel Júlía Kjartan Natalia Njáll Heildartími 

Skýrslugerð 3:45 4:45 1:00 5:00  14:30 

Kynningar og 
fundir 8:45 8:45 8:45 8:30 8:30 43:15 

Uppsetning 8:00     8:00 

Forritun 31:00 33:00 6:15 8:00 12:35 90:50 

Heildartími 51:30 46:30 16:00 21:30 21:05 156:35 

Tafla 7.7. Sýnir tímafjölda lokaviku 

7.8.1 Lokaorð 

Almenn ánægja og stolt ríkir meðal teymisins með lokaafurð. Verkefnastjórnun gekk vel og  

notendasögur sem kláruðust voru 38 talsins. Markmið teymisins var að klára allar A, B og C                

kröfur að undanskildum 2 kröfum í C flokki. Mikil ánægja ríkir með að það hafi tekist. 

Þróunarteymið lærði á mikið af nýjum forritunartólum og kóðasöfnum við smíði           

kerfisins.  Sú reynsla er mjög dýrmæt og mun nýtast okkur í framtíðar verkefnum. 

Teymið sótti um styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna hjá Rannís og vill nýta hann til              

að vinna áfram í verkefninu í sumar. Næstu skref væru þá að notendaprófa kerfið sem komið er                 

til þaula og bæta við vélnámi og gagnagreiningu fyrir æfingar og betri notendaupplifun.             

Markmiðið væri svo að nýta kerfið til kennslu í skólum landsins næsta haust. 

Teymið vonar að kerfið sem var búið til geti nýst ungmönnum landsins sem og þeim sem                

vilja bæta stafsetningarhæfni sína.  
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8. Viðauki 

Hér að neðan er viðauki. Í kaflanum eru auka upplýsingar sem styðja við innihald og niðurstöður                

lokaskýrslunnar. Vitnað er í undirkafla viðauka í skýrslunni. 

8.1 Úr viðtölum 

Hér að neðan eru öll viðtölin sett fram. Fyrst eru viðtölin úr fyrstu notendaprófun og því næst úr                  

seinni. 

8.1.1 Úr viðtölunum í fyrstu notendaprófun 

A: 14 ára einstaklingur í grunnskóla. Er ekki með lestrarörðugleika. Hefur ekki notað             

stafsetningarkennsluvef áður. Æfði sig í stafsetningu með því að glósa. Myndi ekki nýta sér vef               

frekar. 

Sjá hvaða orð gerði villur á í lok æfingar. Sjá aðra nemendur gera æfingar. Fá takka fyrir                 

heildarárangur því það er óskýrt. Myndi vilja nota forsíðuna betur. 

Jákvætt: Einfalt kerfi 

 

B: 23 ára einstaklingur. Er ekki með lestrarörðugleika. Hefur ekki notað stafsetningarkennsluvef            

áður en notaði Ritfinn í grunnskóla. Æfði sig með því að fara út í horn og leggja texta á minnið                    

og hlaupa að borði og skrifa allt sem kom fram. Myndi frekar nýta sér vefinn. 

Litur => skrifa kannski bakgrunnslitur í staðinn. Talan í rauða kassanum ekki lýsandi =>              

segja frekar að þetta séu villur. Stigataflan óskýr. Fannst flott að hafa lógó (til dæmis penni eða                 

Benni blýantur) sem hvetur þig áfram eða segir þér aðrar upplýsingar eins og stafsetningarreglur.              

Meiri border á kassana þannig að það séu skýrari mörk á milli æfinga. Fullorðið fólk sem er að                  

læra íslensku => hópur sem er ekki endilega í skóla => nýr notendahópur? Hafa stutt               

kennslumyndband á síðunni til að útskýra hvernig æfing fer fram (þetta segir til um að æfingin er                 

ekki nógu skýr eins og er). Vildi fá að klára orðið sem hann skrifar vitlaust. 
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Jákvætt: Einfalt kerfi 

Neikvætt: Boring looking 

 

C: 23 ára einstaklingur. Er litblindur. Hefur ekki notað stafsetningarkennsluvef áður en notaði             

Ritfinn í grunnskóla. Lærði með því að lesa yfir reglur. Myndi frekar nýta sér vefinn. 

Vantar búa til aðgang hnapp. Talandi lógó væri flott fyrir endurgjöf. Hafa skýrara flæði              

milli síða. Skrifa kannski leturgerð í staðinn fyrir Arial. Sjá síðustu 10 æfingar sem þú gerðir á                 

síðunni, ekki endilega allar sem þú hefur gert nema þú smellir sérstaklega á það. Vill geta farið                 

til baka um eina síðu. Vill hafa villubendirinn grænan fyrst svo þegar slegin er inn villa breytist                 

liturinn yfir í rauðan og það stendur 1 villa svo 2 villur og svo framvegis. Væri betra að sjá frekar                    

bara Búinn með (125) til að sýna hvað notandi er búinn með margar æfingar í stað þess að skrifa                   

Kláraðar æfingar: 125. Hafa frekar Þú fékkst: 3 villur.  

Jákvætt: Stílhreint 

 

D: 15 ára, glímir ekki við alvarlega lestrarörðugleika en víxlar stundum stöfum. Hefur ekki notað               

stafsetningarkennsluvef áður. Lærir stafsetningu með því að lesa og skrifa og fara yfir reglur.              

Myndi frekar nýta sér vefinn. 

Hafa forsíðuna skýrari þannig að þú getir valið æfingar fyrir bekkinn sem þú ert í               

(flokkaðar æfingar). Hafa kannski 125 af 200 æfingum. Yfirlit yfir heildarárangur. 

Jákvætt: Einfalt kerfi 

 

E: 14 ára, glímir ekki við lestrarörðugleika, hefur ekki notað stafsetningarkennsluvef. Æfir sig í              

kennslustofu þar sem kennari les upp og nemendurnir reyna að skrifa orðin niður. Myndi nýta sér                

kennsluvef ef hann væri til staðar. 

Ekki augljóst að villu teljarinn væri að telja villur, ekki allir sem vita að Arial sé                

leturgerð, segja kannski leturgerð fyrir ofan. Fattaði ekki stigatöfluna eftir æfinguna en fannst             

yfirlitið líta vel út og gefa nauðsynlegar upplýsingar og hvatningu. Fattaði ekki hvaða tala (1428)               

var á prófílnum en giskaði á að þetta væri peningur. Kostur að sjá hvernig þú ert að standa þig í                    

þessum aldursflokki og hinar upplýsingarnar líka flottar. Kostur að geta vistað æfingar, t.d. ef              
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einhverjar æfingar eru erfiðar geturðu vistað þær og reynt aftur við þær seinna. Í æfingunni er                

nóg að hafa næsta staf sem þú gerir eftir villu grænan til að sýna að þú hafir gert villu. 

 

F: 9 ára, glímir ekki við lestrarörðugleika, hefur ekki notað stafsetningarkennsluvef. Æfir sig í              

kennslustofu þar sem kennari les upp og nemendurnir reyna að skrifa orðin niður. Myndi nýta sér                

kennsluvef ef hann væri til staðar. 

Var svolítið hikandi og ekki viss hvað hann ætti að gera fyrst, væri kannski hægt að hafa                 

kennslu í fyrsta skipti sem þú opnar síðuna og hafa hana svo alltaf aðgengilega. Sagði að ekki                 

allir viti kennitöluna sína og myndi vilja möguleika til að skrá sig inn með símanúmeri. 

 

G: 19 ára, glímir ekki við lestrarörðugleika, hefur ekki notað stafsetningarkennsluvef. Æfir sig             

með því að lesa. Myndi nýta sér kennsluvef ef hann væri til staðar. Skráði sig inn og fann                  

verkefnið léttilega. Fannst óskýrt afhverju það var kominn texti í æfingunni þar sem hann var               

ekki búinn að skrifa neitt. Honum fannst að vitlausi stafurinn ætti að birtast í rauðu og síðan                 

hverfa. Breytingar á bakgrunnsliti, letri og stærð var létt að gera en það þyrfti að breyta „litur“ í                  

„bakgrunnslitur“. Hann fattaði líka að villuteljarinn væri að telja villur þótt að það standi ekki en                

að rauði liturinn væri stressandi. Tók ekki eftir stigatöflunni í yfirliti fyrir síðustu æfingu. Honum               

fannst að það væri flott að hafa línurit sem sýnir hversu langt hann er kominn t.d. hversu margar                  

æfingar hann er búinn að gera. Honum fannst að það ætti að standa „halda áfram“ í staðinn fyrir                  

„hérna eru nokkrar æfingar fyrir þig“ þar sem það segir notendanum ekki mikið. Það var augljóst                

að ýta á prófíl myndina til þess að sjá meira yfirlit. Hann langaði líka að hafa gott verðlaunakerfi                  

til að það væri skemmtilegra að nota kerfið. Einfalt og flott kerfi. 

8.1.2 Niðurstöður úr seinni notendaprófun 
A: 17 ára einstaklingur. Er lesblindur og latur að lesa. Hann hefur notað Fingrafimi áður sem er 

forrit til að hjálpa við fingrasetningu en ekki stafsetningarvef. Viðmælandinn æfði sig aldrei í 

stafsetningu þegar hann var í skóla. Hins vegar hefði viðmælandi frekar lært ef um vefsíðu væri 

að ræða. Tölvukunnátta hans er ekki mikil. 

Við skráningu notaði viðmælandi símanúmer foreldris vegna þess að hann mundi ekki sitt 

eigið númer. Það sem viðmælandi var ekki mjög ánægður með í innskráningu var að þurfa að 
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hafa tákn og númer í lykilorðinu. Þegar viðmælandinn gerði æfingu var hann fljótur að finna 

æfingu til að gera. Hins vegar fannst honum tíminn, sem næsti bútur af setningu var uppi, of 

stuttur. Einnig tók hann ekki eftir því að birta væri birta textann. Honum fannst koma skýrt fram 

hvað væri að gerast í textanum. Honum fannst skýrt að hann væri að gera villu en hann hefði 

þurft meira til að sýna hvernig hann ætti að gera rétt. Þegar stækka átti letrið fattaði viðmælandi 

ekki að hægt væri að smella á stækka letur aftur til að stækka letrið enn meira. 

Að lokum fannst honum kerfið vera sniðug leið til að læra að skrifa og honum fannst það einfalt í 

notkun. Hins vegar fannst honum svolítið mikið af auðu plássi í kringum æfinguna (prófað á 

15,6” skjá). 

 

B: 22 ára einstaklingur. Glímir ekki við lestrarörðugleika eða aðrar skerðingar. Hann hefur ekki 

notað neins konar stafsetnigarkennsluvef áður. Viðmælandi er ekki lengur að æfa sig í 

stafsetningu, en æfði sig mikið áður fyrr. Þá notaðist hann helst við þá aðferð að skrifa 

endurtekið niður á blað, þau orð sem reyndust honum erfiðust. Einnig fannst honum hjálplegt að 

fallbeygja orðin og læra um uppruna þeirra. Telur hann það mikið auðveldara að læra 

stafsetningu ef þú veist af hverju þú átt að stafsetja þau á þann hátt, í stað þess að læra þau með 

páfagaukalærdómi. Nauðsynlegt er því, að þeirra skoðun, að læra stafsetningarreglur vel. 

Tölvukunnátta viðmælanda er góð. 

Viðmælandi taldi betra að hafa tölvupóstfang í innskráningu þar sem flestir krakkar eru 

með tölvupóstfang en ekki allir endilega með símanúmer. 

Viðmælanda fannst texti vera sýndur of stutt í æfingunni. Einnig fannst honum Birta hnappurinn 

óskýr og tók langan tíma að fatta hvernig ætti að sjá textann aftur. Hann myndi frekar vilja að 

það stæði „birta setningu“ fyrir skýrleika. Einnig væri skýrara ef það myndi standa villur í rauða 

kassanum í stað þess að sýna einungis fjöldann í tölum. Viðmælanda fannst þægilegt að geta 

sérsniðið útlit æfingarinnar að sínum þörfum. 

Viðmælandi taldi það geta verið góð hugmynd að hafa hnapp í lok æfingar [sjá allan árangur] 

sem leiðir að síðunni þinni. 

Viðmælanda fannst kerfið þægilega uppsett og litasamsetning flott. Honum fannst 

þægilegt að hafa villur merktar með rauðu og jákvæð skilaboð með grænu. Viðmælandi myndi 
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lýsa kerfinu fyrir vin sem stafsetningaræfingarsíðu með endurtekningu á setningum. Helstu kostir 

viðmælanda við kerfið voru að það var þægilega uppsett, litir flottir og síðan skiljanleg. Helstu 

ókostir viðmælanda við kerfið voru að birta takkinn var óskýr og textinn var sýndur í alltof 

stuttan tíma. Viðmælandi vildi bæta við í lokin að þetta væri frábært framtak og einnig að hann 

vildi hafa stafsetningarreglur í boði á síðunni. 

 

C: 21 ára einstaklingur. Glímir ekki við lestrarörðugleika eða aðrar skerðingar. Hefur ekki notað 

neins konar stafsetningarkennsluvef áður. Viðmælandi er ekki lengur að æfa sig í stafsetningu en 

æfði sig þó nokkuð áður fyrr. Þá var notast við kennslubækur og upplestur í skóla. Tölvukunnátta 

viðmælanda er mjög góð.  

Viðmælanda fannst kerfið líta vel út og hefði langað að nota það í skólagöngu sinni. 

Viðmælanda fannst kerfið einfalt að nota og hönnunin snyrtileg. Honum fannst óþarfi að þurfa 

að nota tákn í lykilorðinu en annars er innskráningin þægileg og auðveld að nota. Viðmælanda 

fannst mjög sniðugt að breytingarnar á letri og bakgrunnslit haldist, einnig fannst honum nóg af 

valmöguleikum til þess að breyta útliti æfingarinnar.  Yfirlitið er skýrt nema að stig fyrir 

stigatöfluna voru ekki í réttri röð sem gerði hana svolítið óskýrari. 

 

 

D: 17 ára einstaklingur. Glímir ekki við lestrarörðugleika eða aðrar skerðingar. Hann notaði eins 

konar stafsetnignarkennsluvef í dönsku en aðeins í skamman tíma. Viðmælandi æfir sig ekki 

lengur í stafsetningu en þegar hann gerði það þá lærði hann helst stafsetningarreglur og lagði á 

minnið erfiðustu orðin. Svo voru vikulegar æfingar í skólanum. Hann hefði ekki viljað nota 

kennsluvef í staðin fyrir það. Tölvukunnátta viðmælanda er mjög góð. 

Viðmælanda fannst litasamsetning skemmtileg og vefsíðan þægileg og var yfirhöfuð 

sáttur með ferlið. Viðmælandi taldi það vera góða viðbót við kerfið að bæta við upplestri á texta í 

æfingum. Honum fannst stigataflan í lok æfingar óskýr og áttaði sig ekki á því að þetta væri 

stigatafla yfir eigin tilraunir í æfingunni. Hann taldi að það væri betra að hafa yfirskriftina í 

stærri leturgerð  og titilinn meira lýsandi, til dæmis hafa titilinn „stigataflan þín í þessari æfingu“ 

eða „stigataflan þín í æfingunni Kalli fór út í búð“. Að aðspurðum þætti viðmælanda óþarfi að 
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hafa hnapp í lok æfingar sem tæki hann yfir á sína síðu til að sjá yfirlit yfir árangur í öllum 

æfingum. Hann taldi að fólk myndi fatta þetta sjálft eftir eina eða tvær tilraunir, þó hann sjálfur 

hafi ekki samstundis séð réttu leiðina að því. 

Viðmælanda fannst kerfið vera skýrt, fólk fær það sem það kemur fyrir. Viðmælandi 

myndi lýsa kerfinu fyrir vin sem fínasta stafsetningarkennsluvef. Helsti ókostur viðmælanda við 

kerfið er að hann er vanari að heyra æfingar heldur en sjá þær og væri því frekar til í að þær væru 

lesnar upp fyrir hann. Viðmælandi vildi bæta við í lokin að hann væri til í að gera æfingar eftir 

reglum, til dæmis gera æfingu í y/i reglunni. Hann vildi einnig að það myndi standa „3 villur“ 

frekar en „3“  í miðri æfingu þar sem það er skýrara. 

 

 

E: 16 ára einstaklingur. Glímir ekki við lestrarörðugleika eða aðrar skerðingar. Hann hefur ekki 

notað neins konar stafsetnignarkennsluvef áður en myndi gjarnan vilja prófa að nota þannig. 

Viðmælandi æfir sig ekki lengur í stafsetningu en þegar hann gerði það þá lærði hann texta og 

erfiðustu orðin í honum sérstaklega, og lét lesa upp fyrir sig textann og skrifaði niður endurtekið 

þar til engar villur voru. Tölvukunnátta viðmælanda er mjög góð. 

Viðmælanda fannst góð hugmynd að hafa einhvers konar skýringu á ferlinu áður en 

æfingin byrjar, ef til vill einungis í fyrsta sinn sem nemandi gerir æfingu. Sem dæmi myndi 

standa „skrifaðu upp eftir setningunni“, kennslumyndband eða álíka. Viðmælanda myndi finnast 

þægilegra að gera æfingar ef textinn yrði lesinn upp. Stigataflan sem kemur upp í lok æfingar var 

óskýr fyrir viðmælanda og hann fattaði ekki hvaða gögn hún var að sýna. Einnig var óskýrt fyrir 

viðmælanda að engin stig væru gefin fyrir æfingu en í stigatöflu er raðað eftir stigum. 

Viðmælanda fannst mjög flott að hafa jákvæð skilaboð í lok æfingar. Honum fannst sniðugt að 

sýna þrjá bestu nemendur hvers dags í „topp 3“ töflu, það væri hvetjandi fyrir nemendur að reyna 

að komast á töfluna. Viðmælanda fannst yfirlitið yfir heildarárangur sinn úr öllum æfingum 

óskýr, tók smá tíma fyrir hann að fatta það en finnst þó ekki að það ætti að breyta því. 

 

F: 23 ára einstaklingur. Glímir ekki við lestrarörðugleika eða aðrar skerðingar. Hefur ekki notað 

stafsetningarkennsluvef áður en notaði Ritfinn í grunnskóla. Æfði sig með því að leggja texta á 
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minnið og skrifa síðan textann upp og læra orðin betur sem hann skrifaði vitlaust. Myndi frekar 

nýta sér kennsluvef. Tölvukunnátta viðmælanda er mjög góð. 

Skýrara væri ef það myndi standa villur í rauða kassanum í stað þess að sýna einungis 

villufjölda. Viðmælanda fannst stigataflan sem kemur upp í lok æfingar vera óskýr. Í lok æfingar 

reyndi notandi að smella á kláraðar æfingar - ef til vill væri sniðugt að hafa það sem hnapp. 

Viðmælanda fannst góð hugmynd að hafa fígúru, til dæmis penni eða blýantur, sem hvetur yngri 

nemendur áfram. Einnig gæti fígúran sagt þér aðrar upplýsingar eins og stafsetningarreglur. 

Viðmælandi nefndi að erlent fólk sem er að læra íslensku gæti viljað nota síðuna og því væri 

sniðugt að geta haft leiðbeiningar á ensku. Einnig væri sniðugt að hafa stutt 

upplýsingamyndband á undan æfingu til að skýra fyrir nemendum hvernig æfing virkar. Helstu 

kostir viðmælanda við kerfið er að það er einfalt í notkun. Helstu ókostir eru að kerfið er fremur 

leiðinlegt í útliti og mætti bæta það. 

8.2 Rekstrarhandbók 

Rekstarhandbók má nálgast á GitHub síðu teymisins í README.md skrám geymsla (e.            

repositories) forritanna. 

8.3 Lestrarörðugleikar 

Til að koma til móts við notendur með lestrarörðugleika rannsakaði þróunarteymið internetið og             

fann rannsókn frá Carnegie Mellon háskóla. Þessa rannsókn nýtti teymið til að finna rétta              

bakgrunnsliti fyrir æfingar í kerfinu.  

https://www.cs.cmu.edu/~jbigham/pubs/pdfs/2017/colors.pdf 
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8.4 Sögur sem teknar voru út 

Eftirfarandi sögur voru teknar út úr kerfinu þar sem þær áttu ekki lengur við. 

 

25. Sem nemandi vil ég að kerfið breyti erfiðleikastigi fyrir mig svo að ég fái þá upplifun að ég 

sé að standa mig og að kerfið veiti mér stöðuga áskorun. 

 

27. Sem nemandi vil ég geta hlustað á hljóðupptöku af texta sem ég á að slá inn svo ég geti æft 

mig að hlusta og skrifa 

  

28. Sem nemandi vil ég geta slökkt og kveikt á hljóðinu með takka svo ég geti aðeins notað það 

þegar ég hef þörf á. 

 

30. Sem notandi kerfisins vil ég geta séð hvaða nemendur eru að reyna við ákveðnar æfingar 

hverju sinni svo ég fái yfirsýn yfir hverjir eru virkir nákvæmlega á þessu augnabliki. 

 

31. Sem notandi vil ég geta séð lista yfir bestu niðurstöður fyrir síðastliðna viku fyrir hverja 

æfingu svo ég geti séð hverjir eru bestir í hverri æfingu. 

 

32. Sem nemandi vil ég sjá lista yfir æfingar á forsíðu sem eru valdar fyrir mig miðað við mína 

notkun svo ég sjái æfingar sem henta mér. 

 

33. Sem nemandi á grunnstigi vil ég geta opnað æfingu með númeri til þess að ég finni hana 

fljótt. 

 

35. Sem nemandi vil ég sjá mína persónulegu stigatöflu fyrir æfingu eftir að ég klára hana svo ég 

viti hvar ég stend. 
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37. Sem kennari vil ég geta búið til stutta hlekki að æfingum svo ég geti deilt æfingu með 

bekknum sem ég er að kenna. 

 

38. Sem nemandi á grunnstigi vil ég geta stillt textann þannig að ég sé hann á meðan ég skrifa 

hann inn því ég kann ekki nógu vel á lyklaborðið. 

 

39. Sem nemandi vil ég geta séð töflu yfir virkustu nemendur í kerfinu svo ég hafi hvatningu til 

að vilja æfa mig oftar. 

 

40. Sem nemandi á grunnstigi vil ég að fá orð birtist í einu í æfingu sem ég er á því ég er enn að 

læra að lesa og skrifa vel. 
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8.5 Endanleg hönnun 

Skjáskot 1: Útlit síðunnar þegar farið er inn á www.stafsetning.is. Sýnir einnig 
vafrakökuborðann. 
 

 
Mynd 8.1: Sýnir upphafssíðu vefsíðu ásamt vafrakökuborða 
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Skjáskot 2: Þegar smellt er á Búa til aðgang er hægt að velja um kennaraaðgang eða nemenda. 
 

 
Mynd 8.2: Sýnir val milli kennaraaðgangs eða nemendaaðgangs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

101 



 

Skjáskot 3: Síðan sem birtist þegar kennari býr til aðgang. 
 

 
Mynd 8.3: Sýnir kennaraaðgangsform 

 
 
 

 

102 



 

 
Skjáskot 4: Síðan sem birtist þegar nemandi býr til aðgang. Hægt er að smella á veldu námsstig 
til að sjá alla möguleika í fellilistareit. 
 

 
Mynd 8.4: Sýnir nemendaaðgangsform 
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Skjáskot 5: Innskráningarsvæði. 
 

 
Mynd 8.5: Sýnir innskráningarform 
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Skjáskot 6: Þegar hlutar síðunnar eru að hlaðast inn. 

Mynd 8.6: Sýnir hleðsluíkon 
 

 
 
Skjáskot 7: Þegar aðgangurinn er nýr er hægt að velja milli tveggja holdgervinga. Þessi síða 
kemur aftur þegar smellt er á myndina á prófíl notenda sbr. mynd 8.17. 

 
Mynd 8.7: Sýnir val milli holdgervinga 

 

105 



 

 
 
Skjáskot 8: Fyrst þegar notandi skráir sig inn birtist Sámur. 
 

 
Mynd 8.8: Sýnir Sám. 
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Skjáskot 9: Sýnir leiðbeiningar Sáms niðri í hægra horni. 
 

  
 

Mynd 8.9: Sýnir Sám aftur. 
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Skjáskot 10: Sýnir Sám við æfingu. 
 

 
Mynd 8.10: Sýnir Sám við æfingu. 
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Skjáskot 11: Sámur reynir að hjálpa við æfingu. 
 

 
Mynd 8.11: Sýnir sám hjálpa. 
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Skjáskot 12: Sámur að minna á Birta takkann og litavalmöguleikar sem eru í boði. 
 

 
Mynd 8.12: Sýnir Sám gefa áminningu og litamöguleikar. 
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Skjáskot 13: Sámur að hvetja notandann áfram. 
 

 
Mynd 8.13: Sýnir Sám hvetja áfram. 
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Skjáskot 14: Þegar smellt er á sýna lyklaborð. 
 

 
Mynd 8.14: Sýnir lyklaborð á skjánum. 
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Skjáskot 15: Yfirlitssíða villna eftir æfingu. 
 

 
Mynd 8.15: Sýnir villur sem gerðar voru í æfingunni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113 



 

 
Skjáskot 16: Notendur fá bikara. 
 

 
Mynd 8.16: Sýnir verðlaun. 
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Skjáskot 17: Sýnir yfirlit yfir kláraðar æfingar og fellivalmynd sem birtist þegar sveimað er yfir. 
Í prófíl notenda. 
 

Mynd 8.17: Sýnir  kláraðar æfingar 
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Skjáskot 18: Yfirlit vistaðra æfinga á síðu notenda. 

 
Mynd 8.18: Sýnir vistaðar æfingar á síðu notenda. 

 
Skjáskot 19: Yfirlit verðlauna á síðu notanda. 

 
Mynd 8.19: Sýnir bikarar valmöguleika á síðu notenda og þá bikara sem notandi hefur unnið sér inn. 
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Skjáskot 20: Aðgengisstillingar notenda. 

 
Mynd 8.20: Sýnir aðgengisstillingar notenda. 

 
Skjáskot 21: Opin leitarsía.  

 
Mynd 8.21: Sýnir leitarsíu á forsíðu þegar hún er opin. 
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Skjáskot 22: Sýnir leitarsíu á forsíðu þegar hún er lokuð, þá birtist hún einungis sem íkon sem 
hægt er að smella á. 
 

  
Mynd 8.22: Lokuð leitarsía 

 
 

Skjáskot 23: Sýnir um okkur síðuna. 

Mynd 8.23: Um okkur síðan 
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Skjáskot 24: Sýnir vafrakökusíðuna. 

 
Mynd 8.24: Vafrakökusíða 

 
 

Skjáskot 25: Sýnir síðufót (e. footer). 

 
Mynd 8.25: Síðufótur 
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Skjáskot 26: Sýnir vefsíðu í farsíma (e. Mobile view). 

 

Mynd 8.26: vefsíða í farsíma 
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