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Inngangur 

Skýrsla þessi fer yfir helstu atriði í hugbúnaðarþróun lokaverkefnis við Háskólann í Reykjavík. 

Verkefnið felst í að hanna og framleiða fræðsluforrit með það að markmiði að fræða 

notendur um fordóma og mismunun sem á til að myndast í samfélaginu. Afurð verkefnisins er 

í stuttu máli smáforrit þar sem hægt er meðal annars að skrá sig inn með notanda, birta 

greinadálka og athuga þekkingu með könnun, taka æfingu/próf og skoða niðurstöður úr því, 

búa til nýja fræðsluæfingu/próf, skoða viðburðaskrá með viðburðum tengdum menningu og 

fræðslu og svara rétt/rangt spurningum um algengar mýtur. Þar sem um lokaverkefni er að 

ræða er takmarkaður tími og því þarf að forgangsraða hvaða virkni mun verða útfærð fyrst og 

hverjar fylgja þar á eftir, þessi atriði ásamt verkáætlun, verkskipulagi, áhættugreiningar, 

framvinduyfirlits o.fl. koma fram í skýrslu þessari.  

Verkefnið er unnið fyrir og í samvinnu við Íslandsbanka. Leiðbeinandi er Aðalheiður 

Hreinsdóttir og prófdómari Guðlaugur Egilsson.  
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1 Verkáætlun/verkskipulag 

Ákveðið var að vinna að mestu leiti með SCRUM sem er hluti af Agile aðferðarfræði. Fastir 

verktímar verða þrjá daga í viku frá kl. 09:00 og fram eftir degi eftir þörfum. Horft er á þessa 

þrjá daga sem fulla vinnudaga, mánudagar, miðvikudagar og föstudagar, samkvæmt þessu er 

unnið 24 klukkustundir í viku að lokaverkefninu. Fyrsti klukkutíminn á vinnudögunum verða 

tileinkaðir „daily standup“ þar sem hópmeðlimum gefst tækifæri á að ræða verkefni dagsins 

og fá ráðleggingar hjá öðrum um hverskyns vandamál sem koma upp. Aðrir dagar verða nýttir 

eftir þörfum. 

1.1 Sprettir 

Hver sprettur verður ein vika að jafnaði, þó með möguleika á að lengja eftir viðfangsefni hvers 

spretts fyrir sig. Þar sem tíminn er af skornum skammti var talið árangursríkast að vinna þetta 

í eins vikna sprettum. Á mánudögum verður farið yfir endurskoðun spretts (e. 

„retrospective”) og í kjölfar hans tekinn undirbúningur á næsta sprett (e. „sprint planning”) og 

hafið nýjan sprett. Með stutta spretti var talið best að sameina þessa þætti í einn fund til að 

nýta fundinn sem best. Gróf áætlun sem mun að öllum líkindum breytast þegar á líður, má sjá 

hér fyrir neðan. 

• Sprettur 0   (22. Jan – 29. jan)   → Hugmyndavinna/Markaðsrannsókn 

• Sprettur 1   (29. jan – 5. feb)     → Hönnunarsprettur/Frumgerð 

• Sprettur 2   (5. feb  – 10. feb)    → Frumgerð/Notendaprófun  

• Sprettur 3   (10. feb – 17. feb)   → Notendaprófun/Skýrslugerð/1. stöðufundur 

• Sprettur 4   (17. feb – 24. feb)   → Úrvinnsla notendaprófa/Uppsetning tækniumhverfi 

• Sprettur 5   (24. feb – 2. mar)    → Forrita A kröfur 

• Sprettur 6   (2. mar – 9. mar)     → Skýrslugerð/Forrita 

• Sprettur 7   (9. mar – 16. mar)   → Skýrslugerð/2. Stöðufundur 

• Sprettur 8   (16. mar – 23. mar) → Forrita/Prófun/Lagfæringar 

• Sprettur 9   (23. mar – 30. mar) → Forrita/Prófun/Lagfæringar 

• Sprettur 10 (30. mar – 6. apr)    → Lokapróf/Forrita  

• Sprettur 11 (27. apr – 15. maí)  → Forrita/lokaskýrsla/Lokastöðufundur  
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1.2 Samskipti 

Vikulegir fundir verða með leiðbeinanda og tekin staða á verkefninu og framvindu, hugmyndir 

að lausnum við erfiðleikum sem eiga til að koma upp. Efni hvers fundar fyrir sig er breytilegur 

og fer eftir viðfangsefni hvers spretts. Fyrstu tveir fundir verða á skrifstofu leiðbeinanda og 

framtíðarfundir verða fjarfundir sem verða á miðvikudögum kl. 09:30. Fundir með tengiliðum 

frá Íslandsbanka verða eftir þörfum, stefnt er að senda stöðu mála í tölvupósti til að leyfa 

þeim að fylgjast með framvindu verkefnisins. Þrír stöðufundir verða yfir önnina með 

leiðbeinanda, prófdómara og kennara. 

1.3 Skráning og skipulag 

Yfir ferlið verður haldið úti dagbók þar sem allir fundir og það sem fram kemur á þeim 

fundum verður skráð niður í Google Docs skjal. Er það hugsað með þeim tilgangi að halda 

betur utan um framvindu og ákvörðunartöku varðandi ýmis atriði, þá er gott að geta flett upp 

í dagbókinni hvers vegna ákveðnir hlutir voru gerðir á þennan tiltekna hátt. Eins er spjallrás á 

Slack þar sem samskipti utan funda og vinnudaga fer fram. Þar er einnig hægt að leita uppi 

mikilvægar upplýsingar sem gætu komið sér að góðum notum seinna meir. Þar að auki er 

haldið úti verkefnaborði á Trello þar sem við skráum niður verkefni og getum haldið utan um 

hvað er óklárað, í vinnslu og lokið, eins hafa stök verkefni verið brotin niður í smærri 

verkefnalista í hverju „verkefnaspjaldi“ í Trello. Að lokum verður haldið utan um allan kóða í 

Git á github.  

 

2 Tæknistakkur 

• Flutter: framenda umhverfi fyrir Android og iOS smáforrit 

• Dart: þjált og flott forritunarmál sem Flutter notar  

• Git/GitHub: útgáfustýring og geymsla kóða 

• Firebase: bakenda API sem heldur utan um gagnagrunninn í NoSQL uppsetningu 

• Prófun: opinber Dart prófunarpakki  

• Trello: verkborð, „project backlog“ 

• Slack: notað undir samskipti hópmeðlima 

• Hangouts: notað í fjarfundum með leiðbeinanda sem og fjarfundir hópsins 
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• Toggl: notað til að halda utan um unna tíma 

• Figma: viðmótshönnun á smáforriti 

• Maze: tengt við Figma til að gera viðmótskannanir sjálfvirkar. 

Eins og kom fram í inngangi felst verkefnið í að hanna og búa til forrit (app) sem hefur það að 

markmiði að fræða almenning um fordóma og misrétti sem viðgengst í nútíma samfélagi. Við 

byrjuðum á að fara í gegnum greiningu og hönnun, eftir það tók við útfærsla á forritinu.  

2.1 Gagnagrunnur  

Ákveðið var að nota skýjalausn Firebase sem geymir gögn í skrám (e. documents) og er NoSQL 

gagnagrunnur sem gefur kost á að geyma, samstilla og óska eftir gögnum á einfaldan hátt og 

hentar sérstaklega vel með símaforritum og vefþjónustum. NoSQL hefur þann kost að geyma 

gögn á frjálslegri hátt í lykilorð/gögn (e. key/data) en ekki í föstum töflum. Firebase kemur úr 

smiðju Google og var því upplagt að nota það með Flutter sem einnig kemur frá Google. Með 

því að nota skýjalausn Firebase sem er „serverless“ þjónusta, getum við skrifað hýstan 

bakendakóða sem svarar breytingum í gagnagrunninum. Allar aðgerðir eru framkvæmdar inni 

í forritinu sjálfu og tengist í rauntíma við gagnagrunninn.  Eins og sjá má betur á meðfylgjandi 

mynd.  

 

 

 

Mynd 1 - Yfirlitsmynd yfir tengingu milli Firebase og forrits 
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2.2 Auðkenning 

Firebase er notað til að auðkenna notendur. Innskráningarupplýsingar notenda eru sendar í 

gegnum Firebase auðkenningar SDK (software development kit), þar sem skýjaþjónusta 

Firebase tekur svo við upplýsingunum og auðkennir notandann. Firebase skilar svo til baka 

upplýsingum um notandann og auðkenningarlykli sem gerir notandanum kleift að fá gögn 

send frá gagnagrunninum. 

Firebase bíður upp á þó nokkra valmöguleika þegar kemur að auðkenningu, en þeir 

valmöguleikar sem við ákváðum að bjóða upp á eru: innskráning með netfangi og lykilorði, 

Google, og sem gestur. 

 

3 Áhættugreining  

Gerð var áhættugreining þar sem skoðaðar voru mögulegar áhættur sem gætu átt sér stað og 

haft áhrif á afurð verkefnisins. Hver áhætta var metin og forgangsraðað út frá áhættustigi á 

skalanum frá 1 upp í 5 þar sem 1 er mjög lítill áhættuþáttur og 5 er mikill áhættuþáttur. 

Einnig voru settar fram aðgerðir til að minnka líkur á að viðkomandi áhætta myndi verða að 

veruleika sem og aðgerðir sem yrðu gerðar ef skaðinn væri skeður. Hér fyrir neðan má sjá 

útlistun á áhættunum og nánari útskýringar á áhættustigunum.  

 

Áhættustig: 

1 = Mjög lítill áhættuþáttur 

2 = Frekar lítil áhættuþáttur 

3 = Lítill áhættuþáttur 

4 = Frekar mikill áhættuþáttur 

5 = Mikill áhættuþáttur 
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Tafla 1 - Áhættugreining 

Númer Áhætta 
Áhættu-

stig 
Aðgerðir til að 
lágmarka líkur 

Aðgerðir til að 
lágmarka áhrif ef að 

verður 

1 
Mikið álag í öðrum 

námskeiðum 
4 

Sinna öðrum námskeiðum 
jafnt og þétt, vera 

skipulögð 

Gott skipulag, deila 
verkefnum, taka frá 
sérstakan tíma fyrir 

lokaverkefnið 

2 
Upp koma veikindi í 

hópnum 
3 

Huga vel að heilsu (næring 
og svefn) og hreinlæti 

Sá sem veikist vinnur upp 
tíma sem hann missti 

3 
Samskiptaörðugleikar við 

tengilið bankans 
4 

Halda reglulegum 
samskiptum 

Vera sjálfstæð 

4 
Samskiptaörðugleikar 

innan hópsins 
4 

Bera virðingu fyrir hinum 
meðlimum, sýna 

umburðarlyndi og sanngirni 

Tala saman og leysa úr 
ágreiningum, hafa 

jákvæðni að leiðarljósi 

5 
Misnotkun "flaggs" til að 
draga niður reynslusögu 

2 

Notandi getur aðeins 
flaggað einu sinni fyrir 

hverja sögu, þegar saga 
hefur fengið 3 flögg þarf 

admin að sannreyna 

taka út möguleikann að 
flagga reynslusögu 

6 Öryggi í innskráningu 2 
Nota auðkenningu með 

lykilorði 
Annars bara aðgangur að 

gesta aðgangi. 

7 
Skortur á hagnýtingu 

forritsins 
1 

Leggja hart að okkur að 
gera verkefnið vel og 

eftirsóttarvert 

Skila því af okkur eins vel 
og hægt er  

8 
Náum ekki sambandi við 

Firebase gagnagrunn  
2 

Köll reyna allt að 10 sinnum 
að ná sambandi annars 
kemur tómur skjár. En 

forritið krassar ekki.  

Fá aðstoð eða skipta um 
gagnagrunn 

9 Persónuvernd  3 
Kynna okkur staðla 

persónuverndar og fara 
eftir þeim 

Gera breytingar á því sem 
brýtur í bága við lögin  

10 
Erfiðleikar með nýtt 

forritunarmál og umhverfi 
2 

Taka Udemy tíma og kynna 
okkur það vel 

Gera ráð fyrir meiri tíma í 
lærdóm á því  

11 Fáum ekki vinnuaðstöðu 1 
Hafa samband við HR og 

kennara námskeiðs 
Nýta opin svæði í 

skólanum 

12 
Erfiðleikar að nálgast efni 
fyrir greinasafn forritsins 

2 
Komast í samband við 

viðurkennd samtök 
Leita á netinu að efni til að 

bjarga okkur 

13 
Erfiðleikar með að halda 

utan um vinnutíma  
2 Notast við Toggl 

Halda úti ýtarlegri dagbók 
með vinnutímum og 

verkefnum 
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14 
Framvinda verkefnis ekki á 

tímaáætlun 
3 

Halda settu plani og vera 
skipulögð 

Endurskipuleggja spretti og 
gera viðeigandi breytingar 

á plani 

 

Samhliða þróun verkefnisins voru nokkrar áhættur sem gerðu vart við sig sem þurfti að taka 

á. Sömuleiðis gerðu hópmeðlimir ekki ráð fyrir alheimsfaraldri sem myndi hafa gífurleg áhrif á 

samfélagið og þar af leiðandi verkefnið. Áhætta númer 1 um álag í öðrum námskeiðum og 

númer 2 um veikindi hópmeðlima kom fyrir á tímabilinu en með aðgerðum sem nefndar voru 

í listanum hér að ofan gerði það að verkum að til tókst að stuðla að því að þessi atriði höfðu 

lítil sem engin áhrif á afurð verkefnisins. Að sama skapi fengum við ekki aðstöðu til að vinna í 

(áhætta nr. 11) en vel tókst að nýta opnar stofur í skólanum sem og vinna í gegnum 

fjarsamskipti vegna ástands í samfélaginu. Í upphafi komumst við að því að tímaskráningar 

voru ekki upp á sitt besta og var því ákveðið að notast við Toggl til að halda utan um 

tímaskráningu og því komið í veg fyrir áhættuna (áhætta nr.13) þannig.   

 

4 Framvinduyfirlit  

Fyrsti spretturinn var tekinn 22. jan til 29. jan og er ástæðan fyrir því sú að upp komu 

erfiðleikar í verkefnavali á fyrstu tveimur vikum námskeiðsins. Töldum okkur vera komin með 

verkefni þegar raunin var sú að annar hópur fékk það verkefni en við ekki látin vita og engin 

svör fengust við póstum sem við sendum. Fengum svo staðfestingu frá Íslandsbanka og 

verkefni komið í höfn.  

4.1. Sprettur 0 – Hugmyndavinna/markaðsrannsókn 

Þessi fyrsti sprettur byrjaði í góðri hugmyndavinnu með tengiliðum Íslandsbanka. Farið yfir 

Kano módelið sem þeir óskuðu eftir að yrði fylgt eftir í gerð markaðsrannsóknarinnar. Í Kano 

er gert ráð fyrir að spurning um ákveðna virkni sé tvíþætt, þá er spurt um hvernig ánægjan er 

þegar virkni er til staðar (e. Functional) og þegar hún er ekki til staðar (e. Disfunctional) og 

svörin loks borin saman (Kano: https://foldingburritos.com/kano-model/). Við tók 10 mínútna 

hugmyndavinna þar sem allir skrifuðu niður eins margar hugmyndir og þeim datt í hug á post-

it miða og þær svo kynntar fyrir restinni af hópnum. Eftir fundinn með Íslandsbanka voru 

https://foldingburritos.com/kano-model/


12 
 

valdar 10 „bestu“ hugmyndirnar og gerðar spurningar út frá þeim, sjá nánari útlistun hér fyrir 

neðan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fræðsla á fordómum 

• Interactive 

• Persónuleikapróf 

• Fá tölfræði úr prófi 

• Deila niðurstöðum á 

samfélagsmiðla 

• Verðlaun/Gamefy 

• Reynslusögur 

 

• Tengjast fólki sem er í svipuðum 

hugleiðingum 

• Einstaklingar eða fyrirtæki geta 

búið til ný námskeið. 

• Vinnustaðir geta boðið uppá 

þemavikur í tengslum við 

fordómafræðslu 

• Geta fengið upplýsingar í dagatal

Þegar markaðsrannsóknin var tilbúin var hún send út á samfélagsmiðlum líkt og Facebook, 

markmiðið var að safna 100 þátttakendum en þar sem tíminn var naumur voru 2 sólahringar 

hámarksviðmið við þátttakendasöfnun og enduðum með 54 þátttakendur að þeim tíma 

loknum. Unnið var úr niðurstöðum og þær sendar til Íslandsbanka.  

4.1.1 Yfirlit spretts (e. Sprint retrospective) 

Velgengni sprettsins fólst einna helst í góðu upphafi með Íslandsbanka og þeirra þátttaka. 

Greinilegur áhugi frá þeim kemur sér vel fyrir andrúmsloft hópsins. Samskipti og mætingar hjá 

Mynd 2- Úrvinnsla á hugmyndum 
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hópmeðlimum góð. Erfiðleikar sem við stóðum frammi fyrir voru tengdir 

markaðsrannsókninni og orðalagi hennar sem var þó lagað samstundis. 

4.2 Sprettur 1 – Hönnunarsprettur/frumgerð 

Sprettur 1 stóð frá 29. janúar til 5. febrúar sem hófst með tengiliðum Íslandsbanka þar sem 

megin áherslan var að vinna úr niðurstöðum markaðrannsóknar sem og greiningu og hönnun 

forritsins.  

4.2.1 Niðurstöður markaðsrannsóknar og hönnun 

Helstu niðurstöður markaðsrannsóknarinnar leiddu í ljós að flest virkni (e. features) sem spurt 

var um lenti í flokknum áhugalaus og aðlaðandi. Samkvæmt Kane skiptist virknin í 4 flokka 

sem eru nauðsyn (e. „must be“), frammistaða (e. “performance“), aðlaðandi (e. “attractive“) 

og áhugalaus (e. „indifferent“).  Ákveðið var að halda áfram þróuninni út frá þessum fjórum 

sem voru aðlaðandi og byggja ofan á það, en það voru:  

• Skoða tölfræðiupplýsingar eftir verkefni 

• Geta svarað rétt eða rangt spurningum um algengar mýtur sem tengjast fordómum 

• Að notendur geti deilt reynslusögum 

• Að fyrirtæki og viðurkenndir aðilar gætu búið til sitt eigið fræðsluefni, sem fyrirtæki og 

aðrir notendur geta svo nýtt sér 

Út frá þessum fjórum atriðum var unnið með HGV (Hvernig Getum Við?) spurningar, dæmi 

um slíkt er t.d. „hvernig getum við, sem hönnuðir forritsins, gert notanda kleift að setja inn 

reynslusögu“, „hvernig getum við unnið inn traust notenda“ og svo framvegis.  

 Mynd 3 - "HGV" Hvernig getum við hugmyndir. 
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Svo var farið í 8 reiti en þá eru rissuð upp 8 viðmót á 8 mínútum út frá þeim HGV hugmyndum 

sem komu fram í fyrri umferð.  

 

Þetta var svo endað á sögum, en þá höldum við áfram með viðmótin úr 8 reitum og gerð þrjú 

ýtarlegri viðmót á 30 mínútum sem sýna flæði (fyrsta viðmótið sem leiðir þig á næsta viðmót 

og loks þriðja viðmótið). 

 

Mynd 5- Sögur, gerðum sögur (3 ýtarlegri viðmót) út frá atkvæðamestu viðmótum úr 8 reitum 
verkefni. 

Eftir hvert verkefni fengu allir 5 atkvæði í atkvæðarétt og hugmyndirnar með flestu atkvæðin 

eftir hvert verkefni héldu áfram. Einnig var undirbúin kynning sem haldin var fyrir kennara 

lokaverkefnisnámskeiðs og unnið að frumgerð sem ýtarlega var farið í gegnum í kaflanum 

„drög að hönnun“. 

Mynd 4 - 8 reitir, vorum 7 saman og gerðum öll 8 hugmyndir af viðmóti út frá HGV. 
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4.2.2 Yfirlit spretts 

Helsta markmið þessa spretts var að finna fókusinn og kjarnann í verkefninu, hver er stefnan 

og framtíðarsýn þess. Öll samskipti ganga vonum framar og frumgerð vel á veg komin. Ekki 

tókst að hefja notendaprófun einna helst vegna anna hópmeðlima í öðrum áföngum. Ákveðið 

var að hefja spretti á mánudögum í stað miðvikudaga.  

4.3 Sprettur 2 – Frumgerð/notendaprófun 

Sprettur 2 varði frá 5.febrúar til 10. Febrúar, stuttur sprettur vegna breytingu á upphafsdegi 

sprettanna. Þessi sprettur fór að mestu leiti í að klára frumgerðina í Figma og uppsetningu 

notendaprófa en í þeim var Maze notað til að gera notendaprófin gagnvirk.  

4.3.1 Undirbúningur sprettur 3 

Lagt var upp með að skipuleggja komandi sprett til að halda ákveðinni rútínu og skipulagi. 

Markmiðið sett á að klára notendaprófin, hver hópmeðlimur tilbúinn með a.m.k. fjögur 

notendaviðtöl fyrir næsta sprett, eins að klára skýrslu og undirbúa stöðufundinn. 

4.4 Sprettur 3 – Notendaprófun/skýrslugerð/1.stöðufundur 

Sprettur 3 hófst þann 10. febrúar og lauk þann 17. febrúar. Helstu verkefni þessa spretts var 

að leggja lokahönd á notendaprófun og skýrsluna.  

4.4.1 Yfirlit spretts 

Notendaprófin og uppsetning í Maze gekk vel, tiltölulega einfalt í notkun og margir góðir 

innbyggðir eiginleikar líkt og tímataka á hverju verkefni fyrir sig. Allt sem sett var fyrir í 

undirbúning voru kláruð. Erfiðlega gekk að halda utan um vinnutíma hvers hópmeðlims þar 

sem mesta vinna sem er gerð núna er sameiginleg í viðurvist allra meðlima hópsins. Því var 

ákveðið að taka upp notkun á Toggl til einföldunar á tímatökum við verkefnið.  

4.4.2 Undirbúningur sprettur 4 

Fyrsti stöðufundurinn lendir í miðjum sprett, því þarf að klára glærukynningu, taka rennsli og 

undirbúa alla vel svo allt gangi sem best fyrir sig. Eins þarf að taka saman helstu niðurstöður 

notendaprófa sem og uppfæra hönnun út frá þeim. Sömuleiðis ætla allir að vera byrjaðir að 

setja upp tækniumhverfin sem þarf líkt og GitHub og Android Studio.   
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4.5 Sprettur 4  Úrvinnsla notendaprófa/uppsetning tækniumhverfi 

Sprettur 4 stóð yfir frá 17. febrúar til 24. febrúar, fyrsti stöðufundurinn lenti í þessum spretti 

svo fyrstu tveir dagarnir fóru í að leggja lokahönd á kynninguna og taka nokkur rennsli til að 

hópurinn yrði upp á sitt besta á stöðufundinum. Stöðufundurinn gekk vel og fengum við 

nokkrar athugasemdir sem við munum fara yfir og aðlaga að okkar verkefni, t.a.m. var ein 

athugasemd varðandi prófanir og hvernig/hvort við myndum gera slíkt. Eins var óskað eftir 

nákvæmari lýsingu á tæknistakk og nánari útlistun á tímum hvers hópmeðlim fyrir sig.  Eftir 

stöðufundin var megináhersla lögð á að ljúka notendaprófunum og setja upp þau 

tækniumhverfi sem þurfti til að hefja útfærslu á hugbúnaðnum. Allir luku við að sækja 

„Android Studio“ eða „Visual Studio Code“ þar sem hugbúnaðurinn verður unninn. Einn 

hópmeðlimur vinnur á Mac sem hjálpar til við að sjá hvernig hugbúnaðurinn kemur út í iOS 

stýrikerfi.  

4.5.1 Yfirlit spretts 

Megináhersla þessa spretts var að ljúka við uppsetningu á öllu tæknilega umhverfi sem til 

þurfti, sömuleiðis var ákveðið vegna anna í öðrum námskeiðum að sameina sprett 4 og 5.  

Unnið var að eftirfarandi notendasögum:  

• Nr. 9 - „Sem notandi vill ég geta skráð mig inn á öruggan hátt eða nafnlaust í gesta 

aðgangi til að fá aðgang að fræðslu og könnunum.“  

Undir þessari notendasögu tilheyra nokkrar mismunandi kröfur og voru allar þær kröfur 

kláraðar:  

o Notandi getur skráð sig inn með netfangi og lykilorði (saga nr. 9) 

o Notandi getur skráð sig inn með Google aðgangi (saga nr. 9) 

o Notandi getur skráð sig inn sem gestur (saga nr. 9)  

Með þessu er notendasögu nr. 9 lokið að fullu.  

4.6 Sprettur 5 – Forrita A kröfur 

Sprettur 5 hófst þann 24. febrúar og lauk 2. mars. Markmið þessarar viku var að hefjast handa 

á að byrja að forrita A kröfur. Trello vinnuborðið var notað til að halda utan um hvaða kröfur 

voru í vinnslu sem og hver hafði hafist handa við úrvinnslu á tiltekinni kröfu.  Unnið var að 

eftirfarandi kröfum í þessum sprett: notandi getur séð yfirlit yfir viðburði, notandi getur séð 
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nánari upplýsingar um ákveðinn viðburð, notandi getur leitað í viðburðarlista, admin getur 

bætt við viðburð, admin getur eytt viðburð, notandi getur séð yfirlit yfir æfingar/kannanir, 

notandi getur séð yfirlit yfir reynslusögur. Þegar unnið var að útfærslum ákvað hver fyrir sig 

hvernig það yrði gert en flestir skiptu hverri kröfu niður í smærri verkefni og unnu svo 

samkvæmt því.   

4.6.1 Yfirlit spretts 

Spretturinn gekk vel fyrir sig, öll verkefni á áætluðum tíma og samskipti ganga vel, hópurinn 

er duglegur að nýta styrkleika hvers og eins og deila þekkingu á milli. Trello vinnuborðið skilar 

góðum árangri og auðvelt að sjá stöðu verkefnis hverju sinni. Álag í öðrum áföngum leiddi til 

sameiningu spretta og hafði áhrif á rútínu verkefnisins, þó hafði það ekki áhrif á afurð 

verkefnisins.  

Unnið var að eftirfarandi notendasögum:  

• Nr. 2 – „Sem notandi vill ég geta deilt reynslusögu minni og lesið sögur eftir aðra til að 

taka þátt í samtali um fordóma.“ 

• Nr. 3 – „Sem notandi vill ég geta leitað að grein, reynslusögu, viðburði eða könnun út 

frá titil, flokki eða dagsetningu til að flýta fyrir.“ 

• Nr. 6 - „Sem notandi vill ég geta skoðað viðburði er tengjast málefninu og fundið 

nánari upplýsingar um hann til þess að geta tekið virkan þátt í vitundarvakningu í 

samfélaginu.“   

• Nr. 12 - „Sem eigandi vill ég geta haft eftirlit með tröllum og óviðeigandi efni til að 

gota lokað á eða eytt efni eða notendum“.   

Undir þessum notendasögum tilheyra nokkrar mismunandi kröfur og af þeim voru eftirfarandi 

kröfur kláraðar:  

○ Notandi getur séð yfirlit yfir viðburði (saga nr. 6) 

○ Notandi getur séð nánari upplýsingar um ákveðinn viðburð (saga nr. 6) 

○ Notandi getur leitað í viðburðarlista (saga nr. 3) 

○ Admin getur bætt við viðburð (saga nr. 3) 

○ Admin getur eytt viðburð (saga nr. 12) 

○ Notandi getur séð yfirlit yfir reynslusögur (saga nr. 2) 
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4.6.2 Undirbúningur sprettur 6 

Markmið fyrir næsta sprett er að halda áfram útfærslum á A kröfum og að hver hópmeðlimur 

verði búinn að klára a.m.k. eina kröfu.  

4.7 Sprettur 6 – Forrita A kröfur 

Sprettur 6 varði frá 2. mars til 9. mars, þessi vika var upprunalega áætluð í skýrslugerð 

samkvæmt fyrsta uppkasti áætlunarinnar sem sett var fram í upphafi en ekki komin 

dagsetning á stöðufund tvö svo við héldum bara okkar striki í forrituninni, allir á góðum stað 

þar.  

Unnið var að eftirfarandi notendasögum:  

• Nr. 1 – „Sem notandi vil ég geta lesið pistla/fræðslugrein um mismunandi fordóma og 

mismunun til að læra betur á samfélagið.“ 

• Nr. 2 – „Sem notandi vill ég geta deilt reynslusögu minni og lesið sögur eftir aðra til að 

taka þátt í samtali um fordóma.“ 

• Nr. 4 – „Sem notandi vill ég geta tekið könnun og svarað rétt/rangt spurningum um 

algengar mýtur er tengjast fordómum til að geta prófað hvar ég stend“. 

• Nr. 13 – „Sem eigandi vill ég geta haft eftirlit með notendum forritsins, sett notendur í 

bann og tekið notendur úr banni til að auka eða takmarka virkni þeirra innan forritsins 

vegna óviðeigandi hegðun.“ 

• Nr. 14 – „Sem eigandi vill ég geta haft eftirlit með notendum forritsins og breytt 

hlutverkum þeirra innan forritsins til að auka eða takmarka virkni þeirra innan 

forritsins.“ 

Undir þessum notendasögum tilheyra nokkrar mismunandi kröfur og af þeim voru eftirfarandi 

kröfur kláraðar:  

o Notandi fær ákveðið hlutverk (e. role) þegar hann nýskráir sig (saga nr. 14) 

o Admin getur séð yfirlit yfir notendur (saga nr. 14) 

o Admin getur breytt hlutverki notanda. (saga nr. 14) 

o Admin getur bannað notanda (saga nr. 13) 

o Admin getur tekið bann af notanda (saga nr. 13) 

Með þessu er notendasögu nr. 13 og nr. 14 lokið að fullu.  
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4.7.1. Yfirlit spretts 

Samskipti ganga vel og flestir komnir á góðan stað í Flutter og Dart, hingað til hefur talsverður 

tími farið í að ná almennilega taki á tungumálinu og umhverfinu þar sem enginn hópmeðlimur 

hefur áður unnið í Flutter né Dart. Tengingar milli Firebase gagnagrunns og Flutter hafa haft 

margar áskoranir en það er alltaf jafn skemmtilegt að áorka einhverju sem er krefjandi og 

erfitt. Margt sem búið er að útfæra er svipað í uppsetningu með tilliti til útfærslu og það sem 

eftir er sem vonandi einfaldar hlutina í framtíðinni. Fjarfundir með leiðbeinanda hafa gengið 

vel.  

4.7.2 Undirbúningur sprettur 7 

Margt að gerast í samfélaginu í dag, tilkoma Kórónaveirunnar og öllum takmörkunum sem 

eru yfirvofandi og henni fylgja. Við reynum að halda okkar striki varðandi verkefnið og ná að 

undirbúa okkur vel fyrir næsta stöðufund. Markmið fyrir næstu viku er að halda áfram í 

útfærslu á A kröfum. 

4.8 Sprettur 7 – Forrita A kröfur 

Sprettur 7 hófst 9. mars og stóð til 16. mars. Ljóst er að upprunalegt plan þurfi að endurskoða 

þar sem þessi vika átti að fara í skýrslugerð samkvæmt henni. Vitað var að áætlun myndi 

breytast samhliða önninni og því héldum við áfram í A kröfum líkt og skipulagt var í fyrri 

spretti. Kórónaveiran farin að hafa mikil áhrif á samfélagið, sumir komnir með börn í sóttkví 

og aðrar aðstæður sem gera samkomur hópsins erfiðar. Því var þessi vika aðeins í gegnum 

fjarskipti. Megináherslur voru að halda áfram að komast í gegnum eins margar A kröfur og 

hægt er. Fengum einnig upplýsingar um breytt skipulag á stöðufundinum sem þó hefur lítil 

áhrif á hópinn eða verkefnið.  

4.8.1 Yfirlit spretts 

Þrátt fyrir miklar breytingar í samfélaginu höfum við náð að halda ágætum samskiptum og 

teljum okkur á góðum stað með tilliti til áætlunar og loknum A kröfum.  Samkomubann og 

sóttkví hefur haft áhrif á hluta hópsins, tveir aðilar með börn sem komast ekki í skóla/leikskóla 

sem hefur haft áhrif á vinnustundir og vikulega vinnudaga. Vegna þessa var ákveðið að taka 

fjarfundi í næsta sprett, en hingað til hafa samræður á Slack dugað.  

Unnið var að eftirfarandi notendasögum:  
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• Nr. 1 – „Sem notandi vil ég geta lesið pistla/fræðslugrein um mismunandi fordóma og 

mismunun til að læra betur á samfélagið.“ 

• Nr. 2 – „Sem notandi vill ég geta deilt reynslusögu minni og lesið sögur eftir aðra til að 

taka þátt í samtali um fordóma.“ 

• Nr. 3 – „Sem notandi vill ég geta leitað að grein, reynslusögu, viðburði eða könnun út 

frá titil, flokki eða dagsetningu til að flýta fyrir.“ 

• Nr. 4 – „Sem notandi vill ég geta tekið könnun og svarað rétt/rangt spurningum um 

algengar mýtur er tengjast fordómum til að geta prófað hvar ég stend“. 

• Nr. 6 - „Sem notandi vill ég geta skoðað viðburði er tengjast málefninu og fundið 

nánari upplýsingar um hann til þess að geta tekið virkan þátt í vitundarvakningu í 

samfélaginu.“   

Undir þessum notendasögum tilheyra nokkrar mismunandi kröfur og af þeim voru eftirfarandi 

kröfur kláraðar:  

o Skoðað yfirlit yfir fræðslugreinar (saga nr. 1) 

o Skoðað nánari upplýsingar um fræðslugrein (saga nr. 1) 

o Yfirlit á sögum og fræðslugreinum fer eftir hve ný hún er (saga nr. 3) 

o Skoðað nánari upplýsingar um reynslusögu (saga nr. 2) 

o Notandi getur valið viðburð og séð nánari upplýsingar eða fylgt eftir hlekk á 

vefsíðu viðburðs. (saga nr. 6) 

o Notandi getur séð yfirlit yfir viðburði í tímalínu (saga nr. 6) 

o Skoða yfirlit yfir kannanir (saga nr. 4) 

Með þessu er notendasögu nr. 1 og nr. 6 lokið að fullu.  

4.8.2 Undirbúningur sprettur 8 

Skil á skýrslu og kynningu eru í sprett 8, því verður megináhersla vikunnar að klára skýrsluna 

og kynninguna. Búið er að skipuleggja fjarfund á mánudag þar sem hver og einn fer yfir hvað 

viðkomandi ætlar að einbeita sér að í vikunni. Mikilvægt að halda takti og skila inn tímum í 

verkefnið. Aðal einbeiting næstu viku er að halda áfram að vinna í A kröfum og væri gott ef 

hægt væri að klára 2-3 A kröfur í næsta spretti. 
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4.9 Sprettur 8 – Forrita/skýrslugerð/kynning 

Sprettur 8 hófst 16. mars og stóð til 23. mars, samkomubann sett á og ráðstafa þurfti 

fjarsamskiptum hópsins. Breytingar voru gerðar á stöðufundi tvö og þurfti því aðeins að skila 

inn skýrslu og kynningu á Canvas sem og senda á prófdómara og leiðbeinanda. Vikan fór því í 

að klára skýrslu og kynningu sem og nýta tímann til að forrita.  

4.9.1 Yfirlit spretts 

Tíminn fór að mestu í að ljúka öllu sem skila átti fyrir stöðufund tvö sem og halda áfram með 

forritun. Skil fyrir stöðufund tvö voru í þessum sprett. Ágætlega hefur gengið að komast í 

gegnum A kröfur og einhverjar C og B kröfur hafa fengið að fljóta með.  

Unnið var að eftirfarandi notendasögum:  

• Nr. 7 – „Sem notandi í fyrirtæki eða sem viðurkenndur aðili vill ég geta sett upp mitt 

eigið fræðsluefni sem fyrirtæki og aðrir notendur og hópar geta nýtt sér. Til að deila 

vitneskju, hefja hópefli, fræða og taka stöðuna innan fyrirtækis.“ 

• Nr. 8 – „Sem notandi í fyrirtæki eða sem viðurkenndur aðili vill ég geta búið til hóp og 

sett inn tilkynningar og deilt efni fyrir mína starfsmenn/notendur að lesa til að geta 

haldið betur utan um mína starfsmenn/notendur og tilgang þeirra í forritinu.“ 

Undir þessum notendasögum tilheyra nokkrar mismunandi kröfur og af þeim voru eftirfarandi 

kröfur kláraðar:  

o Fyrirtæki/samtök getur sett upp hóp innan fyrirtækis/samtaka (saga nr. 8) 

o Fyrirtæki/samtök getur eytt hóp innan fyrirtækis/samtaka (saga nr. 8) 

o Notandi getur skráð sig í hóp innan fyrirtækis/samtaka (saga nr. 8) 

o Notandi getur skráð sig úr hóp innan fyrirtækis/samtaka (saga nr. 8) 

o Eyða könnun (saga nr. 7) 

Með þessu er notendasögu nr. 8 lokið að fullu.  

4.9.2 Undirbúningur sprettur 9  

Ef horft er lengra fram í tímann, mögulega lengra en sprett 9 eru næstu skref að klára allar A 

kröfur og færa okkur síðar yfir í B og C kröfur ef tími gefst. Eins setjum við þau markmið að 

prófa forritið á mismunandi skjástærðum á Android og iOS sem og skrifa próf fyrir bakenda 
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(unit eða integration test). Eins væri gaman að heyra í viðurkenndum samtökum t.d. 

samtökun ´78 í tengslum við fræðsluefni og greinar til að hafa raunverulegt efni tilbúið.  

4.10 Sprettur 9 – Forrita/prófun/lagfæringar 

Sprettur 9 hófst þann 23. mar og átti samkvæmt upphaflegu plani að standa til 30. mars, 

ákveðið var að hafa hann lengri eða til 13. apríl. Hert samkomubann var sett á, skólanum 

lokað og fleiri takmarkanir sem settar hafa verið á hafa haft mikil áhrif á skipulag verkefnisins. 

Hver og einn hefur verið að vinna á sínum tíma heima fyrir og samskipti að mestu leiti verið í 

gegnum Slack. Allnokkrar A kröfur voru kláraðar sem og nokkrar B og C kröfur fengu að fljóta 

með.  

Unnið var að eftirfarandi notendasögum:  

• Nr. 3 – „Sem notandi vill ég geta leitað að grein, reynslusögu, viðburði eða könnun út 

frá titil, flokki eða dagsetningu til að flýta fyrir.“ 

• Nr. 7 – „Sem notandi í fyrirtæki eða sem viðurkenndur aðili vill ég geta sett upp mitt 

eigið fræðsluefni sem fyrirtæki og aðrir notendur og hópar geta nýtt sér. Til að deila 

vitneskju, hefja hópefli, fræða og taka stöðuna innan fyrirtækis.“ 

• Nr. 11 – „Sem eigandi vill ég geta haft yfirsýn yfir tölfræði sem safnast saman sem ég 

gæti nýtt mér í rannsóknir“. 

• Nr. 12 - „Sem eigandi vill ég geta haft eftirlit með tröllum og óviðeigandi efni til að 

gota lokað á eða eytt efni eða notendum“.   

Kröfur sem kláraðar voru:  

o Eyða notanda (saga nr. 12) 

o Notandi getur valið mismunandi síður (saga nr. 3) 

o Kerfið skal vista efni í gagnagrunni í gegnum API  (saga nr. 11) 

o Kerfið skal nálgast efni úr gagnagrunni í gegnum API (saga nr. 11) 

o Uppfæra fræðslugrein (saga nr. 7) 

o Eyða fræðslugrein (saga nr. 7) 

Með þessu er sögu nr. 7 lokið.  
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4.10.1 Yfirlit spretts 

Erfiðlega gekk að halda sér við efnið með allar breytingar í gangi, tíminn rann í eitt og flaug 

áfram. Samskipti milli hópmeðlima minnkaði, þrátt fyrir það héldu allir áfram að reyna eftir 

bestu getu að komast í gegnum eina kröfu á fætur annarri en gekk hægar en við vonuðumst 

enda vegna breytingar á skipulagi námsmats voru önnur námskeið að taka meiri tíma hér en 

áætlað var.  

4.10.2 Undirbúningur sprettur 10 

Ákveðið var að hífa upp brókina, skella í sjötta gír og ljúka verkefninu með sóma og yfirstanda 

allar áskoranir sem á vegi okkar yrðu. Sett var upp skipulag sem við náðum að halda okkur við, 

strax að loknum fjarfundi með leiðbeinanda yrði fjarfundur hópsins þar sem farið yrði yfir þau 

verkefni sem unnin yrðu í sprettinum, hver er að vinna að hverju og hvað markmið hvers og 

eins var. Markmið fyrir næsta sprett var að vera með heildstætt forrit til að sýna leiðbeinanda 

og því áhersla lögð á að klára þau verkefni sem voru hafin og sameina allar greinar á Git svo út 

kom heilstætt forrit.  

4.11 Sprettur 10 – Forritun/lagfæringar 

Sprettur númer 10 hófst 14. apríl og stóð til 30. apríl. Ákveðið var að láta þennan sprett ljúka 

á degi þriðja og síðasta stöðufundar. Að öllu óbreyttu hefði þessi sprettur innihaldið 

lokaprófstímabilið og viðbúið að hópmeðlimir myndu þurfa aukið svigrúm til að ljúka við 

önnur námskeið annarinnar. Þar sem flestir aðilar sóttu um staðið/fallið í öðrum námskeiðum 

gafst tími til að komast á áætlun á ný. Allar A kröfur voru kláraðar, fyrir utan þær sem höfðu 

með hjörtun, validation á greinum og flaggana að gera en ákveðið var að bíða með það og 

leggja aðaláherslu á að koma upp heilstæðu forriti. Eins voru nokkrar B og C kröfur einnig 

kláraðar. Mikil vinna lögð í skýrslu og gerð notendahandbókarinnar sem og gerð kynningar 

sem notuð yrði á þriðja stöðufundi. 

4.11.1 Yfirlit spretts 

Mikill tími lagður í þennan sprett sem endurspeglaði afköst. Lentum í smávægilegum 

erfiðleikum á fjarfundi með leiðbeinanda með kóðann svo ákveðið var að taka annan fund 

sólahring síðar svo hægt væri að laga það sem þurfti. Helstu erfiðleikarnir í tengslum við það 

voru „conflict“ sem upp komu í sameiningu greina (e. branches) á Git. Í síðari tilraun tókst vel 
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til að kynna forritið fyrir leiðbeinanda en ánægjulegt var að fá æfinguna og við reynslunni 

ríkari fyrir vikið. Loks var verkefnið komið aftur á áætlun og allt gengur vel. Lærdómsríkt! 

Þær notendasögur sem unnið var að í þessum sprett voru:  

• Nr. 2 – „Sem notandi vill ég geta deilt reynslusögu minni og lesið sögur eftir aðra til að 

taka þátt í samtali um fordóma.“ 

• Nr. 7 – „Sem notandi í fyrirtæki eða sem viðurkenndur aðili vill ég geta sett upp mitt 

eigið fræðsluefni sem fyrirtæki og aðrir notendur og hópar geta nýtt sér. Til að deila 

vitneskju, hefja hópefli, fræða og taka stöðuna innan fyrirtækis.“ 

• Nr. 6 - „Sem notandi vill ég geta skoðað viðburði er tengjast málefninu og fundið 

nánari upplýsingar um hann til þess að geta tekið virkan þátt í vitundarvakningu í 

samfélaginu.“   

• Nr. 5 – „Sem notandi vill ég geta skoðað tölfræðiupplýsingar eftir könnun til að sjá 

hvar ég stend gagnvart mér eða öðrum“. 

• Nr. 12 - „Sem eigandi vill ég geta haft eftirlit með tröllum og óviðeigandi efni til að 

gota lokað á eða eytt efni eða notendum“.   

Kröfur sem kláraðar voru :  

o Eyða einstaka fræðslugrein (saga nr. 12) 

o Eyða einstaka reynslusögu, innskráður notandi getur aðeins eytt þeirri sögu 

sem hann skrifaði (saga nr. 2) 

o Skrifa reynslusögu (saga nr. 2) 

o Uppfæra reynslusögu (saga nr. 2) 

o Skrifa fræðslugrein (saga nr. 7) 

o Búa til könnun (saga nr. 7) 

o Eyða könnun (saga nr. 7) 

o Sjá tölfræði fyrir hvert svar (saga nr. 5) 

o Setja upp mynd með fræðslugrein (saga nr. 7) 

o Setja upp mynd með könnun (saga nr. 7) 

o Setja upp mynd með viðburði (saga nr. 6) 

Með þessu eru sögu nr. 2 lokið, vert er að nefna að upphaflega var hugmyndin að notandi 

gæti hlaðið inn mynd eða mögulega tekið upp myndband þegar hann vill deila reynslusögu 
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sinni með öðrum í forritinu en samhliða þróun var það talið óþarfi og því ákveðið að útfæra 

ekki þær kröfur (tvær kröfur, sjá nánar í kafla um notendasögur hér fyrir neðan).  Sömuleiðis 

var ákveðið að bæta við möguleika á mynd með viðburðum og því kröfu um það bætt við.  

4.11.2 Undirbúningur sprettur 11 

Þar sem kynnt hefur verið möguleikann á staðið/fallið fyrir lokaverkefni verður sú umræða 

tekin fyrir í næsta sprett, þessi lokasprettur verður eflaust ekki með sama sniði og þeir fyrri 

þar sem megináhersla verður að ljúka við verkefnið og leggja lokahönd á það. Það verður 

unnið hörðum höndum að klára sem flest og koma verkefninu í sitt fínasta fyrir lokakynningar.   

4.12 Sprettur 11 

Þessi síðasti sprettur spann tímabilið frá 1. maí – 14. maí. Á þessu tímabili var unnið að því að 

ljúka við það sem var í vinnslu í forritun og skrifa rekstrarhandbókina, notendahandbókina og 

skýrsluna. Sömuleiðis var heildarmynd forritsins yfirfarin og nokkrar útlitsbreytingar gerðar til 

hins betra, bæði til að njóta samræmis innan allra svæða forritsins.  

Við erum afar þakklát fyrir þennan tíma sem við höfum unnið saman og þann lærdóm sem við 

getum dregið af verkefninu. Við viljum koma sérstökum þökkum til leiðbeinanda okkar henni 

Aðalheiði fyrir góðan stuðning í gegnum tímabilið. Sömuleiðis Íslandsbanka fyrir skemmtilegt 

og krefjandi verkefni.    

4.12.1 Yfirlit spretts  

Hlutirnir gengu vel fyrir sig og allir orðnir spenntir fyrir lokaútkomunni. Lögð var áhersla á að 

klára þær kröfur sem við höfðum byrjað á. Þær kröfur sem kláraðar voru í þessum síðasta 

hluta voru:  

o Leita að reynslusögu – sía (saga nr. 3) 

o Leita að fræðslugrein – sía (saga nr. 3) 

o Setja upp/eyða flokk fyrir mismunandi málefni (flokkunarkerfi fyrir síu) (saga 

nr. 3) 

o Sjá árangur úr könnun (saga nr. 5) 

o Taka könnun (saga nr. 5) 

o Sjá tölfræði í lokin á könnun – heild og eftir flokki (saga nr. 5) 
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Með þessu eru sögur nr. 3 og nr. 5 alfarið lokið.  

5 Tímaskýrslur  

Í upphafi var áætlað að unnið yrði 24 klukkustundir á viku, frá fyrsta degi (8.jan 2020) hefur 

verið haldið úti dagbók og skráð tíma sem unnið er að verkefninu. Í upphafi fór öll vinna fram í 

sameiningu með öllum aðilum hópsins á sama stað. Í talningu er fyrsti dagur spretts talinn 

með þeim sprett, t.d. í sprett 0 frá 22-29 jan er vinnan sem unnin var 22-28 talin í sprett 0 og 

vinnan sem unnin var 29-4 feb talin í sprett 1. Í töflunni hér að neðan má sjá þann tímafjölda 

sem unnin var sameiginlegur í fyrstu fjórum sprettunum. 

Tafla 2 - Tímar unnir sameiginlega í fyrstu fjórum sprettum 

Sprettur 0 19 

Sprettur 1 19 

Sprettur 2 15 

Sprettur 3 20 

Samtals 73 

 

Þegar líða tók á verkefnið breyttust áherslur þess og nú meiri þörf á að hver fyrir sig passi upp 

á tímana sína. Hér fyrir neðan má sjá heildartíma unnin af hverjum hópmeðlim fyrir sig frá 

upphafi verkefnisins talið í klukkustundum.  

Tafla 3- Heildar tímafjöldi unnir af hverjum hópmeðlim fyrir sig 

Hilmar Ómarsson  321 

Hlynur Magnússon  310 

Margrét Anna Ágústsdóttir 318 

Sverrir Baldur Torfason 314 

Samtals 1263 

 

Miðað við að upphaflega var sett fram viðmið að vinna 8 tíma vinnudaga þrisvar í viku ættu 

allir að vera komnir með 288 klukkustundir í heildarvinnutíma miðað við að loknir séu 12 

sprettir. Eftir fyrsta stöðufund fengum við ábendingu um að viðmiðið um þrjá fulla vinnudaga 

í viku væri frekar í hærra lagi, viljum við frekar halda okkur við þá áætlun og veita þeim mun 

meira svigrúm ef eitthvað kemur uppá í framhaldinu. Sem betur fer settum við svolítinn kraft í 

þetta í upphafi hvað tímaáætlun varði þar sem heimsfaraldur gerði vart við sig og tók 
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samfélagið aðeins úr takti og okkur sömuleiðis. Við teljum þrátt fyrir allt verkefnið hafa gengið 

vonum framar og okkur tekist nokkurn vegin að vinna samkvæmt áætlun. Framfarir voru í 

hverri viku og heildstætt forrit fékk að lýta dagsins ljós í kjölfar þess.  

6 Drög að hönnun  

Hér fyrir neðan er frumgerðin tekin saman sem var gerð var í upphafi ferlisins, eins og við var 

að búast var frumgerðin notuð sem fyrirmynd við útfærslu en samhliða þróun hefur lokaafurð 

breyst og því ekki nákvæm eftirlíking frumgerðarinnar. Frumgerðin var notuð í  

notendaprófun en verkefnin sem sett voru fyrir í notendaprófunum voru 1. Finndu út hvernig 

hægt er að lesa grein. 2. Finndu skjáinn þar sem notandi getur skoðað viðburði. 3. Finndu 

skjámynd þar sem hægt er að lesa reynslusögur annarra notenda sem hafa orðið fyrir eða 

vitni af fordómum eða mismunun. 4. Bættu við þinni eigin reynslusögu (ATH. Þú þarft ekki að 

setja inn titil eða texta fyrir söguna). 5. Finndu skjáinn þar sem hægt er að velja 

spurningarlista um fordóma og mismunun. 6. Veldu spurningalista og svaraðu spurningu.  

Mynd 6 - Forsíða/Innskráning 

Hér má sjá forsíðu smáforritsins en hér getur notandinn 

valið að skrá sig inn með Google eða Facebook. Hér 

höfðum við einnig rætt um að leyfa notenda að halda 

áfram inn í forritið án þess að skrá sig inn en ekki var 

talið nauðsynlegt að gera frumgerðarþráð fyrir slíkt þar 

sem það yrði nánast eins og ef notandi skráir sig inn 

nema ekki með eins miklum möguleikum. Því var 

ákveðið að gera bara frumgerð með innskráningu. 
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Mynd 8- Valmynd                    Mynd 9- Lesa grein 

 

Á mynd 1 sést skjámyndin sem notandi fær þegar honum hefur tekist að skrá sig inn í forritið 

en þar má sjá nýjustu greinarnar og vinsælustu greinarnar. Til að ljúka við fyrsta verkefninu 

þarf notandi að ýta á einhverja grein, þá fær hann upp skjámynd sem sést á mynd 3.  Einnig er 

möguleiki fyrir hann að ýta á „valmynd“ neðst í hægra horni, þá koma upp allir möguleikar 

sem eru í boði (sjá mynd 2) og getur þaðan valið „greinar“ og opnað grein þar í gegn og þar 

með ljúka verkefninu.  

Næstu verkefni hafa öll mjög svipuð flæði þar sem byrjað er að ýta á „valmynd“ 

hnappinn neðst í hægra horni og velja viðeigandi hnapp til að ljúka við verkefnið. Til að mynda 

fólst verkefni 2 í að finna skjámyndina þar sem notandi getur skoðað viðburði, þá ýtir hann á 

„valmynd“ (sjá mynd 2) og velur þar  „viðburði“ í stað „greinar“ og lýkur þannig verkefninu. 

Verkefni 3 fólst í að finna skjámynd þar sem hægt er að lesa reynslusögur annarra, en þá í 

Mynd 7- Forsíða/greinar 
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valmyndinni velur notandinn „reynslusögur“ og þar með lýkur því verkefni. Skjámyndirnar 

sem notandi sér þegar hann klárar þessi verkefni má sjá hér fyrir neðan. 

                    

             Mynd 11 - Reynslusögur 

 

Næsta verkefni er að setja inn eigin reynslusögu. Á þessum tíma í 

notendaprófinu er viðkomandi staddur á skjámyndinni sem sést 

á mynd 5 hér fyrir ofan. Þaðan þarf viðkomandi að ýta á græna 

plúsmerkið niðri í hægra horni til þess að geta sett inn nýja 

reynslusögu. Þá birtist ný skjámynd, sem sést hér til hliðar, þar 

sem hægt er að skrifa titil og söguna sjálfa inn, tekið er fram að 

svo þurfi ekki að gera í notendaprófi svo til þess að ljúka við 

verkefnið þarf að ýta á „vista“ hnappinn sem er í grænum lit.   

 Í verkefni 5 á viðkomandi að finna skjámyndina þar sem 

notandi getur valið sér spurningalista um fordóma og 

mismunun, en til þess að ljúka við það verkefni þarf notandi að 

Mynd 10 - Viðburðir 

Mynd 12- Skrifa nýja 
reynslusögu 
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ýta á „spurningar“ hnappinn sem er í fót forritsins. Þá birtast ýmsir spurningalistar flokkaðir 

eftir t.a.m. nýjustu spurningalistum, vinsælustu spurningalistum o.s.frv. (sjá mynd 6) einnig er 

hugmynd um að hér muni koma fram þeir spurningalistar sem eru í boði í gegnum einhver 

átök innan vinnustaðar þíns í gegnum forritið.  

Verkefni 6 sem er jafnframt síðasta verkefnið felst í því að viðkomandi þarf að 

finna/velja sér spurningalista og svara einni spurningu. Þá skiptir ekki máli hvaða 

spurningalista hann velur, hann þarf bara að velja einhvern sem leiðir hann á næstu skjámynd 

sem inniheldur spurningarnar fyrir þann spurningalista (sjá mynd 7). Þar mun notandinn geta 

séð á hvaða spurningu hann er með „brauðmolum“ (e. Breadcrumbs) en eins mun hann sjá 

heildarstigin sín. Svarmöguleikarnir verða litakóðaðir og gefa til kynna rétt eða rangt svar við 

viðkomandi spurningu og þegar notandi hefur svarað mun hann sjá hvernig aðrir svöruðu 

þeirri spurningu. Á mynd 8 má sjá auka valmynd sem hönnuð var með tilliti til þegar 

spurningalisti væri fullkláraður, þá væri hægt að sjá hvernig allir sem hafa farið í gegnum þann 

spurningalista hafi svarað og bera sig þannig við heildina.  

   

Mynd 13- Kannanir     Mynd 14 - Ein spurning  Mynd 15- tölfræði 
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7 Notendasögur og kröfulisti 

Hér fyrir neðan má sjá nána útlistun á þeim notendasögum og kröfum sem tilheyra hverri 

sögu sem sett var fram. Notendur skiptast í stjórnanda/eiganda (e. admin), notendur (e. user) 

sem eru þá ýmist fróðleiksfúsir aðilar sem vilja kynna sér málefnið eða einstaklingar sem 

koma að forritinu í gegnum fyrirtæki, Fyrirtæki og loks Samtök. Kröfurnar voru flokkaðar niður 

eftir forgangi, A - Verður að vera, B – Gott að hafa, C – Gaman ef tími gefst. Þessi listi var 

hafður til hliðsjónar við útfærslu forritsins. 

Nokkrar uppfærslur urðu á listanum samhliða þróun verkefnisins, fólst það helst í uppfærslum 

og viðbótum á notendasögum til að ná betur yfir allar kröfur sem settar voru fram í upphafi.  

Tafla 4- Notendasögur og kröfulisti 

Númer Notendasaga Staða 

1 
Sem notandi vil ég geta lesið pistla/fræðslugrein um mismunandi 

fordóma og mismunun til að læra betur á samfélagið 
Lokið  

Kröfur sem uppfylla 
sögu 1 

Notenda-
greining 

Forgangur Aðrar upplýsingar   

Finna og skoða yfirlit 
yfir fræðslugreinar 

Admin, 
Notandi 

A 

Yfirlit yfir greinar fara eftir 
flokki, hversu ný hún er og 

eftir vinsældum (fjöldi 
hjarta) 

Lokið 

Skoðað nánari 
upplýsingar um 

fræðslugrein 

Admin, 
Notandi 

A 
Getað lesið greinina í heild 
sinni, séð hver skrifaði og 

hvenær 
Lokið 

2 
Sem notandi vill ég geta deilt reynslusögu minni og lesið sögur eftir 

aðra til að taka þátt í samtali um fordóma. 
Lokið 

Kröfur sem uppfylla 
sögu 2 

Notenda-
greining 

Forgangur Aðrar upplýsingar   

Finna yfirlit yfir 
reynslusögur 

Admin, 
Notandi 

A 

Yfirlit yfir sögur fara eftir 
flokki, hversu ný hún er og 

eftir vinsældum (fjöldi 
hjarta) 

Lokið 

Skoða yfirlit yfir 
reynslusögur 

Admin, 
Notandi 

A     Lokið  

Skoða nánari 
upplýsingar um 

reynslusögu 

Admin, 
Notandi 

A 
Getað lesið söguna í heild 
sinni, séð hver skrifaði og 

hvenær 
Lokið 

Setja upp mynd með 
reynslusögu 

Notandi C 
Ein mynd með min/max 

stærð sem birtist á 
ákveðnum stað 

Hætt við 
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Skrifa reynslusögu Notandi A   Lokið  

Uppfæra reynslusögu Notandi A  Lokið 

Eyða einstaka 
reynslusögu 

Notandi A 
Ef ég hef skrifað sögu sjálfur 
og vill hætta við vil ég geta 

eytt henni. 
Lokið  

Taka upp myndband 
með reynslusögu 

Notandi C   Hætt við  

3 
Sem notandi vill ég geta leitað að grein, reynslusögu, viðburði eða 

könnun út frá titil, flokki eða dagsetningu til að flýta fyrir 
Lokið 

Kröfur sem uppfylla 
sögu 3 

Notenda-
greining 

Forgangur Aðrar upplýsingar   

Setja upp/eyða flokka 
fyrir mismunandi 

málefni 
Admin A     Lokið  

Leitað að reynslusögu - 
sía 

Notandi B 

Sía eftir flokkum, eða 
stikkorðum í titli, eða 

dagsetningu og jafnvel 
vinsældum 

Lokið 

Leita að fræðslugrein - 
sía 

Notandi B 

Sía eftir flokkum, eða 
stikkorðum í titli, eða 

dagsetningu og jafnvel 
vinsældum 

Lokið 

Leita að könnun - sía Notandi B 

Sía eftir flokkum, eða 
stikkorðum í titli, eða 

dagsetningu og jafnvel 
vinsældum 

Lokið 

Yfirlit á sögum og 
fræðslugreinum fer 
eftir hve ný hún er 

Notandi C   Lokið 

Leitað að viðburði - sía Notandi B 
Dynamic leit í lista yfir 

viðburði eftir leitarstreng. 
Lokið 

Notandi getur valið 
mismunandi síður 

Notandi A 
Notandinn getur 

auðveldlega ferðast um 
forritið 

Lokið 

4 

Sem notandi vill ég geta tekið könnun og svarað rétt/rangt 
spurningum um algengar mýtur er tengjast fordómum til að geta 

prófað hvar ég stend. 
Lokið 

Kröfur sem uppfylla 
sögu 4 

Notenda-
greining 

Forgangur Aðrar upplýsingar   
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Skoða yfirlit yfir 
kannanir 

Notandi A 

Yfirlit yfir kannanir fara eftir 
flokki, hversu ný hún er og 

eftir vinsældum (fjöldi 
hjarta) 

Lokið 

Sjá árangur úr 
könnunum 

Notandi A 

Listi af öllum svörum þar 
sem sjá má tölfræði sem 

sýnir hvernig aðrir notendur 
hafa svarað sömu 

spurningar.  

Lokið 

Taka könnun Notandi A 
Hefja könnun, komast í 

gegn frá upphafi til enda 
Lokið 

5 
Sem notandi vill ég geta skoðað tölfræðiupplýsingar eftir könnun til 

að sjá hvar ég stend gagnvart mér eða öðrum.  
Lokið 

Kröfur sem uppfylla 
sögu 5 

Notenda-
greining 

Forgangur Aðrar upplýsingar   

Sjá tölfræði í lokin á 
könnun - heild og eftir 

flokki 
Notandi A 

Flokkar gætu verið landið 
allt, konur vs karlar, aldur 

Lokið 

Sjá tölfræði fyrir hvert 
svar í könnun 

Notandi A 
Sjá tölfræði sem sýnir 

hvernig aðrir notendur hafa 
svarað sömu spurningar.  

Lokið 

6 

Sem notandi vill ég geta skoðað viðburði er tengjast málefninu og 
fundið nánari upplýsingar um hann til þess að geta tekið virkan þátt 

í vitundarvakningu í samfélaginu.  
Lokið 

Kröfur sem uppfylla 
sögu 6 

Notenda-
greining 

Forgangur Aðrar upplýsingar   

Notandi getur séð 
yfirlit yfir viðburði í 

tímalínu 
Notandi C   Lokið 

Sjá nánari upplýsingar 
um ákveðinn viðburð 

Notandi A 

Þegar smellt er á viðburð í 
viðburða lista fer maður inn 

á details síðu um 
viðkomandi viðburð þar 

sem hægt er að sjá nánari 
upplýsingar. 

Lokið 

Notandi getur valið 
viðburð og séð nánari 
upplýsingar eða fylgt 
eftir hlekki á vefsíðu 

viðburðs 

Notandi C   Lokið 

Bætt við viðburði Admin A  Lokið 

Setja upp mynd með 
viðburði 

Admin A  Lokið 
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Skoða yfirlit yfir 
viðburði 

Admin, 
Notandi 

A    Lokið 

7 

Sem stjórnandi (fyrirtæki eða sem viðurkenndur aðili) vill ég geta 
sett upp mitt eigið fræðsluefni sem fyrirtæki og aðrir notendur og 
hópar geta nýtt sér. Til að deila vitneskju, hefja hópefli, fræða og 

taka stöðuna innan fyrirtækis. 

Lokið 

Kröfur sem uppfylla 
sögu 7 

Notenda-
greining 

Forgangur Aðrar upplýsingar   

Skrifa fræðslugrein 

Notandi, 
Fyrirtæki, 
Samtök, 
Admin 

A   Lokið  

Uppfæra fræðslugrein 

Notandi, 
Fyrirtæki, 
Samtök, 
Admin 

A  Lokið 

Eyða fræðslugrein 

Notandi, 
Fyrirtæki, 
Samtök, 
Admin 

A 
Breytir statusnum á 

tengingu úr grunni en ekki 
færslunni sjálfri. 

Lokið  

Setja upp mynd með 
fræðslugrein 

Notandi C 
Ein mynd með min/max 

stærð sem birtist á 
ákveðnum stað 

Lokið 

Búa til könnun 

Notandi, 
Fyrirtæki, 
Samtök, 
Admin 

A   Lokið 

Eyða könnun 

Notandi, 
Fyrirtæki, 
Samtök, 
Admin 

A 
Breytir statusnum á 

tengingu úr grunni en ekki 
færslunni sjálfri. 

Lokið 

Setja upp mynd með 
könnun 

Notandi C 
Ein mynd með min/max 

stærð sem birtist á 
ákveðnum stað 

Lokið 

8 

Sem notandi í fyrirtæki eða sem viðurkenndur aðili vill ég geta búið 
til hóp og sett inn tilkynningar og deilt efni fyrir mína 

starfsmenn/notendur að lesa til að geta haldið betur utan um mína 
starfsmenn/notendur og tilgang þeirra í forritinu.  

Lokið 

Kröfur sem uppfylla 
sögu 8 

Notenda-
greining 

Forgangur Aðrar upplýsingar   

Fyrirtæki/Samtök getur 
sett upp hóp innan 
fyrirtækis/samtaka 

Fyrirtæki, 
Samtök, 
Admin 

C     Lokið  
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Fyrirtæki/Samtök getur 
eytt hóp innan 

fyrirtækis/samtaka 

Fyrirtæki, 
Samtök, 
Admin 

C    Lokið   

Notandi getur skráð sig 
í hóp innan 

fyrirtækis/samtaka 

Notandi, 
Fyrirtæki, 
Samtök, 
Admin 

C 
hvort sem er í opinn eða 
falinn hóp með boðslykli 

  Lokið  

Notandi getur skráð sig 
úr hóp innan 

fyrirtækis/samtaka 

Notandi, 
Fyrirtæki, 
Samtök, 
Admin 

C 
hvort sem er í opinn eða 
falinn hóp með boðslykli 

Lokið 

9 
Sem notandi vill ég geta skráð mig inn á öruggan hátt eða nafnlaust 

í gesta aðgangi til að fá aðgang að fræðslu og könnunum.  
Lokið 

Kröfur sem uppfylla 
sögu 9 

Notenda-
greining 

Forgangur Aðrar upplýsingar   

Skrá sig inn í appið með 
Google 

Notandi C 

Réttindi til að pósta sögur, 
reynslu og kannanir og 
fylgja yfirlit yfir loknar 

kannanir 

Lokið 

Skrá sig inn í appið sem 
gestur 

Notandi C 
Takmörkuð réttindi og getur 
ekki sent inn greinar, sögur, 

kannanir 
Lokið 

Skrá sig inn í appið sem 
notandi 

Notandi A 
Gefur réttindi og aðgang að 

tölfræðiyfirlit, getur sett 
upp hóp og reynslusögu 

Lokið 

10 

Sem notandi vil ég geta deilt eða líkað við (sett hjarta) við 
fræðslugrein, reynslusögu eða viðburði á samfélagsmiðlum til þess 

að dreifa skilaboðunum til vina minna sem ekki eru notendur 
forritsins 

 

Kröfur sem uppfylla 
sögu 10 

Notenda-
greining 

Forgangur Aðrar upplýsingar   

Deila reynslusögu Notandi B 
Senda á samfélagsmiðla eða 

email sem link 
  

Deila fræðslugrein Notandi B 
Senda á samfélagsmiðla eða 

email sem link 
  

Deila könnun Notandi B 
Senda á samfélagsmiðla eða 

email sem link 
  

Gefa reynslusögu 
hjarta 

Notandi B 
Hjörtu telja saman í 
vinsældir á sögum.  
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Gefa könnun hjarta Notandi B 
Hjörtu telja saman í 
vinsældir á sögum.  

  

Gefa fræðslugrein 
hjarta 

Notandi B 
Hjörtu telja saman í 
vinsældir á sögum.  

  

11 
Sem eigandi vill ég geta haft yfirsýn yfir tölfræði sem safnast saman 

sem ég gæti nýtt mér í rannsóknir.  
  

Kröfur sem uppfylla 
sögu 11 

Notenda-
greining 

Forgangur Aðrar upplýsingar   

Kerfið skal vista efni í 
gagnagrunn í gegnum 

API 
  A 

Tengja appið við Firebase 
gagnagrunn fyrir 

authentication og að vista 
og halda utan um gögn. 

Lokið   

Kerfið skal nálgast efni 
úr gagnagrunn í 

gegnum API 
  A 

Tengja appið við Firebase 
gagnagrunn fyrir 

authentication og að vista 
og halda utan um gögn. 

Lokið 

Sjá tölfræði yfirlit yfir 
einstaka notendur 

Admin B    

Sjá tölfræði yfirlit á 
ákveðnum flokkum og 

fjölda 
Admin B 

Flokkar gætu verið landið 
allt, konur vs karlar, aldur 

 

12 
Sem eigandi vill ég geta haft eftirlit með tröllum og óviðeigandi efni 

til að gota lokað á eða eytt efni eða notendum.  
 

Kröfur sem uppfylla 
sögu 12 

Notenda-
greining 

Forgangur Aðrar upplýsingar   

Eyða einstaka 
fræðslugrein 

Admin, 
Notandi 

A   Lokið  

Eyða viðburð 
Admin, 
Notandi 

A   Lokið 

Eyða reynslusögu Admin A 
Admin getur eytt öllum 

reynslusögum 
Lokið  

Flagga fræðslugrein og 
setja í áhættuflokk 

Notandi, 
Fyrirtæki, 
Samtök, 
Admin 

B 

Ef talið er að grein sé 
vafasöm má flagga og frysta 

söguna þar til Admin er 
búinn að líta yfir hana 

  

Flagga reynslusögu og 
setja í áhættuflokk 

Notandi, 
Samtök, 
Admin 

B 

Ef talið er að saga sé 
vafasöm má flagga og fryst 

söguna þar til Admin er 
búinn að líta yfir hana 
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Setja validation á 
uppruna fræðslugrein - 

samtök 

Fyrirtæki, 
Samtök, 
Admin 

B     

Taka af Flagg 
möguleika af 

reynslusögu sem hefur 
verið flaggað 

Admin C     

Flagga könnun og setja 
í áhættuflokk 

Notandi, 
Fyrirtæki, 
Samtök, 
Admin 

B 

Ef talið er að könnun sé 
vafasöm má flagga og fryst 

söguna þar til Admin er 
búinn að líta yfir hana 

  

Taka af Flagg 
möguleika af könnun 

sem hefur verið flaggað 
Admin C     

Taka af Flagg 
möguleika af 

fræðslugrein sem hefur 
verið flaggað 

Admin C     

Eyða notanda Admin A   Lokið 

13 

Sem eigandi vill ég geta haft eftirlit með notendum forritsins, sett 
notendur í bann og tekið notendur úr banni til að auka eða 

takmarka virkni þeirra innan forritsins vegna óviðeigandi hegðun.  
Lokið 

Kröfur sem uppfylla 
sögu 13 

Notenda-
greining 

Forgangur Aðrar upplýsingar   

Banna notanda Admin A   Lokið 

Taka bann af notanda Admin A 
Ef búið er að banna notanda 
er hægt að aflétta banninu 

Lokið   

14 

Sem eigandi vill ég geta haft eftirlit með notendum forritsins og 
breytt hlutverkum þeirra innan forritsins til að auka eða takmarka 

virkni þeirra innan forritsins.  
Lokið 

Kröfur sem uppfylla 
sögu 14 

Notenda-
greining 

Forgangur Aðrar upplýsingar   

Breyta role hjá notanda Admin A   Lokið   

Tengja role við user 
þegar hann skráir sig 

  A   Lokið   

Sjá yfirlit yfir notendur Admin A   Lokið   

15 
Sem notandi vill ég geta farið inn á persónulegt svæði til að halda 

betur um virkni mína innan forritsins.  
  

Kröfur sem uppfylla 
sögu 15 

Notenda-
greining 

Forgangur Aðrar upplýsingar   
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Notandi getur skráð 
áhugasvið til að birtast á 

Tímalínu, könnunum, 
sögum og greinum 

Notandi C 

Á notanda svæði getur 
notandi hakað við áhugasvið 
sem notandi vill fylgjast með 

og fara þau í forgang 

  

Sjá tölfræði yfirlit fyrir 
notanda 

Notandi B     

Notandi getur farið inná 
persónulegt svæði 

Notandi C     

 

Mikill metnaður var í hópnum í upphafi og því margar kröfur settar fram, ekki tókst að ljúka 

við kröfur sem tengdust sögum nr. 10 og nr. 15 sökum tímaskorts en sömuleiðis voru kröfur 

um flagga ekki lokið í sögu nr. 12. Aðrar kröfur og sögur voru uppfylltar yfir tímabilið.  

 

8 Lokaorð  

Verkefnið hefur í heildina gengið afbragðs vel og erum við þakklát fyrir þann lærdóm sem við 

höfum hlotið í gegnum þessa vinnu. Enginn í hópnum hafði áður unnið í Flutter og því var 

ánægjulegt að geta bætt því við reynslubankann, mögulega hefði gengið hraðar fyrir sig ef 

forritunarumhverfi og tungumál sem allir þekktu væri notað en að okkar mati er hlutverk 

þessa lokaverkefnis að efla sig og þróa og því kjörið tækifæri að takast á við nýjar áskoranir í 

þessu lokaverkefni.   

Við sjáum fyrir okkur að afurðin úr þessu verkefni geti verið þróuð áfram og jafnvel sett út í 

samfélagið á góðum tímapunkti. Forritið má nýta fyrir ýmis viðfangsefni þrátt fyrir að það hafi 

verið þróað sérstaklega með fordóma og fræðslu í huga.  

Enn og aftur viljum við kasta fram miklu þakklæti til verkefniseigendur Íslandsbanka sem og 

leiðbeinanda okkar Aðalheiði Hreinsdóttur.  


