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Samantekt 

Skortur er á eftirminnilegri fræðslu um loftslagsmál sem situr nógu vel eftir hjá þeim sem miðlað                

er til svo þau geta gripið til áhrifaríkra aðgerða. Sýndarveruleiki býður sínum notendum upp á að                

upplifa og eiga við hluti en rannsóknir hafa sýnt að fólk öðlast djúpan skilning á viðfangsefni                

með því að læra af reynslunni. Í þessu verkefni var gerð frumgerð af gagnvirkri fræðslu um                

súrnun sjávar sem tók mið af framhaldsskólanemum. Þessi frumgerð leyfir notendum að upplifa             

það hvernig súrnun á sér stað og hvaða áhrif hún hefur á lífríki sjávar. Niðurstöður               

notendaprófanna á frumgerðinni leiddu í ljós að markhópurinn hafi trú á að slík fræðsla sé               

áhrifarík, eftirminnileg og gæti gagnast í fræðslu á flóknum málefnum líkt og loftslagsmálum.  
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“I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand”  

- Confucius   
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1. Inngangur 

Í þessari skýrslu verður farið yfir ferlið sem fólst í því að búa til frumgerð af gagnvirkri fræðslu í                   

sýndarveruleika um súrnun sjávar. Farið verður ítarlega í vinnuna sem hefur farið í frumgerðina              

alveg frá því að hún var á hugmyndastigi. Greint verður frá allri rannsóknarvinnu sem teymið               

hefur farið í, hönnunarvinnu, þróunarvinnu, prófun á frumgerðinni og í lokin niðurstöður sem             

komu út frá henni.  

 

1.1 Vandamálið 

Loftslagsbreytingar eru grafalvarleg mál sem þarf að takast á við áður en það verður of seint.                

Fáfræði fólks er ein helsta ástæða þess að það grípur ekki til áhrifaríkra aðgerða. Fáfræðin er                

tvennskonar, annars vegar er fólk ekki nógu vel upplýst um loftslagsbreytingar og hins vegar              

hefur það ekki næga þekkingu til að bregðast við þeim á áhrifaríkan hátt (Gifford, 2011). Þar sem                 

þessi málefni eru gríðarlega flókin getur verið erfitt að vekja áhuga á þeim hjá fólki, sem kemur í                  

veg fyrir að það kynnir sér þau nánar. Þar að auki getur það reynst áskorun að miðla fræðslu um                   

loftslagsbreytingar á nógu eftirminnilegan hátt svo hún sitji eftir hjá þeim sem miðlað er til og                

hvetji til aðgerða.  

 

Yngri kynslóðir eru farnar að gera sér grein fyrir því að loftslagsbreytingar koma til með að hafa                 

áhrif á líf þeirra og afkomendur. Þess vegna eru þau farin að láta í sér heyra og krefjast þess að                    

fólk fari að horfast í augu við raunveruleikann (Ríkisútvarpið, 2019). Skortur er á auðskiljanlegri              

og eftirminnilegri fræðslu til að styðja við þessa hreyfingu unga fólksins.  

 

  

9 



 Lokaverkefni                                          Maí 2020   

  

1.2 Framlag  

Gagarín, sem er margverðlaunað fyrirtæki á sviði hönnunar og þróunar á upplifunar- og             

tæknilausnum, hefur ákveðið að taka á skarið með því að útbúa gagnvirka fræðslu í              

sýndarveruleika til að fræða unga fólkið um loftslagsbreytingar. Þessi fræðsla verður stíluð á             

framhaldsskólanema og því munu þeir vera markhópur þessa verkefnis. Fræðslan mun taka um             

það bil 45 mínútur en á þeim tíma gefst tækifæri til að snerta á ýmsum málefnum tengdum                 

loftslagsmálum með línulegri frásögn. Áætlað er að fara í gegnum söguþráð sem hefst í geimnum               

og endar í áhrifum sem hver og einn einstaklingur getur haft. Áhersla er lögð á að nemendur geti                  

deilt upplifuninni til að ýta undir samvinnu og aukna umræðu. Á mynd 1 má sjá uppsetningu á                 

söguþráð fræðslunnar og á mynd 2 sjást notendur deila sýndarumhverfi. 

 

 

Mynd 1: Uppsetning gagnvirku fræðslu Gagaríns (Birt með leyfi frá Gagarín) 

 

Í þessu lokaverkefni var hönnuð og smíðuð frumgerð af einum hluta fræðslunnar sem Gagarín              

stefnir á að útfæra. Þegar teymið tók við verkefninu var ekki búið að ákveða hvaða viðfangsefni                

sá hluti skyldi innihalda og því hafði teymið frekar frjálsar hendur til að afmarka það. Tilgangur                

frumgerðarinnar var að prófa hversu vel gagnvirk fræðsla í sýndarveruleika gæti skilað sér til              

framhaldsskólanema áður en farið yrði í frekari þróun á lokaafurð Gagarín. Teymið vonaðist til              

þess að varpa ljósi á hversu skilvirkur sýndarveruleiki er til þess að miðla efni til markhópsins                

ásamt því að athuga hversu vel einstaklingum innan hans gengi að vinna saman.  
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Ásta Olga Magnúsdóttir hefur verið tengiliður teymisins við Gagarín og verið því innan handar              

alveg frá byrjun. Auk Gagarín var verkefnið unnið í samstarfi við gervigreindasetrið CADIA og              

rannsóknarsetrið CRESS, en þau eru bæði staðsett í Háskólanum í Reykjavík. Leiðbeinendur            

teymisins koma frá sitthvoru setrinu, Hannes Högni Vilhjálmsson frá CADIA og Anna Sigríður             

Islind frá CRESS, en þau ásamt Ástu hafa reynst teyminu gríðarlega vel með sína fjölbreyttu               

þekkingu. 

 

 

Mynd 2: Áhersla er lögð á samveru í sýndarumhverfinu (Birt með leyfi frá Gagarín) 
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2. Bakgrunnur 

Áður en haldið verður áfram að fjalla um frumgerðina verður snert á fræðilegum bakgrunni              

tengdum henni. Fjallað verður um sýndarveruleika og rök færð fyrir því að hann geti hentað vel                

til fræðslu af þessari gerð. Einnig verður snert á súrnun sjávar, hver sé ástæðan á bakvið hana og                  

hverjar afleiðingarnar eru.  

 

2.1 Sýndarveruleiki  

Sýndarveruleiki (e. Virtual Reality) er tölvugert umhverfi sem einstaklingur getur upplifað           

sjónrænt og hljóðrænt. Þetta tiltekna umhverfi getur verið eftirlíking af hinum raunverulega            

heimi eða hinum ímyndaða (Jerald, 2016). Hugtakið sýndarveruleiki var fyrst skilgreint árið            

1987 af Jaron Lanier en orðið sjálft er talið vera mun eldra (Mandal, 2013). 

 

2.1.1 Fræðsla í sýndarveruleika 

Frá níunda áratugnum hafa margar rannsóknir verið gerðar á því hversu árangursríkt það er að               

miðla fræðslu í gegnum sýndarveruleika (Pantelidis, 2009). Sýndarumhverfi gerir fólki kleift að            

læra með því að upplifa hluti frá fyrstu hendi. Í stað þess að læra af reynslu þriðja aðila, til                   

dæmis kennara, öðlast fólk mun dýpri skilning á viðfangsefninu þar sem það fær tækifæri til að                

læra af reynslunni sjálft (Nadan, Alexandrov, Jamieson og Watson, 2011). Rannsóknir sýna            

einnig að sýndarveruleiki vekur áhuga nemenda þar sem hann býður upp á nánari athugun á               

hlutum og umhverfinu sjálfu. Í sýndarveruleika er einnig möguleiki að fást við viðfangsefni sem              

nemendurnir hafa ekki aðgengi að í raunveruleikanum eða gæti reynst hættulegt að eiga við              

(Pantelidis, 2009).  
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2.1.2 Samvera í sýndarveruleika  

Samvera í sýndarveruleika (e. Co-presence) er þegar fleiri en einn eru saman í sýndarumhverfinu              

á sama tíma. Einstaklingar geta séð hvorn annan í formi gengils (e. Avatar). Saman geta þeir átt                 

við sömu hlutina inni í sýndarveruleikanum, unnið saman að ákveðnum markmiðum og lært             

saman. Rannsókn var gerð á samveru notenda í sýndarveruleika sem leiddi í ljós að notendur               

fyndu fyrir aukinni ánægju á því að vera saman inni í umhverfinu þar sem þeim leið eins og þeir                   

væru hluti af heild (Bulu, 2012).  

 

2.2 Súrnun sjávar  

Sjórinn hefur gegnt því lykilhlutverki að minnka áhrif losunar gróðurhúsalofttegunda með því að             

draga í sig um 25-30% af koldíoxíði sem hefur verið leyst út í andrúmsloftið af manna völdum.  

Frá árinu 1970 hefur sjórinn dregið í sig varmamagn sem samsvarar um það bil 2.5               

Hiroshima-kjarnorkusprengjum á hverri einustu sekúndu. Hitastig jarðar væri mun hærra hefðu           

sjórinn ekki dregið allt þetta varmamagn í sig, en þessi þjónusta sem sjórinn er að veita er                 

dýrkeypt. Þegar sjórinn dregur í sig koldíoxíð súrnar hann en það hefur áhrif á lífríki og vistkerfi                 

hafsins sem á endanum mun hafa áhrif upp fæðukeðjuna (Hallsdóttir, Bragadóttir og            

Benediktsson, 2017). 

 

Þegar koldíoxíð leysist upp í sjónum verða breytingar á efnajafnvægi í kolefniskerfi sjávar. Það              

sem gerist er að styrkur vetnisjóna (H+) eykst sem gerir það að verkum að sýrustig sjávar lækkar                 

og sjórinn súrnar. Samhliða þessum breytingum minnkar magnið af karbónatjónum (CO32-) sem            

er mikilvægt byggingarefni skelja og kalkmyndandi lífvera. Vegna mikillar losunar koldíoxíðs af            

mannavöldum hefur jafnvægið sem ríkt hefur í langan tíma í sjónum tekið breytingum. Þar sem               

sjórinn er að súrna hraðar en áður fyrr hefur lífríkið minni aðlögunartíma. Ekki er vitað hvort                

erfðamengi lífveranna ráði við þær breytingar sem gætu orðið á sjónum á næstu árum og               

áratugum. Sýrustig sjávar hefur aftur á móti breyst mismikið eftir hafsvæðum en súrnun sjávar              
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hefur aukist mest í lítið söltum og köldum sjó eins og til dæmis við Ísland. Því er mikilvægt að                   

Íslendingar átti sig á þessum breytingum og leggi sitt af mörkum til að sporna við þeim. Ekki nóg                  

með það heldur verða allar þjóðir heims að draga verulega úr losun koldíoxíðs áður en það verða                 

óafturkræfar breytingar á hafinu og lífríki þess (Hallsdóttir, Bragadóttir og Benediktsson, 2017). 
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3. Aðferð  

Til að skilgreina fræðsluefnið til að taka fyrir í þessu verkefni skipulagði teymið vinnustofur með               

markhópnum. Ýmsar gagnlegar upplýsingar komu út frá þeim og voru persónueinkenni nokkurra            

þátttakenda nýtt til að gera persónur með MPACT hönnunartólinu (MAD*Pow, e.d.). Í framhaldi             

af því fór teymið á ýmsa fundi með hagsmunaraðilum verkefnisins sem leiddu af sér fullmótaða               

sýn á það hvernig frumgerðin skyldi vera og í framhaldinu var hún hönnuð. Notast var við                

flæðirit og söguborð til að koma hönnuninni á blað og síðar voru gerðar sviðsmyndir og               

notendasögur til að skilgreina kröfur sem kerfið þyrfti að uppfylla. 

 

3.1 Vinnustofur 

Til að ákvarða hvaða efni skyldi vera tekið fyrir í frumgerðinni var hafist handa við gagnasöfnun                

um þekkingu markhópsins og helstu áhugasvið þeirra tengdum loftslagsmálum. Því var fyrsta            

skrefið að undirbúa vinnustofur með ungu fólki frá tveimur mismunandi framhaldsskólum.           

Teymið taldi vinnustofu vera áhrifaríka lausn vegna þess að umræður sem eiga sér stað í þeim                

eru oft náttúrulegri en þegar tekið er viðtal við einn einstakling í einu. Til þess að þátttakendur                 

færu að kasta á milli sín hugmyndum undirbjó teymið umræðuefni í formi spurninga sem má               

finna í viðauka A. Einnig var ákveðið að kynna þátttakendum fyrir Crazy 8’s hugarflugs              

aðferðinni, en í þeirri aðferð er skorað á einstaklinga að koma frá sér hugmyndum á blað með 8                  

teikningum á 8 mínútum. Crazy 8’s aðferðin er tekin upp úr Google Design Sprint ferlinu sem                

nýtt er við hönnun og þróun á hugbúnaði (Google, e.d).  
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3.1.1 Þátttakendur vinnustofa 

Alls tóku sex stelpur þátt í vinnustofunni á aldrinum 16-19 ára sem stunda nám við               

Menntaskólann í Hamrahlíð. Þar sem ekki fengust karlkyns þátttakendur í þessa vinnustofu var             

ákveðið að skipuleggja aðra þar sem teyminu þótti mikilvægt að safna upplýsingum frá báðum              

kynjum. Þá vinnustofu sóttu tveir strákar á aldrinum 16-18 ára sem stunda báðir nám við               

Fjölbrautaskólann í Garðabæ. 

 

3.1.2 Lýsing á framkvæmd vinnustofa 

Fyrri vinnustofan fór fram í matsal Menntaskólans í Hamrahlíð og seinni vinnustofan fór fram í               

heimahúsi. Byrjað var á stuttri kynningu til að útskýra tilgang vinnustofunnar og hvernig henni              

yrði háttað. Þátttakendur voru spurðir nokkurra bakgrunnsspurninga og fengið var leyfi til þess             

að gera hljóðupptöku af öllu ferlinu með síma. Skipulagið á báðum vinnustofunum var eins en               

því miður gafst ekki tími til að fara í Crazy 8’s í seinni vinnustofunni. Fyrri vinnustofan tók í                  

kringum 40 mínútur en seinni tók í kringum 20 mínútur. Unnið var úr öllum gögnum sem safnast                 

höfðu frá vinnustofunum samdægurs þar sem teymið taldi best að vinna úr slíkum gögnum á               

meðan þau væru fersk í minni. 

  

3.1.3 Samantekt á niðurstöðum út frá vinnustofum  

Mikið magn nytsamlegra gagna kom út frá báðum vinnustofum sem nýttist teyminu gríðarlega             

vel til að afmarka efni til að taka fyrir í frumgerðinni. Ítarlegar niðurstöður frá báðum               

vinnustofum má finna í viðauka B en til að stikla á stóru þá töldu þátttakendur að það gæti verið                   

áhrifaríkt að sjá mögulegar breytingar sem geta átt sér stað, hvort sem það yrði gripið til                

áhrifaríkra aðgerða eða ekki. Það var áberandi hversu oft var minnst á sjóinn á einn eða annan                 

hátt í báðum vinnustofunum sem leiddi til þess að teymið ákvað að taka hann fyrir í                

frumgerðinni. Flestir vissu að sjávarborð kæmi til með að hækka með aukinni hlýnun, en færri               
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höfðu þekkingu á hvað súrnun sjávar væri og hverjar afleiðingar hennar yrðu. Hér er komið               

tækifæri til að fræða framhaldsskólanema um flókin efni með aðstoð sýndarveruleika og því varð              

súrnun sjávar fyrir valinu. Súrnun sjávar mun koma til með að hafa mikil áhrif á dýralífið en það                  

var annað áberandi áhyggjuefni þátttakenda vinnustofanna.  

 

Vinnustofan studdi einnig þá kenningu að áhugi væri til staðar hjá framhaldsskólanemum að fá              

fræðslu um loftslagsbreytingar í sýndarveruleika. Það þótti heillandi að geta deilt upplifuninni            

með öðrum, en einn þátttakandi hafði orð á því að eftir því sem fleiri tala um loftslagsmál og                  

mynda sér skoðun á þeim, aukast líkurnar á áhuga og umræðu um þau. 

 

3.2 Persónur 

Eftir vinnustofurnar var ákveðið að búa til tvær persónur til að teymið gæti áttað sig á                

mismunandi markmiðum og hegðun helstu notenda sýndarumhverfisins. Teymið byggði þessar          

persónur á hegðun (e. Agile Behavior Based Person) með MPACT hönnunartólinu (e. Agile             

Persona Construction Toolkit) og hafði þær til hliðsjónar í gegnum allt hönnunarferlið. Þetta             

hönnunartól gerði teyminu kleift að skilja ólík hegðunarmynstur einstaklinga þar sem miklu máli             

skiptir að gera ráð fyrir því að notendur komi til með að haga sér ólíkt inni í sýndarveruleikanum                  

(MAD*Pow, e.d.). Teymið taldi þessa aðferð vera viðeigandi þar sem það þurfti að hafa í huga                

hvernig mætti virkja þá sem eru hlédrægari. Þessi aðferð einfaldaði einnig umræður um notendur              

á meðan hönnunarferlinu stóð. Hegðun persónanna var byggð á gögnum frá þátttakendum úr             

fyrri vinnustofunni en einnig nýttu teymismeðlimir eiginleika frá sjálfum sér við gerð persónanna             

þar sem áberandi munur er á því hvernig þeir nálgast tækni. Á mynd 3 og 4 má sjá ítarlegar                   

upplýsingar um persónurnar Hildi og Viktor.  
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Mynd 3: Upplýsingar um Hildi 
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Mynd 4: Upplýsingar um Viktor 
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3.3 Hönnunarferlið 

Teymið gat ekki byrjað hönnunarferlið fyrr en það hafi sjálft öðlast nógu góðan skilning á súrnun                

sjávar. Byggja þurfti frumgerðina á raunhæfum upplýsingum og því var ákveðið í samvinnu við              

Gagarín að fá sérfræðing um loftslagsmál með góða þekkingu á súrnun sjávar inn í ferlið. Birna                

Sigrún Hallsdóttir var fengin í það hlutverk, en hún er umhverfisverkfræðingur frá Environice og              

þekkir vel til loftslagsmála. Birna er ein af þremur sem unnu að námsefninu Mengun sjávar sem                

miðað er að sama markhóp og frumgerðin er ætluð fyrir. Birna hefur séð um að fræða teymið                 

ítarlega um námsefnið og veitt því ráðgjöf varðandi fræðilegt innihald frumgerðarinnar.  

 

Þegar búið var að ákvarða innihald frumgerðarinnar tók við ítarleg hönnun á henni með              

persónurnar Hildi og Viktor í huga. Farið var á hugarflugsfundi með sérfræðingum og notaðar              

voru ýmsar aðferðir til þess að festa niður hugmyndir og sameina sýn teymisins á því hvernig                

kerfið skyldi líta út og haga sér áður en haldið var af stað í þróun.  

 

3.3.1 Flæði frumgerðar 

Teymið fór á hugarflugsfund með Ástu hjá Gagarín og Birnu umhverfisverkfræðing til að ákveða  

nákvæmlega hvað skyldi þurfa að koma fram í sýndarveruleikanum og hvernig flæðið skyldi             

vera. Niðurstöður þess fundar voru fimm senur með mismunandi áherslur. Í grófum dráttum var              

innihald senanna eftirfarandi: 

1. Losun koldíoxíðs út í andrúmsloftið af mannavöldum 

2. Tenging við sjóinn með því að skýra frá hversu mikið koldíoxíð hann dregur í sig 

3. Útskýring á efnahvörfum sem eiga sér stað við súrnun sjávar 

4. Sýna áhrif sem aukið koldíoxíð í sjónum hefur á lífríki hans 

5. Kynna eftirminnileg slagorð til að vekja notendur til umhugsunar 

 

20 



 Lokaverkefni                                          Maí 2020   

  

Hönnunarferlið var byggt á þessum fimm senum, en eftir því sem lengra leið á ferlið urðu                

breytingar á þeim. Fyrstu tvær senurnar voru sameinaðar í eina og við bættist spurningasena til               

að brjóta upp fræðsluna. Þar að auki var sett inn upphafssena til að hefja fræðsluna. Endanlegt                

flæðirit kerfisins má sjá á mynd 5. 

 

 

Mynd 5: Flæðirit frumgerðarinnar 

 

 

3.3.2 Gagnvirkni 

Lögð var áhersla á tvær senur, sameindasenuna og sjávarsenuna, þar sem þær innihalda megin              

þunga fræðslunnar um súrnun sjávar. Teyminu þótti mikilvægt að forgangsraða senunum þar            

sem því þótti erfitt að sjá fyrir sér hversu lengi það tæki að þróa hverja fyrir sig. Til að ákvarða                    

þá virkni sem þessar tvær senur ættu að innihalda var farið á hugarflugsfund með sérfræðingum               

Gagarín. Mörgum góðum hugmyndum var kastað fram á þessum hugarflugsfundi en fljótlega            

eftir hann náði teymið að mynda sameiginlega sýn á því hvernig gagnvirkninni skyldi vera              

háttað. 
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Ákveðið var að stór hnöttur skyldi vera áherslupunkturinn í sýndarumhverfinu sem hefði sömu             

staðsetningu og stærð í öllum senum. Hnötturinn skyldi vera gagnvirkur og bregðast við             

aðgerðum notenda en með því að eiga beint við hann læra notendur af reynslunni. Þar sem                

hnötturinn er stór býður hann upp á að margir geta átt við hann á sama tíma sem ýtir undir                   

samvinnu.  

 

Þar sem kolefniskerfi sjávar og efnahvörf geta verið flókin að útskýra, var ákveðið að einfalda               

það hvernig súrnun sjávar á sér stað með því að kynna notendum aðeins fyrir þremur               

efnasamböndum í sameindasenunni. Það eru koldíoxíð (CO2), vetnisjón (H+) og karbónatjón           

(CO32-). Hver notandi fær að meðhöndla grænar kúlur sem birtast á sitthvorri fjarstýringunni og              

tákna koldíoxíð, enda er það af mannavöldum hversu mikið af því hefur verið leyst út í                

andrúmsloftið og síðar endað í sjónum. Þegar notandi setur koldíoxíð inn fyrir hnöttinn er líkt               

eftir efnahvörfunum sem eiga sér stað þegar það kemst í snertingu við sjóinn en í stuttu máli                 

leiðir það af sér aukningu vetnisjóna og fækkun karbónatjóna. Notandi getur prófað sig áfram              

með því að setja koldíoxíð inn fyrir hnöttinn, tekið það út eða magnað áhrifin með því að fá                  

annan notanda til að taka einnig þátt. Sjávarsenan er eins uppbyggð og sameindasenan en sýnir               

ekki frá því sama. Þar geta notendur haldið áfram að setja koldíoxíð inn fyrir hnöttinn en þá sjá                  

þeir bein áhrif á lífverur sjávar. Markmiðið með þessu var að notendur ættu auðvelt með að átta                 

sig á því af hverju koldíoxíð sé skaðlegt í miklu magni. Til þess að notendur geti fært sig á milli                    

sena skyldi vera útfærður takki fyrir þá til að ýta á þegar þeir væru tilbúnir til að halda áfram                   

með fræðsluna. 
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3.3.3 Söguborð 

Söguborð var búið til sem lýsir skref fyrir skref hvernig notendur fara í gegnum tvær helstu                

senurnar í umhverfinu, sameindasenuna og sjávarsenuna, án þess að fara út í of nákvæma virkni               

og hönnun. Með því að gera söguborð leitaðist teymið eftir því að átta sig betur á flæðinu í                  

frumgerðinni og hvort teyminu sé að yfirsjást mikilvæga hluti sem gera þarf ráð fyrir svo að                

notendur geti komist á leiðarenda í frumgerðinni. Söguborðið má sjá á mynd 6. 

 

Mynd 6: Söguborð tveggja helstu senanna, sameindasenan (1-5) og sjávarsenan (6-8) 

 

3.3.4 Notendahlutverk 

Ákveðið var að hafa notendahlutverkin tvö, stjórnandi og almennur notandi. Það var gert til þess               

að notendur fengju meira sjálfstæði og frelsi til að stjórna flæðinu sjálf, en stjórnandi bæri þá                

ábyrgð á því að hópurinn kæmist í sameiningu á leiðarenda. Hlutverk hans er að hlusta eftir því                 

hvort allir séu tilbúnir að halda áfram og sér þá um að skipta úr einni senu í aðra. Það gerir hann                     

með því að ýta á takka sem birtist þegar upplesning á fræðslunni í hverri senu er lokið. Að örðu                   

leiti gerir stjórnandi allt það sama og almennur notandi.  
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3.3.5 Sviðsmyndir 

Teymið ákvað að skrifa sviðsmyndir (e. Scenarios) sem lýsa fyrirhugaðri notkun á kerfinu út frá               

sjónarhorni notendanna til þess að hjálpa til við kröfugreininguna. Þarna komu persónur að             

góðum notum og voru skrifaðar fimm sviðsmyndir út frá sjónarhorni þeirra. Þessar sviðsmyndir             

lýsa mismunandi verkefnum, athöfnum og aðstæðum notendanna ásamt því hvernig kerfið kemur            

til með að styðja við þau.  

 

Sviðsmynd 1: Viktor er 16 ára og stundar nám í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Hann er               

staddur í kennslustund og ætlar að prófa sýndarveruleikafræðsluna með samnemanda sínum.           

Hann hefur ekki sérstaklega mikinn áhuga á loftslagsmálum en hann getur ekki neitað því að               

hann er forvitinn að prófa sýndarveruleika. Fyrst þarf hann að setja á sig búnaðinn rétt og                

tengjast inn í umhverfið. Hann setur á sig búnaðinn og sér takka sem á stendur Byrja. Hann                 

ákveður að ýta á takkann og er kominn inn í umhverfið. Þar sem hann var á undan hinum að gera                    

sig klárann og fara inn í umhverfið þarf hann að bíða eftir því að geta séð hinn samnemandann                  

inni í umhverfinu. Loksins sér hann móta fyrir hinum samnemandanum og nú geta þeir byrjað að                

upplifa saman umhverfið. 

 

Sviðsmynd 2: Hildur er 17 ára og stundar nám í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Hún er               

stödd inni í sýndarumhverfinu með Viktori. Hún hefur tekið að sér hlutverk stjórnanda og hennar               

markmið er að hún og Viktor komist í gegnum sýndarveruleikafræðsluna. Hún er mjög spennt að               

prófa og langar að allt gangi vel fyrir sig. Eftir hverja umfjöllun birtist takki sem hún sem                 

stjórnandi ýtir á, en fyrst hlustar hún eftir því hvort Viktor sé tilbúinn að halda áfram. Um leið og                   

hún heyrir að hann er tilbúinn ýtir hún á takkann. Eftir að hún hefur ýtt á takkann breytist                  

umhverfið í kringum þau og fræðslan heldur áfram.  
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Sviðsmynd 3: Hildur og Viktor eru stödd saman inni í sýndarumhverfinu, það sem þau sjá er                

stór hnöttur sem inniheldur margar appelsínugular og bleikar kúlur sem tákna efnaskiptin í             

sjónum. Þeirra markmið er að læra um súrnun sjávar og efnablöndur í sjónum. Hildur á erfitt                

með að skilja efnablöndur en hún er áhugasöm að læra um þær. Þau heyra rödd sem útskýrir fyrir                  

þeim hvað þessar kúlur standa fyrir og hvað það er sem er að gerast í sjónum þegar súrnun á sér                    

stað. Hildur skildi ekki alveg hvað röddin var að útskýra en ákveður að prófa að setja                

fjarstýringuna sína inn fyrir stóra hnöttinn. Þegar fjarstýringin er komin inn fyrir hnöttinn tekur              

hún eftir því að magnið af bleiku kúlunum eykst en magnið af appelsínugulu kúlunum minnkar.               

Hún tekur fjarstýringuna aftur út úr hnettinum og sér þá að bleiku kúlurnar hverfa en               

appelsínugulu kúlurnar birtast aftur. Hún ákveður að setja fjarstýringuna aftur inn og segir             

Viktori að gera það sama. Saman sjá þau að það birtast fleiri og fleiri bleikar kúlur. Þarna taka                  

þau einnig eftir því að bleiku kúlurnar verða enn fleiri þegar þau setja báðar fjarstýringarnar sínar                

inn fyrir hnöttinn. Loksins skildi Hildur hvað var að eiga sér stað og tengdi þá við hvað röddin                  

hafi verið að útskýra fyrir henni hvað gerist í sjónum þegar súrnun sjávar á sér stað. 

 

Sviðsmynd 4: Hildur og Viktor eru stödd saman inni í sýndarumhverfinu, þar sjá þau stóran               

hnött en inni í honum er mikið sjávarlíf. Þeirra markmið er að læra um það hvernig súrnun sjávar                  

hefur áhrif á sjávarlífið. Hildur er spennt að prófa sig áfram líkt og í seinustu senu, sérstaklega                 

þar sem henni er alls ekki sama um sjávarlífið. Hún heyrir rödd sem útskýrir fyrir þeim hvað það                  

er sem verður um sjávarlífið ef sjórinn súrnar of mikið. Hildur ákveður að prófa að fara aftur                 

með fjarstýringuna inn fyrir hnöttinn og tekur eftir því að skeljarnar og krabbarnir sem hún sér í                 

hnettinum hverfa. Hún tekur eftir því að fiskarnir hverfa líka og áhrifin magnast þegar Viktor               

bætir við sinni fjarstýringu. Þegar Hildur tekur fjarstýringuna út lífgast sjávarlífið og hún áttar              

sig á því að eftir því sem fleiri fjarstýringar eru í hnettinum súrnar sjórinn meira og áhrifin eru                  

sýnd í samræmi við það.  
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Sviðsmynd 5: Hildur og Viktor eru stödd saman inni í sýndarumhverfinu. Þeirra markmið er að               

skilja efnið það vel að þau geti svarað spurningum um það sem þau lærðu í fyrri senum. Þau                  

standa fyrir framan skjá. Á hverri hlið sér Hildur sömu spurninguna og fjóra valmöguleika sem               

tengjast efninu sem hún hafði áður heyrt röddina í umhverfinu tala um. Hildur er alltaf til í                 

spurningarleik og hefur sérstaklega gaman af því að hafa rétt fyrir sér. Hún les spurninguna og                

ákveður að velja strax svarmöguleikann B. Hún tekur eftir því að Viktor er ennþá að hugsa sig                 

um en þegar hann er búinn að svara breyttist spurningin í yfirlit svara. Þar sér hún að þau höfðu                   

bæði valið svar B og einnig að sá valmöguleiki hafi verið réttur. Þau fagna því og ákveða að                  

halda áfram í næstu senu. 

 

3.3.6 Notendasögur 

Til þess að útskýra á skýran hátt til hvers er ætlast af kerfinu fyrir notendur þess skrifaði teymið                  

notendasögur. Þær eru notaðar til þess að auðvelda teyminu að komast að samkomulagi um              

hvernig kerfið á að vera uppbyggt ásamt því að hjálpa teyminu að koma frá sér hugmynd í formi                  

lista af hlutum. Notendasögunum var forgangsraðað eftir mikilvægi, þar sem A sögunar eru             

mikilvægastar, B sögurnar næst mikilvægastar og C sögurnar koma þar á eftir. Listi af              

notendasögum var notaður í stað kröfulista vegna þess að um er að ræða sýndarveruleika. Erfitt               

er að brjóta hönnun og þróun í sýndarveruleika niður í smærri lýsandi verk, eins og gerlegt er til                  

dæmis í vefsíðugerð. Söguþráðurinn er í fyrirrúmi í sýndarveruleika og þar með voru             

notendasögurnar leið fyrir teymið að vinna með þá nálgun, sem ekki gekk að fá fram í                

hefðbundnum kröfulista. Notendasögurnar má sjá í töflu 1.  
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Númer Notendasaga Forgangur   Staða 

1 Sem almennur notandi vil ég geta deilt sýndarveruleika umhverfi með          

öðrum notanda til þess að geta deilt upplifuninni með öðrum 

 

Ákveðið í samvinnu við Gagarín þar sem þau stefna á fleiri en einn geti              

verið í sama umhverfi á sama tíma  

A Lokið 

2 Sem almennur notandi vil ég geta lært um efnablöndur á skilvirkan hátt í             

sýndarveruleikanum svo ég viti hvernig súrnun sjávar á sér stað 

 

Ákveðið í samvinnu við Birnu og Gagarín 

A Lokið 

3 Sem almennur notandi vil ég geta sett fjarstýringuna mína inn á ákveðið            

svæði til þess að geta séð breytingar á magni sameinda í rauntíma 

 

Ákveðið eftir fund  með gagnvirknihönnuðum frá Gagarín 

A Lokið 

4 Sem almennur notandi vil ég geta tekið mína fjarstýringu út frá ákveðnu            

svæði til þess að geta séð breytingar á magni sameinda ganga til baka 

 

Ákveðið eftir fund með gagnvirknihönnuðum frá Gagarín 

A Lokið 

5 Sem almennur notandi vil ég geta gert jákvæðar og neikvæðar          

breytingar í umhverfinu til að átta mig á því hvaða áhrif súrnun sjávar             

hefur á lífríkið  

 

Ákveðið út frá niðurstöðum vinnustofa 

A Lokið 

6 Sem stjórnandi vil ég geta smellt á takka til að fara áfram í næsta kafla               

þegar allir eru búnir að skoða núverandi umhverfi 

 

Ákveðið út frá ábendingu leiðbeinenda 

A Lokið 
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7 Sem almennur notandi vil ég geta fengið fræðslu um efnið í töluðu máli             

til að læra meira um það 

 

Ákveðið út frá vinnustofum og Gagarín 

B Lokið 

8 Sem almennur notandi vil ég geta fengið hugmyndir um hvað ég sem            

einstaklingur get gert til að bæta ástandið 

 

Ákveðið út frá vinnustofum og Gagarín 

B Lokið 

9 Sem almennur notandi vil ég geta séð myndrænt hvernig koldíoxíð er           

leyst út í andrúmsloftið af mannavöldum til að átta mig á hvað verður             

um það 

 

Ákveðið út frá fundi með Gagarín og Birnu 

C Lokið 

10 Sem almennur notandi vil ég geta svarað spurningum um efnið inni í            

umhverfinu og séð niðurstöðurnar til þess að átta mig betur á því hvort             

ég sé að læra af því sem ég sé og heyri 

 

Teymið bætti þessu við til að brjóta upp fræðsluna  

C Lokið 

Tafla 1: Forgangsraðaðar notendasögur 

 

3.3.7 Handrit 

Teymið taldi mikilvægt að fræðslan í sýndarveruleikanum myndi heyrast í töluðu máli til þess að               

notendur gætu áttað sig betur á umhverfinu, hvað væri að gerast og til hvers væri ætlast af þeim.                  

Því var hafist handa við að semja handrit um leið og hönnunin var farin að taka á sig skýrari                   

mynd. Það var gert með aðstoð frá Birnu umhverfisverkfræðing og Gagarín. Það skipti teymið              

miklu máli að sá sem læsi upp af handritinu inn á hljóðupptöku hefði skýra og góða rödd. Því var                   

haft samband við útvarpskonuna Völu Eiríksdóttur sem tók mjög vel í að taka að sér það                

hlutverk. Handritið má finna í viðauka C. 
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4. Framkvæmd 

Þegar teymið taldi sig vera sátt við hönnun frumgerðarinnar var farið í að útfæra hana. Í þessum                 

kafla verður farið ítarlega yfir útfærsluatriði frumgerðarinnar ásamt því hvaða tækniumhverfi var            

notað til þess. Í lokin verður fjallað um notendaprófanir sem teymið framkvæmdi þegar             

frumgerðin var fullkláruð. 

 

4.1 Tækni 

Margt er um að velja þegar það kemur að tækninni, en hér verða talin upp helstu tækniumhverfi                 

sem teymið notaði við gerð verkefnisins ásamt stuttum útskýringum á þeim. Þar að auki verður               

sýndarveruleikabúnaðurinn kynntur. 

 

4.1.1 Þróunarumhverfi 

Teymið þróaði frumgerðina í Unity sem er öflug leikjavél, notuð við gerð á tölvuleikjum, sýndar-               

og auknum veruleikum. Unity inniheldur mörg nytsamleg tól til að búa til tví- og þrívíddar               

umhverfi sem auðveldar þróunarferlið (Unity Technologies, 2020b). Ýmsar viðbætur er hægt að            

nálgast á Unity Asset Store en teymið nýtti sér margar slíkar. Verkefnið hýsti teymið á Unity                

Cloud sem er útgáfustjórnunarkerfi á vegum Unity. Með því að nota Unity Cloud átti teymið               

alltaf öruggt afrit af verkefninu ásamt því að geta deilt nýjum breytingum og farið til baka í eldri                  

útgáfur (Unity Technologies, 2020a). Þegar kom að því að skrifa kóða notaðist teymið við Visual               

Studio, en þar sem það er innifalið í Unity pakkanum taldi teymið það henta best. Allur kóði var                  

skrifaður í forritunarmálinu C# en helstu forritunarreglurnar sem teymið studdist við má finna í              

viðauka D.  
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4.1.2 Nettenging 

Þar sem lögð var áhersla á að notendur gætu deilt sýndarumhverfinu þurfti teymið að nettengja               

það. Það var gert með að nota Photon Unity Networking sem er viðbót við Unity. Öll kerfi sem                  

nýta þá viðbót fá aðgang að Photon Cloud sem úthlutar vefþjónum fyrir þau. Þegar kerfi tengjast                

þessum netþjón geta þau sent og sótt gögn sín á milli sem verður til þess að þau geta samhæft                   

umhverfin sem þau birta notendum sínum (ExitGames, e.d.). 

 

4.1.3 Sýndarveruleikabúnaðurinn 

Oculus Quest er notaður til að birta umhverfið í sýndarveruleika en það er búnaður sem saman                

stendur af sýndarveruleikagleraugum og tveimur fjarstýringum. Helstu kostir við Oculus Quest           

fram yfir annan sýndarveruleikabúnað, til dæmis Oculus Rift, er að hann er þráðlaus og óháður               

tölvu sem gerir uppsetningu hans auðvelda. Þráðlaus búnaður hentar einstaklega vel þar sem             

fleiri en einn munu nota frumgerðina á sama stað á sama tíma og því munu þeir ekki hafa                  

áhyggjur af því að flækjast í snúrum hvors annars. 

 

4.2 Útfærsla  

Þróun sýndarveruleikans gekk vonum framar og náði teymið að útfæra allar notendasögur sem             

voru skilgreindar í kafla 3.3.6. Teymismeðlimir skiptu á milli sín verkum á skipulagðan hátt svo               

lítill tími fór til spillis í þróunarvinnunni. Öll virkni í sýndarveruleikanum var útfærð í kóða og                

reynt var eftir fremsta megni að fylgja Single Responsibility Principle og Don’t Repeat Yourself              

Principle ásamt því að hafa hann lauslega tengdan (e. Loosely coupled). Mikið var notast við               

fjarlæg fallaköll (e. Remote procedure call) sem Photon hefur útfært til að sömu atburðir ættu sér                

stað hjá mismunandi notendum en það nýttist einnig til að kalla í aðra klasa án þess að búa til                   

tilvik af þeim (ExitGames, e.d.). Hér að neðan verður farið ítarlega yfir helstu atriðin sem voru                
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útfærð og farið gróflega í virknina á bak við þau.  

 

4.2.1 Notendur 

Þar sem aðeins var um frumgerð að ræða ákvað teymið snemma að leggja ekki mikið upp úr                 

útliti notenda inni í sýndarveruleikanum, en þó yrðu þeir að vera sýnilegir hvor öðrum. Höfuð               

notenda var einföld kúla sem sett voru á augu sem gefa til kynna hvernig notandinn snýr og á                  

hvað hann er að horfa. Fjarstýringar notenda voru einnig gerðar sýnilegar til að þeir gætu séð                

sínar eigin handahreyfingar og annarra. Talið var að það myndi einnig reynast notendum vel að               

sjá alla takka á fjarstýringunum til að þeir þyrftu ekki að leggja staðsetningu þeirra á minnið. Á                 

mynd 7 má sjá almennt útlit notenda en á mynd 8 hefur koldíoxíði verið bætt við                

fjarstýringarnar. 

 

 

Mynd 7: Notandi í 

sýndarveruleikanum 

Mynd 8: Notandi með 

koldíoxíð 
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4.2.2 Lúna 

Tunglið Lúna sér um að fræða notendur um súrnun sjávar á meðan hún svífur rólega upp og                 

niður við hnöttinn. Lúna bættist við seint í ferlinu og því hefur hún mjög einfalt útlit enda gafst                  

ekki tími til að bæta við svipbrigðum og munnhreyfingum. Hún þótti þó vera nauðsynleg viðbót               

við fræðsluna því eðlilegt þykir að talað mál komi frá einhverri persónu í sýndarveruleikanum.              

Reynt var að gera Lúnu félagslegri með því að láta hana horfa á notendur þegar hún væri að tala.                   

Þar að auki kviknar ljós til að gefa til kynna að hún sé virk, eins og sjá má á mynd 9, en um leið                        

og hún hefur lokið sínu máli slokknar ljósið. Óvirku Lúnu má sjá á mynd 10. 

 

 

             Mynd 9: Lúna er virk Mynd 10: Lúna er óvirk 

 

4.2.3 Umhverfi 

Gerð voru tvö umhverfi fyrir sýndarveruleikann sem voru endurnýtt milli sena, annað var upp á               

landi og hitt ofan í sjónum. Markmiðið með þessum umhverfum var að notendur fengju betri               

tengingu við efnið sem kemur fyrir í fræðslunni. 
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4.2.3.1 Verksmiðjuumhverfi 

Verksmiðjuumhverfið dregur nafn sitt af verksmiðjum sem má sjá í umhverfinu en þar er einnig               

að finna bíla en bæði leysa frá sér mikið magn koldíoxíðs út í andrúmsloftið. Þetta umhverfi                

leggur áherslu á að sýna losun koldíoxíðs af mannavöldum og myndgerir það með grænum              

kúlum. Notaðir voru kjarnorkuversstrompar til að ýta undir útblásturinn frá verksmiðjunum þar            

sem teymið hafði ekki aðgang að nógu skýrum þrívíddar verksmiðjustrompum fyrir umhverfið.            

Á mynd 11 og 12 má sjá verksmiðjuumhverfið en það er notað í verksmiðju- og lokasenunni.  

 

 

Mynd 11: Verksmiðja og myndgert koldíoxíð frá strompi 

 

 

Mynd 12: Hverfi með húsum og bílum sem leysa frá sér koldíoxíð 
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4.2.3.2 Sjávarumhverfið 

Sjávarumhverfið á að fá notendur til að fá tilfinningu fyrir því að vera neðansjávar og því                

samanstendur það af steinum, kóröllum og öðrum sjávargróðri. Einnig eru misstórar kúlur í             

þrískiptri þyrpingu sem myndgera þær efnablöndur sem kynntar eru fyrir notendum. Hver            

þyrping er mismunandi á litinn en þar má einnig finna efnatákn og heiti hverrar efnablöndu til að                 

hjálpa notendum að meðtaka þau betur í fræðslunni. Þetta umhverfi er notað í sameinda-,              

spurninga- og sjávarsenunni. Umhverfið má sjá á myndum 13, 14 og 15. 

 

 

Mynd 13: Sjávargróður og appelsínugular karbónatjónir 

 

 

Mynd 14: Sjávargróður og grænt koldíóxíð 
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Mynd 15: Sjávargróður og bleikar vetnisjónir 
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4.2.4 Flæðisstjórnun 

Til þess að leyfa notendum að stjórna flæðinu í frumgerðinni var ákveðið að kaflaskipta              

fræðslunni. Þegar Lúna hefur lokið við að segja frá hverjum kafla fyrir sig sprettur upp takki sem                 

stjórnandi getur ýtt á til að halda áfram þegar allir hafa lokið við að skoða sig um. Reynt var að                    

gera takkann eins skýran og notendavænan og hægt er, en hann er stór, hefur skýr skilaboð og                 

hverfur um leið og ýtt er á hann. Þessi takki er staðsettur nálægt stóra hnettinum en hann snýr                  

alltaf að notendum, sama hvar þeir eru staddir í umhverfinu. Þegar fræðslunni er lokið birtist               

takkinn á sama stað og venjulega, en þá er hann er óvirkur, gráleitur og gefur til kynna að ekki sé                    

hægt að fara lengra. Á mynd 16 má sjá hvernig takinn birtist notendum. Á mynd 17 má sjá                  

hvernig takkinn bregst við þegar fjarstýringunni er miðað á hann. Á mynd 18 má sjá hvernig                

takkinn birtist notendum í enda fræðslunnar. 

 

 

 

Mynd 16: Takkinn sem fer með 

notendur í næsta kafla 

Mynd 17: Takkinn bregst við 

þegar fjarstýringu er miðað á 

hann 

Mynd 18: Takkinn verður 

óvirkur í lokasenunni 
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4.2.5 Upphafssena 

Þegar komið er inn í sýndarveruleikann birtist skjár með texta sem býður notendur velkomna í               

fræðslu um súrnun sjávar. Þar kemur einnig fram að notendur skyldu nota hægri fjarstýringu til               

þess að ýta á takka inni í umhverfinu. Sjá má mynd af hægri fjarstýringunni á skjánum en                 

takkinn sem notendur nota á henni er litaður grænn til að ýta undir að þeir geti komist áfram                  

sjálfir í gegnum allt kerfið. Aðeins þarf að nota þennan eina takka á meðan á fræðslunni stendur. 

Þessari senu deila notendur ekki, en um leið og smellt er á Byrja hefst tenging við netþjón (e.                  

Server) sem hýstur er á Photon Cloud. Um leið og tenging næst færast notendur yfir í fyrstu                 

fræðslusenuna þar sem þeir deila umhverfi og loks sjá hvern annan. Þetta ferli tekur örfáar               

sekúndur en til að láta notendur vita að þeir hafi náð að ýta á réttan takka hverfur Byrja takkinn á                    

meðan beðið er eftir tengingu. Á mynd 19 má sjá skjáskot frá upphafssenunni. 

 

Mynd 19: Upphafssena 
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4.2.6 Verksmiðjusena 

Þremur sekúndum eftir að báðir notendur eru komnir inn í umhverfið hefst fræðslan um súrnun               

sjávar. Þessi örstutta pása áður en fræðslan hefst var gerð með tilliti til þess að notendur hafi                 

möguleika á að ná áttum fyrst. Hnötturinn byrjar í mynd jarðar, eins og sjá má á mynd 20, en                   

dofnar smátt og smátt þangað til að eftir situr glær hnöttur skiptur í þrjá hluta líkt og sést á mynd                    

21. Í fræðslunni er farið yfir þessa skiptingu, en af því gífurlega magni sem leyst er af koldíoxíði                  

fer helmingur í andrúmsloftið, fjórðungur nærir plöntur og afganginn dregur sjórinn í sig.             

Hnötturinn snýst rólega, en notendur geta einnig gengið hringinn í kringum hann. Líkt og áður               

hefur komið fram safnast mikið magn koldíoxíðs í loftinu í verksmiðjuumhverfinu en eftir smá              

tíma byrjar það að falla á hnöttinn til að tengja það við andrúmsloftið, gróðurinn og sjóinn. Mynd                 

22 og 23 sýna nánar frá dreifingu koldíoxíðs sem andrúmsloftið, gróðurinn og sjórinn draga í sig.  

 

 

           Mynd 20: Jörðin                                        Mynd 21: Þrískiptur hnöttur 
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Mynd 22: 50% koldíoxíðs safnast  

saman í andrúmsloftinu 

Mynd 23: 25% koldíoxíðs fer í gróður og 

25% dregur sjórinn í sig 

 

  

39 



 Lokaverkefni                                          Maí 2020   

  

4.2.7 Sameindasena 

Í þessari senu hefst efnafræðin. Notendur eru kynntir fyrir þremur efnum, það er koldíoxíði,              

vetnisjónum og karbónatjónum. Inni í hnettinum birtist fjöldi kúla, þær appelsínugulu tákna            

karbónatjónir og þær bleiku tákna vetnisjónir. Á fjarstýringum notenda birtast kúlur sem tákna             

koldíoxíð. Hnötturinn nemur hvert einasta koldíoxíð sem kemst í snertingu við hann og fyrir              

hverja einustu snertingu bætast við sjö vetnisjónir stigvaxandi en ein karbónatjón leysist upp.             

Notendur geta því unnið saman til að láta vetnisjónirnar yfirgnæfa karbónatjónirnar, en í             

fræðslunni kemur fram að það hafi slæm áhrif á lífríki sjávar. Áhrifin ganga til baka þegar                

koldíoxíð er tekið aftur úr hnettinum. Á mynd 24 má sjá notanda setja eitt koldíoxíð inn fyrir                 

hnöttinn. Á mynd 25 sjást tveir notendur vinna saman til að auka áhrifin sem koldíoxíð hefur.  

 

 

Mynd 24: Ein fjarstýring komin inn fyrir hnöttinn 

í sameindasenunni  

Mynd 25: Fjórar fjarstýringar komnar inn fyrir 

hnöttinn í sameindasenunni 

 

40 



 Lokaverkefni                                          Maí 2020   

  

4.2.8 Sjávarsena 

Nú hafa notendur lært að setja koldíoxíð inn fyrir hnöttinn, en í sjávarsenunni sjá þeir bein áhrif                 

sem koldíoxíð hefur á lífríkið. Eftir því sem fleiri koldíoxíð kúlur fara inn fyrir hnöttinn sjást                

neikvæðari áhrif á lífríkið. Kalkmyndandi lífverur byrja á að minnka, verða litlausari og hverfa á               

endanum. Minni áhrif sjást á fiskunum, en þó einhver. Líkt og áður ganga áhrifin til baka þegar                 

koldíoxíð er tekið úr hnettinum. Á myndum 26 - 28 má sjá þrjú skjáskot frá sjávarsenunni sem                 

sýnir áhrif sem koldíoxíð hefur á lífríkið. 

 

 

Mynd 26: Hnöttur með 

sjávarlífverum 

Mynd 27: Hnöttur með 

sjávarlífverum, ein fjarstýring 

komin inn fyrir hnöttinn 

Mynd 28: Hnöttur með 

sjávarlífverum, fjórar 

fjarstýringar komnar inn fyrir 

hnöttinn 
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4.2.9 Spurningasena 

Til að fá notendur til að staldra aðeins við og hugsa meira út í efnið sem kynnt er fyrir þeim eru                     

þau tvisvar í fræðslunni látin svara spurningu um það. Í fyrra skiptið er spurning borin fram eftir                 

sameindasenuna og í seinna skiptið er það gert eftir sjávarsenuna. Þessi sena var forrituð þannig               

að hægt væri að endurnýta hana í bæði skiptin svo ekki þyrfti að útbúa nýja senu fyrir hverja                  

spurningu.  

 

Fjórir skjáir birtast sem hafa allir sömu spurninguna. Notendur velja sér einn skjá með fjórum               

svarmöguleikum og eiga að velja þann sem þeir telja að sé réttur. Áberandi er fyrir notanda                

hvaða svarmöguleika hann valdi því allir hinir verða gegnsæir. Það er ekki fyrr en allir notendur í                 

umhverfinu hafa svarað spurningunni að dreifing svara verður tekin saman, þ.e. hversu margir             

völdu hvern svarmöguleika og fimm sekúndum eftir það birtist rétt svar. Myndir 29 - 31 sýna                

alla þrjá skjáina sem birtast notendum í spurningasenunni.  

 

 

Mynd 29: Skjár sem sýnir 

spurningu og fjóra 

svarmöguleika 

Mynd 30: Skjár sem sýnir 

niðurstöður notenda 

Mynd 31: Skjár sem sýnir 

 rétt svar 
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4.2.10 Lokasena 

Í lokasenunni er markmiðið að skilja notendur eftir með hugmyndir um hvað þeir sem              

einstaklingar geta gert til að grípa til aðgerða. Lúna kynnir fyrir þeim F5 (borið fram Effin 5) en                  

þau eru ferðalög, ferðamáti, fræðsla, fæða og föt, sem vert er að endurhugsa þegar það kemur að                 

þeirra lífsstíl. Á mynd 32 má sjá slagorðin birtast á hnettinum en þau snúast hægt með honum í                  

hring. Slagorðin birtast einnig á verksmiðjunum og við bílana líkt og sjá má á myndum 33 og 34.  

 

 

Mynd 32: Hnöttur með F5 

 

 

Mynd 33: Orðið ferðamáti við 

bílana 

Mynd 34: Orðið föt á 

verksmiðjunni 
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4.3 Notendaprófanir 

Til þess að athuga hvort að sýndarveruleikinn væri nógu skýr og auðveldur í notkun var               

mikilvægt að framkvæma notendaprófanir. Þar sem það ríkti skrítið ástand í samfélaginu vegna             

heimsfaraldurs af völdum COVID-19 fóru notendaprófanir fram með heldur óhefðbundnum          

hætti. Fylgja þurfti reglum samkomubanns sem sett var á þjóðina þann 16. mars 2020 en það var                 

að líða undir lok þegar að prófanirnar fóru fram. Reglurnar fólu í sér að hámarki 20 manns mættu                  

koma saman og einnig þyrfti að reyna að gæta þess að hafa tveggja metra fjarlægð milli                

einstaklinga (Ríkislögreglustjórinn - almannavarnadeild, 2020). Þar að auki setti teymið sér           

strangar hreinlætisreglur til að lágmarka líkur á smiti en það hafði sett saman gátlista til að fylgja                 

varðandi þær. Miðast var við gátlista sem Facebook, eigandi Oculus, hafði sett saman til að               

tryggja öryggi þeirra sem deila búnaðinum. Gátlista teymisins má finna í viðauka E. Allir sem               

komu að notendaprófununum þurftu að þvo sér vel um hendurnar og setja á sig hanska og                

grímur.  

 

4.3.1 Forprófun 

Forprófun á frumgerðinni var gerð til að athuga hvort hún væri gallalaus, allar spurningarnar              

væru skiljanlegar og til að vera viss um að ekkert óvænt kæmi upp áður en haldið var í alvöru                   

notendaprófanir. Fengnir voru tveir 17 ára strákar til að fara í gegnum rennsli á notendaprófun en                

út frá því komu í ljós tvö atriði sem þurfti að bæta. Gleymst hafði að athuga ánægju þeirra á því                    

að vera saman inni í sama umhverfi og því var bætt við spurningu um það. Einnig barst góð                  

ábending að það hefði hjálpað notendum að svara spurningunum ef þeir gætu einhversstaðar séð              

efnatáknin og heiti efnablandanna því erfitt væri að leggja þau á minnið á svona stuttum tíma.                

Það var leyst með að bæta hvoru tveggja inn í sjávarumhverfið. Að öðru leiti gekk allt vel og                  

frumgerðin var tilbúin fyrir alvöru notendaprófanir.  
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4.3.2 Þátttakendur 

Tengslanet var nýtt til að finna þátttakendur í notendaprófanirnar á þessum óhefðbundnu tímum.             

Alls fengust 9 framhaldsskólanemar til að taka þátt, þar af 5 stelpur og 4 strákar. Þau voru á                  

aldrinum 17 til 19 ára og stunda nám við Fjölbrautaskólann í Garðabæ og Verzlunarskóla              

Íslands. Allir þátttakendur voru vel upplýstir um áhættuna sem fylgdi því að taka þátt í               

notendaprófunum á tímum COVID-19 en þeir voru beðnir um að lesa upplýsingablað við komu              

sem má finna í viðauka F.  

 

4.3.3 Framkvæmd notendaprófana 

Framkvæmdar voru 5 notendaprófanir með tveimur þátttakendum í senn dagana 20. og 21. apríl              

á skrifstofu fyrirtækisins Nav.is. Þar sem um var að ræða oddatölu þátttakenda bauðst einn þeirra               

til að fara aðra umferð svo að enginn þyrfti að prófa sýndarveruleikann einn. Aðeins var safnað                

gögnum um þann þátttakenda í fyrra skiptið sem hann prófaði frumgerðina. Ákveðið var að finna               

tvíeyki fyrir hverja notendaprófun sem þekktist vel til að ýta undir öryggi þeirra við að prófa                

sýndarveruleikann. Hver notendaprófun tók í kringum 40 mínútur að meðaltali. Búnaðurinn sem            

var notaður í notendaprófununum voru tvö sýndarveruleikagleraugu ásamt tveimur settum af           

fjarstýringum. Þátttakendur fengu spurningalista til að svara við komu og eftir prófun á             

sýndarveruleikanum. Ákveðið var að spurningarnar skyldu vera skriflegar til þess að takmarka            

enn meira náin samskipti allra á meðan notendaprófanirnar fóru fram. Á mynd 35 má sjá               

þátttakendur í notendaprófunum.  
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Mynd 35: Þátttakendur í notendaprófunum 

 

4.3.4 Hlutverk 

Sjöfn sá um að vera tengiliður þátttakenda í notendaprófununum. Hún tók á móti og kynnti þeim                

fyrir verkefninu sem teymið væri að fást við ásamt því að útskýra hver þeirra þáttur væri. Guðrún                 

sá um að leggja fyrir þátttakendur spurningalistana og svara öllum spurningum sem komu upp              

varðandi þá. Þar að auki sá hún um að fylgjast með og skrifa niður punkta um hegðun þeirra á                   

meðan þeir voru að prófa sýndarveruleikann sjálfan. Laufey kynnti þátttakendum fyrir           

sýndarveruleikabúnaðinum og kom þeim í stellingar til að prófa frumgerðina. Laufey og Sjöfn             

fylgdu sitthvorum þátttakandanum á meðan á notendaprófuninni stóð til þess að geta gripið inn í               

áður en þeir myndu rekast saman eða á vegg. Það var gert til að veita þeim aukið öryggi á að                    

ganga um rýmið. 
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4.3.5 Spurningalistar 

Hægt er að fara ýmsar leiðir til þess að safna gögnum frá notendaprófum. Teymið ákvað að                

notast við tvo fyrirfram skilgreinda staðla, System Usability Scale og Simulator Sickness            

Questionnaire ásamt því að semja sjálft spurningalista sem var notaður til að kanna almenna              

ánægju og upplifun af frumgerðinnni. Sjá má allar spurningarnar í viðauka G og kynningartexta              

sem lesinn var upp fyrir þátttakendur í viðauka H.  

 

4.3.5.1 System Usability Scale  

System Usability Scale (SUS) er staðlaður skali sem inniheldur 10 fyrirfram skilgreindar            

spurningar. Hann var kynntur til leiks árið 1986 af John Broke (Sauro, 2011). SUS er skilvirk                

leið til þess að mæla notagildi á kerfum. Þessi skali hefur sýnt fram á að geta greint á áhrifaríkan                   

hátt á milli ónothæfra og nothæfra kerfa. Því ákvað teymið að notast við þennan skala í                

notendaprófununum til þess að mæla notagildi frumgerðarinnar. Þátttakendur svara hverri          

spurningu með því að merkja við skala sem fer frá 1 upp í 5 þar sem 1 merkir að maður sé mjög                      

ósammála og 5 merkir að maður sé mjög sammála ákveðinni staðhæfingu (Brooke, e.d). 

 

Niðurstöður eru teknar saman með því að reikna SUS stig sem geta verið allt frá 0 til 100.                  

Samkvæmt rannsóknum eru 68 SUS stig talið vera hið almenna meðaltal og allt yfir það er talið                 

vera jákvætt (Souro, 2011). Teymið setti það sem markmið að meðaltal allra notendaprófa í heild               

sinni væri yfir þessu almenna meðaltali. Vert er að taka fram að spurningarnar voru aðlagaðar að                

frumgerðinni án þess að þær myndu missa gildið sitt. Það var gert svo að þátttakendurnir myndu                

skilja þær betur og gefa nákvæmari svör. 
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4.3.5.2 Simulator Sickness Questionnaire 

Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) er staðlaður spurningalisti sem var upphaflega kynntur           

af Kennedy og fleirum. Í þessum lista er spurt hvort þátttakendur finni fyrir einhverjum af 16                

þekktum líkamlegum einkennum við að fara í sýndarveruleika og þeir látnir meta alvarleika             

þeirra. Við úrvinnslu gagnanna er þessum einkennum síðan skipt í þrjá flokka. Fyrsti flokkurinn              

tengist ógleði (e. Nausea), annar flokkurinn tengist augnvöðva (e. Oculomotor) og þriðji tengist             

ráðvillu (e. Disorientation). Reiknað var upp úr spurningunum eins og Kennedy og fleiri lýstu til               

þess að fá niðurstöður úr hverjum flokk fyrir sig ásamt heildar niðurstöðum (TS) (Kennedy,              

Lane, Berbaum, og Lilienthal, 2009). Teymið hafði áhuga á að vita hvort þátttakendur fyndu              

fyrir auknum einkennum eftir að hafa prófað frumgerðina og því voru spurningalistar tvisvar             

lagðir fyrir þátttakendur. Í fyrra skiptið var það gert áður en þátttakendur prófuðu frumgerðina og               

í seinna skiptið eftir hana, en þá gat teymið borið saman niðurstöðurnar til að sjá hvort einkennin                 

hefðu aukist við að prófa sýndarveruleikann. 

 

4.3.5.3 Almennar spurningar 

Teymið samdi almennar skriflegar- og fjölvalsspurningar. Fjölvalsspurningunum svöruðu        

þátttakendur með að merkja við á skala sem fór frá 1 upp í 5, líkt og í SUS skalanum.                   

Spurningarnar snérust um ánægju og upplifun þeirra á því að nota frumgerðina. Leitast var svara               

við hvað þeim fannst um ákveðna virkni, hvort þau höfðu trú á að frumgerðin gæti gagnast þeirra                 

aldurshópi og hvað þeim líkaði vel og illa við í frumgerðinni.  
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla vera dregnar saman niðurstöður úr hverjum spurningalista fyrir sig. Notast verður              

við súlurit til að sýna myndrænt dreifingu svara og annara niðurstaða. Þá verður einnig snert á                

hegðun þátttakenda á meðan þeir prófuðu frumgerðina.  

 

5.1 Niðurstöður frá System Usability Scale 

Meðaltal heildarstiga út frá öllum svörum þátttakenda voru 77.22 stig sem var vel yfir markmiði               

teymisins. Því telur teymið að það sé gott notagildi í frumgerðinni. Á mynd 36 má sjá stigin frá                  

hverjum notenda fyrir sig. Aðeins voru þrír með færri stig en markmiðið sem teymið hafði sett                

sér.  

 

 

Mynd 36: System Usability Scale niðurstöður 
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5.2 Niðurstöður frá Simulator Sickness Questionnaire 

Hér fyrir neðan má sjá niðurstöður úr SSQ spurningalistanum sem var lagður bæði fyrir og eftir                

að þátttakendur prófuðu frumgerðina. Myndir 37 til 39 sýna meðaltal stiga fyrir og eftir prófun úr                

flokkunum þremur sem skilgreindir eru í kafla 4.3.5.2. Mynd 40 sýnir meðaltal heildar stiga allra               

þátttakenda sem fengust út úr spurningalistanum bæði fyrir og eftir prófun.  

 

Áður en þátttakendur prófuðu frumgerðina var meðaltalið af heildar stigunum 15.43. Þar var             

staðalfrávikið 11.56 stig. Eftir að þátttakendur voru búnir að prófa sýndarveruleikann var            

meðaltalið 32.73 stig og staðalfrávikið 21.13 stig. Vert er að taka fram að notandi 2 var að taka                  

langa föstu og var því með alvarleg líkamleg einkenni bæði fyrir og eftir prófun, sem olli mikilli                 

skekkju á þessum niðurstöðum. Því var niðurstaða hans feld niður og ekki tekin inn í meðaltal og                 

staðalfrávik. Þegar um ræðir skekkju í niðurstöðum af völdum eins þátttakanda er algengt að vísa               

frá slíkum niðurstöðum (Stephanidis, 2009). Sjá má niðurstöður hvers þátttakenda fyrir sig í             

viðauka I.  

 

 

Mynd 37: Niðurstöður tengdar ógleði Mynd 38: Niðurstöður tengdar augnvöðva 
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Mynd 39: Niðurstöður tengdar ráðvillu Mynd 40: Heildar niðurstöður 

 

 

5.3 Niðurstöður frá almennu spurningunum  

Niðurstöður almennu spurninganna sem teymið samdi hefur verið tvískipt. Byrjað verður að sýna             

myndrænt deifingu svara í fjölvalsspurningunum með súluritum, en þau má sjá á myndum 41 til               

52. Síðar verða dregin saman skrifleg svör þátttakenda. 

 

 

 

Mynd 41: Niðurstöður út frá spurningu 1 Mynd 42: Niðurstöður út frá spurningu 2 
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Mynd 43: Niðurstöður út frá spurningu 3 Mynd 44: Niðurstöður út frá spurningu 4 

 

 

Mynd 45: Niðurstöður út frá spurningu 5 Mynd 46: Niðurstöður út frá spurningu 6 

 

 

Mynd 47: Niðurstöður út frá spurningu 7 Mynd 48: Niðurstöður út frá spurningu 8 
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Mynd 49: Niðurstöður út frá spurningu 9 Mynd 50: Niðurstöður út frá spurningu 10 

 

 

Mynd 51: Niðurstöður út frá spurningu 11 Mynd 52: Niðurstöður út frá spurningu 12 

 

  

53 



 Lokaverkefni                                          Maí 2020   

  

5.3.1 Niðurstöður úr skriflegu spurningunum 

Ýmsar gagnlegar athugasemdir komu fram í skriflega hluta almennu spurninganna, ýmist           

jákvæðar eða neikvæðar. Flestir hrósuðu útlitinu á umhverfinu, hversu skýrt það leit út í              

gleraugunum ásamt því að finnast gaman að hafa fengið að upplifa mismunandi umhverfi. Þrír              

þátttakendur tóku sérstaklega fram hvað þeim fannst fræðslan vera hnitmiðuð og áhugaverð.            

Margir höfðu trú á því að lærdómur um ákveðin málefni í sýndarveruleika sé sniðug leið og gæti                 

hjálpað mörgum að halda athygli allan tímann. Aðrir tveir þátttakendur minntust á að þeim hefði               

þótt spurningarnar skemmtilegar og sniðugar. Meirihlutinn hafði orð á hversu skemmtilegt það            

væri að geta haft áhrif á hnöttinn, það er að segja að gagnvirki parturinn hafi verið vel heppnaður                  

og breytingarnar komu skýrt fram. Einum þótti skemmtilegasti parturinn vera að deila            

upplifuninni með vini sínum.  

 

Þegar það kom að fjölvalsspurningunni ,,Mér leið eins og sýndarveruleikinn væri hannaður fyrir             

minn aldurshóp” var í boði að bæta við útskýringu á svari þátttakenda. Allir nema einn tóku þar                 

sérstaklega fram að þeim þætti þessi sýndarveruleiki henta öllum aldurshópum. Aðeins einn taldi             

hann vera meira viðeigandi fyrir eldri einstaklinga.  

 

Teymið fékk ekki margar neikvæðar athugasemdir en til dæmis benti einn á það að honum líkaði                

illa að heyra hljóðið í sýndarveruleikagleraugunum hjá hinum þátttakendanum. Annar          

þátttakandi benti á að honum hafi brugðið þegar spurningasenan kom í fyrsta sinn, en taldi það                

vera því hann stóð á óheppilegum stað þegar félagi hans skipti um senu. Aðeins einn minntist á                 

að honum hafi þótt erfitt að hlusta á fræðsluna þar sem honum hafi þótt vera of mikið í gangi í                    

umhverfinu. Í lokin barst aðeins ein tillaga til úrbóta, en það var að bæta við leikjum til að                  

útskýra efnið betur því það gæti reynst skemmtilegt. Hér að neðan má sjá nokkrar athugasemdir               

frá þátttakendum: 
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,,Þetta heldur athyglinni allan tímann leið og maður kemur inn”. 
 

,,Ég held að svona geti hjálpað mörgum krökkum að læra”. 
 

,,Umhverfið var skemmtilegt og fræðslan var áhugaverð”. 
 

,,Ég væri til í að prófa að vera með VR í náttúrufræði tímanum okkar til að læra um eldfjöllin”. 
 

,,Það var létt að fylgja efninu og mér fannst líka gaman að geta séð hina manneskjuna sem var 
að gera”. 

 

5.4 Hegðun þátttakenda 

Áberandi var að þátttakendur voru mis djarfir að prófa sig áfram í umhverfinu. Þátttakendur              

eyddu ekki löngum tíma að skoða sig um eftir að fræðslunni í hverri senu lauk. Þátttakendur                

töluðu mest sín á milli í spurningasenunum en í heildina litið voru kvenkyns þátttakendur virkari               

að tala sín á milli á meðan fræðslan var í gangi. Þrátt fyrir að lítil umræða um efnið hafi átt sér                     

stað gekk öllum vel að vinna saman. Það gekk einnig vel fyrir sig að hafa einn stjórnanda í hverri                   

notendaprófun og allir komust í gegnum fræðsluna án inngripa teymismeðlima.  
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6. Umræða  

Heilt yfir litið var teymið mjög ánægt með þær niðurstöður sem fengust út frá notendaprófunum               

enda var ljóst að þátttakendur vönduðu sig við að svara spurningum teymisins. Teymið hafði              

ekki áður notað SUS skalann en þótti gott að hafa ákveðinn staðal til að fara eftir til að meta                   

frumgerðina. Hann reyndist einfaldur í notkun og gaf marktækar niðurstöður. Frumgerðin fékk            

77.22 stig sem teymið taldi vera gott, enda var aðeins um fyrstu frumgerð að ræða. Aðeins þrír                 

þátttakendur voru undir markmiðinu, en teymið hefur sínar kenningar afhverju svo er. Það kom í               

ljós að notanda 2 leið mjög illa á meðan að hann prófaði frumgerðina, en farið verður ítarlegra í                  

það neðar í kaflanum. Notandi 3 var mjög smeykur við að ganga um á meðan hann var með                  

sýndarveruleikagleraugun á sér, eflaust hræddur um að rekast í félaga sinn eða á vegg. Hann               

hreyfði sig hægt og tók mjög lítil skref allan tímann en teymið telur það hafi skyggt á upplifunina                  

hans af frumgerðinni. Notandi 7 sýndi frumgerðinni engan áhuga og var sá eini sem taldi að                

frumgerðin væri fyrir eldri aldurshóp. Honum hafi þótt fræðslan of flókin sem hefur líklega haft               

áhrif á niðurstöður hans. 

 

Teymið framkvæmdi einnig í fyrsta sinn SSQ prófun sem var mjög lærdómsríkt. Út frá þeim               

niðurstöðum var áberandi að þeir sem komu verst út úr þeirri prófun voru þátttakendur sem               

höfðu notast við stýripinnana á fjarstýringunum sem færir þá til í umhverfinu. Þekkt er að               

notendur sem notist við þennan stýripinna finni fyrir slæmum einkennum eftir á, til dæmis              

ógleði. Það er vegna þess að þeim líður eins og gólfið sé að færast undan þeim (Jerald, 2016).                  

Einnig var þátttakandi sem kom á fastandi maga (Notandi 2), en ljóst var út frá SSQ skalanum að                  

vanlíðan var mikil og niðurstöðurnar hans voru áberandi hærri en allra annarra. Eftir að hafa               

prófað sýndarveruleikann versnuðu einkenni hans gífurlega og því dregur teymið lærdóm af því             

að þeim sem líður illa fyrir ættu ekki að fara inn í sýndarveruleika. 
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Í niðurstöðum út frá almennu spurningunum um ánægju og upplifun þótti teyminu sérstaklega             

ánægjulegt hversu vel gagnvirki hlutinn hafi skilað sér, það er að segja að eiga við hnöttinn.                

Mikil vinna fór í að hanna gagnvirkni sem myndi virkja ólíkar persónur, líkt og Hildur og Viktor                 

eru. Teymið taldi sig hafa hitt naglann á höfuðið varðandi þessar tvær persónur sem voru útbúnar                

í kafla 3.2 og taldi sig hafa séð annað hvort Hildi eða Viktor í öllum þátttakendum í                 

notendaprófununum. Þeir þátttakendur sem voru djarfir að prófa sig áfram minntu á Hildi, en              

þeir sem voru minna áhugasamir og minna djarfir minntu á Viktor. Það var gaman að sjá að                 

teyminu hafði tekist að virkja báðar týpurnar í frumgerðinni þar sem gangvirknin var mjög              

einföld.  

 

Teymið vildi brjóta upp fræðsluna með að bæta við spurningasenum en óvissa ríkti um hvort               

undirtektirnar yrðu góðar. Ástæðan fyrir því að teymið setti inn spurningar var til þess að fá                

þátttakendur til að stoppa aðeins og hugsa út í efnið sem verið var að miðla til þeirra. Einnig                  

vonaðist teymið til að þær myndu hefja samræður milli þátttakenda. Því var ánægjulegt hversu              

margir tóku vel í þær senur og að í þeim höfðu mestu samræðurnar átt sér stað. Teymið vonaðist                  

þó að meiri umræður hefðu átt sér stað í öðrum senum þar sem áhersla var lögð á samveru inni í                    

sýndarveruleikanum. Þrátt fyrir að flestum líkaði það mjög vel að vera saman inni í umhverfinu               

og samvinnan hafi gengið vel, þá var umræðan lítil sem engin í flestum senum. Teymið grunar                

að fræðslan í hverri senu hafi verið of löng sem leiddi til þess að þátttakendur voru búnir að                  

skoða sig um og eiga við hnöttinn saman án þess að umræður mynduðust um það sem var að                  

gerast.  

  

Í gegnum allt hönnunarferlið var teymið með það á bak við eyrað að frumgerðin gæti reynst of                 

barnaleg þar sem fræðsluefnið var mikið einfaldað. Teymið vildi alls ekki að markhópurinn             

upplifði fræðsluna eins og það væri verið að tala niður til þeirra. Því var það einnig ánægjulegt                 

að sjá að þátttakendur töldu fræðsluna henta sínum aldurshóp ásamt flestum öðrum.  
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Teymið telur það hafa verið árangursríkt að fá tilvonandi notendur til þess að taka þátt í                

þróunarferlinu með vinnustofunum og notendaprófunum. Þar sem þær aðferðir gerðu teyminu           

kleift að safna mikilvægum gögnum sem hjálpuðu framvindu verkefnisins.  

 

6.1 Takmarkanir 

Við rannsókn á samveru í sýndarveruleika var ljóst að ekki væri hægt að samstilla raunverulegar               

staðsetningar notenda innan sýndarumhverfisins. Því reyndist áskorun að láta notendur upplifa           

fræðsluna samtímis á sama stað. Án þessarar samstillingu er ekkert í fyrirstöðu að þeir gangi á                

hvorn annan. Þar að auki getur hljóðskynjun ruglast þar sem tal notanda berst ekki endilega frá                

sama stað og hann sést. Árið 2018 gaf Oculus það út að eina leiðin til þess að notendur gætu deilt                    

umhverfi í sýndarveruleika væri í gegnum internetið, líkt og teymið gerði í þessari frumgerð. Sú               

aðferð hentar mjög vel ef notendur eru á sitt hvorum staðnum. Aftur á móti er ekki til lausn sem                   

gerir þeim kleift að skynja raunverulega staðsetningu hvors annars ef þeir kysu að vera innan               

sama rýmis. Sama ár kynnti Oculus frumgerð af tækni sem átti að leysa þetta vandamál með að                 

skynja einstök mynstur í sértilgerðu umhverfi. Fjarlægð og staðsetning þessara mynstra yrðu            

notuð til að kortleggja staðsetningu hvers notanda (Oculus VR, 2018). Síðan þá hefur ekkert              

heyrst af stöðu þróunar á þeirri tækni, en hvorki hún né sambærileg lausn hefur gerst aðgengileg                

almenningi (Hamilton, 2020). 

 

Teymið lét þetta ekki stoppa sig og gerði viðeigandi ráðstafanir fyrir notendaprófanirnar líkt og              

minnst var á í kafla 4.3. Þetta er þó augljós takmörkun og mun hefta áframhaldandi þróun ef loka                  

afurðin á að vera notuð af öllum á sama stað.   
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7. Lokaorð 

Útfærð var frumgerð af gagnvirkum sýndarveruleika til að fræða framhaldsskólanemendur um           

súrnun sjávar. Mikilvægt er að fræðsla af þessu tagi sé eftirminnileg og því var talið áhrifaríkt að                 

nota sýndarveruleika þar sem einstaklingar fá tækifæri til að upplifa og eiga við hluti tengda               

fræðslunni. Frumgerðin var prófuð af einstaklingum sem tilheyrðu markhópnum. Þeir voru           

almennt ánægðir með frumgerðina sem ýtir undir þá kenningu að markhópurinn hafi trú á að slík                

fræðsla sé áhrifarík, eftirminnileg og gæti gagnast í fræðslu á flóknum málefnum líkt og              

loftslagsmálum. Þar af leiðandi er teymið á þeirri skoðun að hugmyndin um gagnvirka fræðslu í               

sýndarveruleika virkar til að miðla fróðleik og ætti að vera rannsökuð nánar.  
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Viðauki A - Spurningalisti fyrir vinnustofur 

● Eruð þið vel upplýst um loftslagsmál og hlýnun jarðar? 

● Hvernig lærðuð þið um stöðu mála varðandi  loftslagsmál? 

● Hvað finnst ykkur vera áhugaverðast tengt  loftslagsmálum? 

● Hvað hafið þið mestar áhyggjur af tengt loftslagsmálum? 

● Hvaða loftslagsvandamál eruð þið mest upplýst um? 

● Hvaða loftslagsvandamál mynduð þið vilja kynna ykkur meira?  

● Eruð þið að gera eitthvað til að sporna gegn hlýnun jarðar, t.d. flokka? 

● Ef þið vissuð ekkert um loftslagsmál, hvernig mynduð þið vilja læra það? 

● Ef þið þyrftuð að kynna fyrir öðrum loftslagsmál og hlýnun jarðar, hvaða efni myndu þið               

vilja taka fyrir og hvernig mynduð þið vilja kynna það? Gefum okkur að öll tækni til þess                 

er möguleg. 

● Hvaða efni mynduð þið taka fyrir til að kynna öðrum fyrir hlýnun jarðar 

● Vita allir hér hvað sýndarveruleiki er? 

● Ef þið væruð í sýndarveruleika herbergi sem sýndi loftlagmál á einhvern hátt og allt væri               

mögulegt 

○ Hvað mynduð þið vilja sjá? 

○ Mynduð þið vilja vera ein eða með vinum? tvö eða mörg? 

○ Hvað myndi ýta undir áhuga ykkar á að læra? 

○ Hvernig mynduð þið vilja fá upplýsingarnar, myndrænt, hljóð eða í texti? 

○ Mynduð þið vilja heyra upplýsingar eða sjá manneskju að tala? 

○ Hvað mynduð þið ekki vilja sjá/upplifa? 

● Ef þið væruð með hnöttinn fyrir framan ykkur í sýndarveruleika 

○ Hvernig mynduð þið vilja eiga við hann, t.d. snerta hann eða snúa?  

○ Hvað mynduð þið vilja skoða á hnettinum? 

○ Hvað mynduð þið vilja sjá gerast? 
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Viðauki B - Niðurstöður úr vinnustofum  
 
Fyrri vinnustofa 
Allar stelpurnar voru vel upplýstar um loftslagsmál. Þær telja að besta leiðin til þess að fræðast                

um loftslagsmál væri að horfa á myndbönd og skoða gögn á netinu ásamt því að fara á sýningar                  

(e. Exhibition). Þær hafa mestar áhyggjur af fjöldaútdauða dýra og súrnun sjávar. Þær eru              

meðvitaðar um umhverfið og hafa reynt eftir fremstu getu að gera það sem þær geta gert fyrir                 

það. Allar stelpurnar flokka heima hjá sér og í skólanum. Stelpurnar ásamt mörgum öðrum úr               

sama skóla hafa tekið þátt í loftslagsverkföllum sem hafa verið skipulögð í Reykjavík og              

athyglisvert er að þær sögðust hafa verið hvattar af kennurum að sleppa tímum til þess að mæta.                 

Þær eru ósáttar við að yfirvöld hafa ekki gripið fyrr til viðeigandi aðgerða til þess að sporna gegn                  

loftslagsbreytingum.  

 

Stelpurnar telja það áhrifaríkt og mikilvægt þegar loftslagsmál eru kynnt að sýna áhrifin sem þau               

eru að hafa og hversu hratt áhrifin geta komið í ljós og/eða versnað. Ef þær þyrftu að sýna og                   

útskýra loftslagsmál fyrir fólki á þeirra aldri myndu þær sýna helstu stóru breytingarnar. Þær              

nefndu einnig að þær myndu vilja sýna hversu mikið plast er í sjónum og hvernig súrnun sjávar                 

hefur áhrif á dýralífið.  

 

Allar stelpurnar sögðust hafa góðan skilning á hvað sýndarveruleiki er og hvernig hann virkar og               

gætu vel hugsað sér um að fræðast um loftslagsmál með slíkri tækni. Þar gátu þær hugsað sér að                  

sjá hvað mannfólkið getur gert til þess að sjá jákvæðar breytingar í umhverfinu ásamt því að sjá                 

hvað gerist ef mannkynið gerir ekki neitt. Þar myndu þær einnig vilja sjá hversu hratt breytingar                

eru að eiga sér stað. Allar voru sammála um að þær myndu vilja vera saman inni í umhverfinu í                   

staðin fyrir ein og ein. Þær nefna þó að þær gætu trúað því að þeir sem eru feimnir væru líklegir                    

að labba út með ekki jafn góða upplifun og hinir sem þora að fikta og prófa meira.  
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Þegar spurðar út í hvort þær myndu vilja lesa upplýsingar í umhverfinu eða heyra manneskju tala                

þá voru flestar sammála um að þær myndu vilja heyra í staðin fyrir að lesa. Þær telja að athyglin                   

myndi haldast betur ef þær sæju gervi manneskju tala í umhverfinu í staðin fyrir að heyra bara í                  

rödd. Stelpurnar hafa allar mikinn áhuga á því að fræðast um áhrif loftslagsmála út um allan                

heim en ekki bara um áhrif þeirra hér á landi.  

 

Það var áberandi að þær vildu geta séð fyrir og eftir breytingar ef einhverju er breytt og hver                  

áhrifin eru ásamt því að geta fært tímalínu s.s. sjá hvernig hlutirnir voru, hvernig þeir eru í dag                  

og hvernig þeir koma til með að verða. Þær telja það vera áhrifaríkt að fá fræðslu um það hvernig                   

þær sem einstaklingar geta haft jákvæð áhrif með því að gera svipað inni í sýndarveruleikanum.               

Stelpurnar voru allar mjög áhugasamar um að koma sínum hugmyndum og skoðunum á framfæri              

og virtu einnig svör hvor annarri. Þær hlustuðu, virtu stjórnandann og tóku vel í allar spurningar                

sem þær voru spurðar. Þær voru einnig mjög móttækilegar fyrir því að taka þátt í Crazy 8 í lokin. 

 

Seinni vinnustofa  
Báðir strákarnir töldu sig vera frekar vel upplýsta um loftslagsmál. Þeir sögðust hafa lært mest               

um loftslagsmál þegar þeir voru í 10. bekk í grunnskóla. Það sem þeim finnst áhugaverðast og                

jafnframt telja sig vera fróðastir um eru áhrifin sem rusl og plast hefur á sjóinn. Þeir hefðu samt                  

áhuga á að kynna sér enn meira efni tengt sjónum ásamt áhrifum sem verða af bráðnun jökla. Það                  

sem þeir hafa mestar áhyggjur af er magnið af plastinu í sjónum og skógareldarnir í Ástralíu.  

Báðir eru meðvitaðar um umhverfið og flokka heima hjá sér og í skólanum.  

 

Þegar strákarnir voru spurðir út í hvar þeir myndu vilja læra meira um loftslagsmál svöruðu báðir                

að þeir myndu vilja læra um það í skólanum. Ef þeir þyrftu að sýna og útskýra loftslagsmál fyrir                  

fólki á þeirra aldri myndu þeir gera það með myndbandi og glærukynningu með efni sem þeim                

þótti áhugaverðast. Báðir töldu sig vita hvernig sýndarveruleiki virkar þrátt fyrir að hafa ekki              

prófað hann áður.  
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Þegar þeir voru spurðir að því hvað þeir myndu helst vilja sjá í sýndarveruleikanum tengt               

loftslagsmálum nefndu þeir báðir að þeir myndu vilja sjá plastmagnið í sjónum ásamt því að sjá                

hvernig breytingarnar hafa áhrif á dýrin, eins og t.d. ísbirni og skjaldbökur. Þeir töldu báðir það                

vera áhrifaríkt að sjá hlutina myndrænt og geta séð einhver áhrif breytast með tímanum. Þeir               

myndu vilja vera með vinum sínum í sýndarveruleikanum, tveir eða fleiri saman.  

 

Þeir tóku það skýrt fram að þeir myndu ekki vilja lesa upplýsingar inni í sýndarveruleikanum og                

töldu það vera nóg að heyra einungis rödd útskýra efnið ef þess þyrfti. Teymið taldi               

þátttakendurna hafa einhvern áhuga á loftslagsmálum en ekki mikinn. Það sem var áhugaverðast             

er að þeir telja að eftir því sem fleiri tala um loftslagsmál og hafa skoðun á þeim séu þeir líklegri                    

til þess að sýna loftslagsmálum meiri áhuga og jafnvel líklegri til þess að taka þátt í umræðum                 

um þau. Þátttakendurnir tóku vel í spurningarnar sem þeir voru spurðir út í og voru mjög                

móttækilegir fyrir spjalli þrátt fyrir stuttan tíma.  
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Viðauki C - Handrit  

Sena 1 (Verksmiðjusena) 

Hæ, ég heiti Lúna og ég ætla að fræða ykkur um súrnun sjávar. Lítum fyrst á ástæður súrnunar.                  

Frá upphafi iðnbyltingar hafa mennirnir sett sívaxandi magn koldíoxíðs út í andrúmsloftið.            

Styrkur koldíoxíðs í andrúmsloftinu fer vaxandi vegna þess að líftími þess er afskaplega langur              

og magnið hleðst því upp með tímanum. Þess vegna hafa gróðurhúsaáhrif aukist og valdið              

loftslagsbreytingum. 

En vissuð þið að aðeins tæplega helmingur þess koldíoxíðs sem losað er safnast fyrir í               

andrúmsloftinu? Sjórinn leikur nefnilega stórt hlutverk í að dempa áhrif losunarinnar en verður             

um leið sjálfur fyrir miklum áhrifum. Hann hefur dregið í sig um 25% þess koldíoxíðs sem losað                 

hefur verið frá upphafi iðnbyltingar. Þetta hefur leitt til súrnunar sjávar. Þegar þið eruð búin að                

skoða ykkur um ætlum við að skella okkur saman ofan í sjóinn.  

 

Sena 2 (Sameindasena) 

Velkomin í undirdjúpin. Sjórinn dregur í sig koldíoxíð úr andrúmsloftinu. Koldíoxíð hvarfast við             

vatnið í sjónum og myndar kolsýru – já, einmitt, sömu sýru og er í gosdrykkjum. Kolsýrt vatn er                  

súrara en kranavatn. Eins gerist með sjóinn, þegar koldíoxíð bætist við verður hann súrari sem               

þýðir að styrkur vetnisjóna eykst og sýrustig lækkar. Kolsýra helst betur í köldum gosdrykkjum              

og það sama á við um sjóinn. Kaldur sjór getur tekið í sig meira koldíoxíð en hlýr sjór og er því                     

viðkvæmari fyrir súrnun. Því er súrnun algengari í köldum sjó, eins og til dæmis við Ísland. 

Koldíoxíð hefur efnaformúluna CO2 og verður táknað með grænum kúlum. Þið eruð væntanlega             

búin að taka eftir að það eru komnar grænar kúlur á fjarstýringarnar ykkar en með því að setja                  

þær inn fyrir hnöttinn valdið þið efnahvörfum. 

Vetnisjónir hafa efnaformúluna H+ og eru táknaðar með bleiku kúlunum sem þið sjáið inni í               

hnettinum. Inni í sama hnetti eru appelsínugular kúlur með efnaformúluna Co3 2- (C O 3 2                
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mínus). Þær tákna karbónatjónir sem er nauðsynlegt byggingarefni fyrir kalkmyndandi lífverur.           

Þegar að koldíoxíð leysist upp í sjónum eykst magn vetnisjóna en magn karbónatjóna minnkar.              

Þetta er slæmt fyrir kalkmyndandi lífverur og getur raskað fæðukeðjum í sjónum. Þegar þið eruð               

búin að prófa að setja koldíoxíð inn fyrir hnöttinn getið þið farið í næsta kafla. 

 

Sena 3 og 5 (Spurningasena) 

Nú á hver og einn að velja sér skjá en á þeim má sjá spurningu sem hver og einn þarf að svara.                      

Þið svarið spurningunni með að beina hægri fjarstýringunni að þeim valmöguleika sem þið teljið              

að sé réttur og ýtið á takkann. Þegar að allir eru búnir að svara verður rétt svar birt og þá getið                     

þið haldið áfram í næsta kafla. 

 

Sena 4 (Sjávarsena)  

Nú ætlum við að endurtaka leikinn nema nú sjáið þið bein áhrif sem of mikið koldíoxíð í sjónum                  

hefur á lífríkið. Líkt og áður eru grænar kúlur á fjarstýringunum sem tákna koldíoxíð. Prófið               

aftur að fara með hendurnar í hnöttinn. Takið eftir áhrifunum sem aukið koldíoxíð hefur á               

kalkmyndandi lífverurnar. Til þess að kalkmyndandi lífverur geti vaxið og dafnað þarf að vera              

nóg af karbónatjónum í sjónum. Þessar lífverur eru mikilvægar í flestum fæðukeðjum – og              

mynda oft grunninn sem öll fæðukeðjan byggir á. Þær eru oft mikilvæg fæða nytjafiska, t.d. ýsu. 

Í súrari sjó þurfa kalkmyndandi lífverur meiri orku til að byggja skeljar sínar sem verður til þess                 

að minni orka gefst til að vaxa, fjölga sér og bregðast við ýmiss konar álagi eins og t.d.                  

sjúkdómum. Þess vegna getur samkeppnisstaða lífvera skekkst þegar aðstæður breytast. Vegna           

mikillar losunar af mannavöldum súrnar sjórinn nú hratt miðað við það sem áður hefur þekkst og                

því gefst lítill tími til aðlögunar fyrir lífríkið. Þegar þið eruð búin að prófa að setja koldíoxíð inn                  

fyrir hnöttinn getið þið farið í næsta kafla. 
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Sena 6 (Lokasena)  

Það er orðið ljóst að losun mikils magns koldíoxíðs út í andrúmsloftið af mannavöldum hefur               

gífurleg áhrif á sjóinn. Er lífið í sjónum ykkur kært? Þið sem einstaklingar getið hjálpað til og                 

haft áhrif því ýmsar hversdagslegar athafnir valda losun og því skipta ákvarðanir ykkar í daglegu               

lífi máli. Ég kynni til leiks F5 (Effin fimm) sem þið getið sett í verkfæratöskuna ykkar, hana                 

getið notað á hverjum degi og breytt til hins betra. 

Fæða - hvernig var fæðan ykkar framleidd og hversu langt í burtu? 

Föt - eruð þið að styðja við offramleiðslu á fatnaði? 

Ferðamáti - gætuð þið valið grænni kost til þess að komast í skólann? 

Ferðalög - gætuð þið ferðast sjaldnar, og styttra? 

Fræðsla - haldið stöðugt áfram að fræðast, með því að skilja betur náttúruna í kringum ykkur og                 

veita henni stöðugt athygli, getið þið mótað ykkar eigin framtíðarsýn og fallegan lífsstíl.  

 

Breytingar verða ekki nema þið getið séð fyrir ykkur framtíð sem er ólík þeim tímum sem við                 

þekkjum í dag. Í lokin er ekki síður mikilvægt að nýta þá þekkingu sem þið hafið til að fræða                   

aðra.  

 

Manstu öll F-in? Ég ætla að skilja við ykkur með fróðleikinn um sjóinn og þessa verkfæratösku!                

Og vona svo að dagurinn ykkar verði fallegur. Takk fyrir að taka þátt. 
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Viðauki D - Forritunarreglur 
Forritarar hafa mismunandi venjur þegar kemur að forritunarmálum og því er mikilvægt að             

ákveða forritunarreglur til að ná fram samræmi milli teymismeðlima. Þannig verður kóðinn            

snyrtilegri og auðlesanlegri fyrir alla sem koma að honum. Hér eru dæmi um reglur fyrir C# sem                 

teymið tileinkaði sér: 

 

● Þegar nota á slaufusviga skal opna þá fyrir neðan fyrstu línuna og loka þeim fyrir neðan                

seinustu línuna 

● Inndráttur verður tab sem jafngildir fjórum bilum 

● camelCasing er notað á nafngiftir á breytum og parametrum 

● PascalCasing er notað fyrir föll og klasa 

● Í kringum alla reiknivirkja verður bil 

● Í if setningum á ekki að vera bil milli orðsins if og sviga 

● Í lykkjum á ekki að vera bil milli lykkjunafns og sviga 
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Viðauki E - Gátlisti fyrir notendaprófanir 

Þessi gátlisti er fyrir stjórnendur notendaprófanna til að fylgja milli hverja einustu prófun. Gæta              

þarf mjög vel alls hreinlætis vegna COVID-19 og því er nauðsynlegt að gleyma engu. 

 

❏ Þvo hendur vel og setja á sig nýja hanska 

❏ Þrífa sýndarveruleika gleraugun með spritti 

❏ Þrífa glerin í sýndarveruleika gleraugunum með einnota gleraugnaklút 

❏ Þrífa fjarstýringar með spritti 

❏ Þrífa borð með spritti sem sýndarveruleikabúnaðurinn er geymdur á 

❏ Þrífa borð og stóla sem notendur sátu við á meðan þeir svöruðu spurningum með spritti 

❏ Þrífa hurðarhúna með spritti 

❏ Undirbúa grímur og hanska fyrir næstu notendur  
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Viðauki F - Upplýsingar til þátttakenda útaf COVID-19 

Vegna ástæðna í samfélaginu er ákveðin hætta að taka þátt í notendaprófum eins og þessum.               

Reynt verður þó eftir bestu getu að minnka líkurnar á smiti á COVID-19 með því að sótthreinsa                 

vel allan búnað eftir hverja einustu notkun á þeim. Allir sem koma að notendaprófunum munu               

þurfa að nota hanska og grímur en þeir þurfa einnig að þvo sér vel um hendurnar áður og eftir að                    

prófun fer fram. Allir reyna eftir bestu getu að halda tveggja metra fjarlægð frá hvort öðru.  

 

Við viljum vekja athygli á því að allir sem kjósa að taka þátt gera það á sinni eigin ábyrgð. Þér er                     

frjálst hvenær sem er að hætta við þátttöku og veitum við því mikinn skilning ef þú kýst að gera                   

það. 

 

Við viljum vinsamlegast biðja þig um að láta okkur vita ef eitthvað að eftirfarandi á við um þig: 

● Ég er í áhættuhópi 

● Einn eða fleiri fjölskyldumeðlimir mínir er í áhættu hópi 

● Ég er í sóttkví 

● Ég er með einkenni COVID-19  
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Viðauki G - Spurningalisti fyrir notendaprófanir 

Spurningalisti fyrir notendaprófun 
Pre-questionnaire list 

 
Notandi nr. _______ 
 
Kyn: _________ Aldur: _________   Framhaldsskóli: ________________________ 
 

1. Hefur þú prufað sýndarveruleika áður? 
Have you tried virtual reality before? 

Já 
Yes 

 

 

 

Nei 
No 

 

 

 

2. Hvað af eftirfarandi gefur til kynna hversu mikill áhugi þinn er á að prófa þennan 
sýndarveruleika? 
Which of the following indicates your interest in testing this virtual reality? 

Mjög lítill 
Not interested 

 

 

 

Lítill 
Barely interested 

 

 

 

Hvorki né 
Neither 

 

 

 

Mikill 
Interested 

 

 

 

Mjög mikill  
Very interested 
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3. Hvernig myndir þú meta núverandi sjálfstraust þitt í að prófa þig áfram í þessum 
sýndarveruleika? 
How would you rate your confidence in testing yourself in this virtual reality? 
 

Mjög óörugg/ur 
Not at all confident 

 

 

 

Óörugg/ur 
Barely confident 

 

 

 

Hvorki né 
Neither 

 

 

 

Örugg/ur  
Confident 

 

 

 

Mjög örugg/ur 
Very confident 

 

 

 

 
4. Hvað af eftirfarandi gefur best til kynna hversu mikið þú veist um súrnun sjávar? 

Which of the following indicates how much you know about ocean acidification? 
 

Ég veit ekki neitt um það 
I don’t know anything about that 

 

 

 

Ég veit svolítið, en ég gæti lært meira 
I know a little, but I could learn more 

 

 

 

Ég veit mjög mikið  
I know a lot 
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SSQ spurningarlistinn sem var notaður bæði fyrir og eftir notendaprófanir  

Leiðbeiningar: Settu hring utan um hversu mikið  þú finnur núna fyrir eftirfarandi einkennum. 
Instructions : Circle how much each symptom below is affecting you right now. 

1.  Almenn óþægindi  
General discomfort 

Engin 
None 

Lítil 
Slight 

Þó nokkur 
Moderate 

Alvarleg 
Severe 

2.  Þreyta  
Fatigue 

Engin 
None  

Lítil 
Slight 

Þó nokkur 
Moderate 

Alvarleg 
Severe 

3.  Höfuðverkur 
Headache 

Engin 
None  

Lítil 
Slight 

Þó nokkur 
Moderate 

Alvarleg 
Severe 

4.  Álag á augu  
Eye strain 

Engin 
None  

Lítil 
Slight 

Þó nokkur 
Moderate 

Alvarleg 
Severe 

5.  Erfiðleikar við að ná 
fókus 

Difficulty focusing 

Engin 
None  

Litil 
Slight 

Þó nokkur 
Moderate 

Alvarleg 
Severe 

6.  Aukning á munnvatni 
Salivation increasing 

Engin 
None  

Lítil 
Slight 

Þó nokkur 
Moderate 

Alvarleg 
Severe 

7.  Sviti 
Sweating 

Engin 
None  

Lítil 
Slight 

Þó nokkur 
Moderate 

Alvarleg 
Severe 

8.  Ógleði 
Nausea 

Engin 
None  

Lítil 
Slight 

Þó nokkur 
Moderate 

Alvarleg 
Severe 

9.  Erfiðleikar við að 
einbeita sér 

Difficulty concentrating 

Engin 
None  

Lítil 
Slight 

Þó nokkur 
Moderate 

Alvarleg 
Severe 

10.  Þrýstingur í höfði  
Fullness of the Head 

Engin 
None  

Lítil 
Slight 

Þó nokkur 
Moderate 

Alvarleg 
Severe 

11.  Óskýr sjón  
Blurred vision 

Engin 
None  

Lítil 
Slight 

Þó nokkur 
Moderate 

Alvarleg 
Severe 

12.  Svimi með augun opin 
Dizziness with eyes open  

Engin 
None  

Lítil 
Slight 

Þó nokkur 
Moderate 

Alvarleg 
Severe 

13.  Svimi með augun lokuð 
Dizziness with eyes closed 

Engin 
None  

Lítil 
Slight 

Þó nokkur 
Moderate 

Alvarleg 
Severe 

14.  Svimi og óstöðugleiki 
við að standa  

Vertigo  

Engin 
None  

Lítil 
Slight 

Þó nokkur 
Moderate 

Alvarleg 
Severe 

15.  Óþægindi í maga 
Stomach awareness 

Engin 
None  

Lítil 
Slight 

Þó nokkur 
Moderate 

Alvarleg 
Severe 

16.  Þörf fyrir að ropa 
Burping  

Engin 
None  

Lítil 
Slight 

Þó nokkur 
Moderate 

Alvarleg 
Severe 
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Spurningalisti eftir notendaprófun 

Post-test questionnaire list  

 

1 →  Mjög ósammála 
Strongly disagree 

2 →  Ósammála 
Disagree 

3 →  Hvorki né 
Neither 

4 →  Sammála 
Agree 

5 →  Mjög sammála 
Strongly agree 

 

The System Usability Scale 

1. Ég held að ég vilji nota sýndarveruleika eins og þennan, oft 
til þess að læra um ákveðin málefni 
I think I want to use virtual often to learn about certain issues 
 

 

     

    1        2         3         4        5 

2. Mér fannst þessi sýndarveruleiki óþarflega flókinn 
I found this virtual Reality unnecessarily complex 

 

     

    1        2         3         4        5 
 

3. Mér fannst þessi sýndarveruleiki vera auðveldur í notkun 
I thought this virtual Reality was easy to use 

 

     

    1        2         3         4        5 
 

4. Ég tel að ég þurfi tæknilegan stuðning frá öðrum aðila til að 
geta notað þennan sýndarveruleika 
I think that I would need the support of a technical person to be able to 
use this virtual Reality 

 

     

    1        2         3         4        5 
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5. Mér fannst auðvelt að átta mig á því hvað ég átti að gera í 
þessum sýndarveruleika 
I found the various functions in this virtual Reality were well integrated 

 

     

    1        2         3         4        5 
 

 
6. 

 
Mér fannst vera of mikið ósamræmi í þessum 
sýndarveruleika 
I thought there was too much inconsistency in this virtual Reality 

 

     

    1        2         3         4        5 
 

7. Ég get ímynda mér að flestir myndu læra mjög fljótt að nota 
þennan sýndarveruleika 
I would imagine that most people would very quickly learn to use this 
virtual Reality 

 

     

    1        2         3         4        5 
 

8. Mér fannst erfitt að nota þennan sýndarveruleika 
I found this virtual Reality very inconvenient to use 

 

     

    1        2         3         4        5 
 

9. 
 

Mér fannst ég vera mjög örugg/ur að nota þennan 
sýndarveruleika 
I felt very confident using this virtual Reality 

 

     

    1        2         3         4        5 
 

10. Ég þurfti að læra mikið inni í  sýndarveruleikanum áður en 
ég gat farið að nota hann almennilega 
I needed to learn a lot of things before I could get going with this virtual 
reality 

 

     

   1        2         3         4        5 
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Almennar spurningar 
General questions 

1. Mér líkaði að heyra fræðsluna í töluðu máli inni í 
sýndarveruleikanum  
I liked to hear the education in spoken language in the virtual reality 
 

 

     

    1        2         3         4        5 
 

2. Ég hefði viljað þann möguleika að geta lesið texta um 
súrnun sjávar inni í sýndarveruleikanum 
I would have liked to have the opportunity to read more text about ocean 
acidification in the virtual reality 
 

 

     

    1        2         3         4        5 
 

3. Mér fannst skýrt hvernig átti að eiga við hnöttinn inni í 
sýndarveruleikanum  
I understood how to interact with the globe in the virtual reality  

 

     

    1        2         3         4        5 
 

4. Mér líkaði að geta haft áhrif á hvað gerðist inni í hnettinum í 
sýndarveruleikanum  
I liked being able to influence what happened in the globe in the virtual 
reality 
 

 

     

    1        2         3         4        5 
 

5. Mér fannst heildar fræðslan taka of langan tíma 
I found the overall education take too long  

 

     

    1        2         3         4        5 
 

6. Mér líkaði við að fá spurningar til að svara inni í 
sýndarveruleikanum 
I liked getting questions to answer in the virtual reality 
 

 

     

   1        2         3         4        5 
 

7. Ég tel að spurningarnar sem voru spurðar í 
sýndarveruleikanum hafi hjálpað mér að skilja betur efnið 
I believe the questions asked in the virtual reality helped me to understand 
the subject better 

 

     

    1        2         3         4        5 
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8. Ég var spennt/ur þegar ég kom inn í sýndarveruleikann 
I felt excited when I entered the virtual Reality 
 

 

     

   1        2         3         4       5 
 

9. Ég var smeyk/ur þegar ég kom inn í sýndarveruleikann 
I felt scared when I entered the virtual Reality 

 

     

   1        2         3         4       5 

10. Ég var áhugasöm/áhugasamur þegar ég kom inn í 
sýndarveruleikann 
I felt I was interested when I entered the virtual Reality 

 

     

   1        2         3         4       5 
 

11. Ég hefði frekar viljað vera ein/einn inni í 
sýndarveruleikanum 
I would have preferred being alone in the virtual reality  
 

 

     

   1        2         3         4       5 

12. Mér leið eins og sýndarveruleikinn væri hannaður fyrir minn 
aldurshóp 
I felt like this virtual reality was designed for my age group 

 

     

   1        2         3         4       5 
 

13. Ef ekki, hvaða aldurshóp? 
If not, what age group? 

 

 

  14. Mér fannst heildar fræðslan hafi skilað sér óháð fyrri 
vitneskju minni um súrnun sjávar 
I felt that the education was understandable, regardless of my previous 
knowledge of ocean acidification 

 

     

    1        2         3         4       5 
 

15. Ef ekki, af hverju?  
If not, why? 
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 16. Hvað líkaði þér best við þennan sýndarveruleika? 
What did you like the most about using this virtual Reality? 

 

 

 

 

 

 

 

  17. Hvað líkaði þér minnst við þennan sýndarveruleika? 
What did you like the least about this virtual Reality? 

 

 

 

 

 

 

18. Var eitthvað sem kom þér á óvart varðandi upplifunina í þessum 
sýndarveruleika? 
Was there something that surprised you about the experience in this virtual reality? 
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19. Var eitthvað sem truflaði þig í þessum sýndarveruleika? 
Was there something that bothered you in this virtual Reality? 

 

 

 

 

 

 

 
 

20. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 
Is there anything else you want to express? 
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Viðauki H - Kynningartexti fyrir notendaprófun 

Texti fyrir alla notendur:  

Sæl/l og takk fyrir að gefa þér tíma til að taka þátt í þessum notendaprófunum. Við viljum byrja á                   

að taka fram að tilgangur með þessum prófunum er að prófa frumgerð af sýndarveruleika en það                

er alls ekki verið að prófa ykkur. 

Hlutverk þitt í þessum sýndarheimi er að vera framhaldsskólanemi sem er að fræðast um              

loftslagsmál á vegum skólans. Markmiðið með þessari fræðslu er að þú fáir góða hugmynd um               

það hvernig súrnun sjávar á sér stað og hvaða áhrif hún hefur á lífríkið. Tunglið Lúna mun sjá                  

um að segja frá fræðslunni og útskýra hvað er að gerast í umhverfinu en vertu ófeimin við að                  

labba um og fikta. Bornar verða upp spurningar um efnið og þú getur svarað þeim með því að                  

beina hægri fjarstýringunni að þeim valmöguleika sem þú telur að sé réttur og ýtt svo á takkann                 

sem vísifingur styður við. Sama takka notar þú til að ýta á “Byrja” til að hefja fræðsluna. Það er                   

gott að hafa í huga að geisli mun birtast út frá fjarstýringunni þegar henni er miðað á hluti sem                   

hægt er að ýta á með takkanum, annars ekki. Upplifuninni færð þú að deila með öðrum og því er                   

tilvalið að ræða saman um efnið og hjálpast að við að skilja það á meðan þið eruð inni í                   

umhverfinu. Einnig er mikilvægt að þið sammælist um hvenær eigi að halda áfram í næsta kafla                

og takið tillit til þess ef hinn aðilinn vill skoða umhverfið aðeins lengur. Takki mun birtast eftir                 

að Lúna hefur talað sem býður ykkur að fara yfir í næsta kafla. Það er góð regla að stíga nokkur                    

skref frá hnettinum áður en þið ýtið á takkann. 

Við viljum taka það fram að þetta er engin keppni og því þarf ekki að flýta sér í gegnum                   

fræðsluna. Þið megið taka allan þann tíma sem þið viljið til þess að skoða og fikta í umhverfinu                  

áður en haldið er af stað í næsta kafla. Það er einnig hægt að labba inni í umhverfinu en við                    

munum passa að þið labbið ekki á hvort annað né á neina veggi.  
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Texti fyrir stjórnanda: 

 

Þú færð það hlutverk að leiða hópinn í fræðslunni en það þýðir að þú sérð um að ýta á takkann til                     

að komast áfram í næsta kafla. Áður en þú ýtir á hann þarftu að spyrja hvort allir séu tilbúnir að                    

halda áfram ásamt því að fylgjast með hvort allir hafa tekið nokkur skref frá hnettinum.  
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Viðauki I - Niðurstöður hvers þátttakanda frá SSQ 
 

Notandi Ógleði Augnvöðvi Ráðvilla Heildar stig 

Notandi 1 9.54 30.32 55.66 33.66 

Notandi 2 104.94 75.8 153.12 119.68 

Notandi 3 19.08 15.16 0 14.96 

Notandi 4 19.08 22.74 41.76 29.92 

Notandi 5 19.08 15.16 13.92 18.7 

Notandi 6 0 0 0 0 

Notandi 7 9.54 0 13.92 7.48 

Notandi 8 19.08 7.58 0 11.22 

Notandi 9 9.54 7.58 0 7.48 

Tafla 2: Niðurstöður hvers þátttakanda fyrir sig fyrir notendaprófun  

 

Samtals gild stig: 123.42 

Meðaltal gildra stiga: 15.43 

Staðalfrávik: 11.56 
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Notandi Ógleði Augnvöðvi Ráðvilla Heildar stig 

Notandi 1 47.7 53.06 83.52 67.32 

Notandi 2 95.4 83.38 236.64 142.12 

Notandi 3 38.16 37.9 13.92 37.4 

Notandi 4 9.54 37.9 97.44 48.62 

Notandi 5 28.82 15.16 0 18.7 

Notandi 6 19.08 7.58 0 11.22 

Notandi 7 38.16 45.48 41.76 48.62 

Notandi 8 28.62 15.16 13.92 22.44 

Notandi 9 9.54 7.58 0 7.48 

Tafla 3: Niðurstöður hvers þátttakanda fyrir sig eftir notendaprófun  

 

Samtals gild stig: 261.80 

Meðaltal gildra stiga: 32.73 

Staðalfrávik: 21.13 
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