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Inngangur 

Notendahandbókin inniheldur leiðbeiningar að fræðsluappi fyrir mismunun og fordóma. 

Verður farið yfir hvernig skal nálgast og nýta sér þá virkni sem boðið er upp á í hugbúnaðnum. 

Notendahópar skiptast í venjulega notendur, þá sem eru innskráðir og virkir notendur 

hugbúnaðarins, gesti sem eru óskráðir notendur og loks stjórnendur sem sjá um almennt 

viðhald hugbúnaðarins sem og að gæta þess að notendur misnoti ekki hugbúnaðinn. 

Innskráðir notendur sem og stjórnendur hafa umfram virkni samanborið við óskráða 

notendur. Þessi umfram virkni er t.d. í tengslum við að búa til, lesa, uppfæra og eyða (e. 

CRUD) hlutum innan forritsins, þessi umfram virkni er sérstaklega útskýrð í köflum sér 

merktum innskráðum notendum.   

Um lausnina  

Hugbúnaðurinn var þróaður sem lokaverkefni við Háskólann í Reykjavík í samvinnu við 

Íslandsbanka. Leiðbeinandi er Aðalheiður Hreinsdóttir og prófdómari Guðlaugur Egilsson.  

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.  
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1 Notendavirkni 

 

Til að byrja með getur þú valið að hafa notendaviðmótið á ensku eða íslensku, það gerir þú 

með því að smella á fánann sem er ofarlega á forsíðu forritsins.  

 

1.1. Innskráning 

Til þess að komast inn í forritið og nýta þá virkni sem boðið er uppá þarf að skrá sig inn, við 

það getur þú valið nokkrar leiðir.  

Þú getur valið að skrá þig inn með aðstoð Google, en við það opnast Google sem biður þig um 

að skrá inn netfang þitt eða símanúmer, að því loknu þarft þú að ýta á „next“. Ef þú ert þegar 

innskráður á Google í þínu snjalltæki opnast forritið strax, annars þarft þú að skrá inn 

lykilorðið þitt til að halda áfram með innskráningu og ræsingu forritsins.    

Mynd 2 - Innskráning með aðstoð Google. 

 

Mynd 1 - Fáni til að velja tungumál 
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Þú getur einnig valið að gera nýskráningu, þá þarft þú að skrá 

inn netfangið þitt og lykilorð sem þú vilt nota  við innskráningu í 

forritið. Að því loknu ættir þú að geta skráð þig inn í forritið og 

hafið notkun.  

Ef þú hefur lokið við nýskráningu getur þú skráð þig inn beint 

með því að slá inn notendanafn (netfang) og lykilorð og ýta á 

„innskrá“.  

Einnig getur þú valið að skrá þig ekki inn í forritið með því að 

velja „skrá inn sem gestur“ en þar getur þú séð það helsta sem 

forritið býður upp á með takmörkunum á virkni og möguleikum 

innan forritsins.  

 

 

 

1.2. Flæðisstiki (e. Navigation Bar) 

Í gegnum stikann sem staðsettur er neðst getur þú ferðast um forritið á einfaldan máta. Með 

því að smella á viðeigandi tákn færist þú á viðeigandi stað sem sýnir viðeigandi efni. Þessi stiki 

virkar sem flæðisstjórnun innan forritsins.  

Efst á öllum skjáum innan forritsins er haus og þar er þrípunktur efst til hægri, möguleikinn 

þar sem innskráður notandi er aðeins útskráning, en sem stjórnandi hefur þessi þrípunktur 

fleiri möguleika og fer eftir staðsetningu innan forritsins hvaða möguleikar það eru, en svo 

dæmi sé tekið eru þetta möguleikar á borð við að bæta við, eyða og breyta.  

 
Mynd 4 - Flæðisstika með núverandi staðsetningu á fræðslugreinum. 

Mynd 3- Innskráningarsíða 



7 
  

1.3. Fræðslugreinar 

Fræðslugreinar er forsíða forritsins eftir innskráningu, þar birtast ýmsar fræðslugreinar sem 

þú getur skoðað og lesið. Greinarnar birtast í tímaröð þar sem nýjustu greinarnar eru efst og 

þær elstu neðst. Með því að smella á hverja grein getur þú séð og lesið greinina í heild sinni 

ásamt nánari upplýsingum, meðal annars hvenær hún var skrifuð og hver höfundur hennar 

er.  

 1.3.1 Fræðslugreinar – Innskráður notandi 

Enginn munur er á möguleikum notanda sem er innskráður notandi og þeim sem skráir sig inn 

sem gestur, báðir aðilar geta séð yfirlit yfir þær greinar sem eru í forritinu og smellt á hverja 

fræðslugrein fyrir sig til lesturs. 

   

Mynd 5 - Yfirlit yfir fræðslusögur Mynd 6 - Nánar um fræðslugrein 
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1.4. Reynslusögur 

Þú getur lesið reynslusögur sem aðrir notendur hafa sett inn með því að smella á spjall táknið 

í flæðisstikanum neðst → .  Þá birtast allar sögur sem hafa verið settar inn í tímaröð, 

nýjasta efst og sú elsta neðst. Með því að smella á hverja reynslusögu fyrir sig getur þú séð og 

lesið söguna í heild sinni.  

Til að sjá reynslusögur flokkaðar út frá viðfangsefnum getur þú smellt á þetta merki efst til 

hægri . Þá birtast allir flokkarnir og með því að velja flokk birtast allar reynslusögur sem 

tilheyra viðkomandi flokk, einnig er sértækari leit þar sem þú getur skrifað niður nákvæmlega 

því sem þú leitar af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8- Reynslusögur. 

Mynd 7 - Sía til að leita að reynslusögu 
hvort sem eftir texta eða flokki. 
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1.4.1. Reynslusögur – Innskráður notandi 

Ef þú ert skráður inn sem notandi er fljótandi takki neðarlega til hægri á skjánum með 

plústákni. Með því að smella á hann getur þú skrifað nýja sögu.   

 

Til þess að birta þína reynslusögu þarft þú að fylla út í reitina. Ef þú vilt ekki láta nafn þíns 

getið getur þú merkt við valmöguleikann „birta sögu sem nafnlaus“, þá þarf ekki að fylla út í 

reitinn „nafn“. Titill reynslusögu þinnar setur þú inn í reitinn merktur „titill“ og loks skrifar þú 

inn þeirri reynslusögu sem þú vilt koma á framfæri inn í reitinn merkur „þín reynslusaga“. 

Til þess að ljúka við og birta söguna þína fyrir öðrum notendum þarft þú að smella á hnappinn 

„vista“. Til þess að hætta við getur þú ýtt á hvaða tákn sem er á flæðisstikunni eða smellt á < 

merkið sem staðsett er efst í vinstra horninu.  

 

 

 

Mynd 9- Fljótandi takki. 

Mynd 10- Skrifa nýja reynslusögu. 
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Þegar þú hefur lokið við að skrifa nýja reynslusögu og vistað hana birtist hún efst í yfirliti 

reynslusagna. Ef þú smellir á þína sögu birtist hún í heild sinni en þar hefur þú einnig nokkra 

möguleika sem eru staðsettir í þrípunktinum efst til hægri á skjánum. Þar getur þú valið að 

eyða sögunni þinni eða breytt henni. Þar er einnig hnappur sem heitir „mæla með“ en hann 

er fyrir hópana (sjá nánar kafla um hópa) og ef þú ert stjórnandi í hóp getur þú mælt með 

henni fyrir hópinn þinn.  

 

 

  

 Mynd 11- Breyta/eyða/mæla með reynslusögu 
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1.5 Kannanir 

Forritið býður uppá að taka könnun sem leyfir þér að meta þekkingu þína og bera saman við 

niðurstöður annarra notenda forritsins. Kannanirnar birtast flokkaðar niður eftir nýjustu og 

vinsælustu spurningalistunum, vinsælustu spurningalistarnir fara eftir fjölda smella á 

viðkomandi könnun svo sú könnun sem hefur flestu smellina er metin sem vinsælasta 

könnunin. Þar að auki eru kannanirnar flokkaðar eftir viðfangsefni t.d. kynjamisrétti, 

kynþáttafordómum og þess háttar. 

Sem skráður notandi hefur þú fullan aðgang að þeim spurningalistum sem forritið býður 

uppá. Þegar þú hefur valið þér spurningalista til að svara byrjar þú á því að smella á 

viðkomandi könnun og notar svo „swipe“ hreyfingu til að flakka á milli spurninga, efst á 

skjánum sérð þú í hvaða spurningu þú ert og hversu margar spurningar eru eftir. Þegar þú 

hefur svarað hverri spurningu fyrir sig kemur upp tölfræði um hvernig þú stóðst þig 

samanborið við aðra notendur forritsins sem og lítill upplýsingagluggi um hvers vegna og 

hvert rétta svarið sé, rauður gluggi kemur upp þegar svarið þitt var rangt og grænn gluggi 

kemur upp ef svarið þitt var rétt.   

  
Mynd 13- Spurningakannanir. 

Mynd 12- Stök spurning, tölfræði birtist 
jafnóðum. 
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Að lokinni könnun sérð þú yfirlit yfir könnunina þar sem þú sérð hvernig þú svarar og hvernig 

aðrir hafa svarað öllum spurningunum í könnuninni í heild sinni.  

 

  

Mynd 14 - Tölfræði að lokinni könnun 
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1.6 Hópar 

Hópar eru hugsaðir sem vettvangur fyrir vinnustaði eða aðra hópa til að sameina fræðsluefni 

fyrir tiltekinn hóp. Ef þú skráir þig inn sem gestur hefur þú ekki aðgang að hópavirkni 

forritsins. Hópar geta verið opnir eða faldir, opnir hópar veita öllum möguleika á að ganga í 

viðkomandi hóp en í földum hópum þarf sérstakan boðslykil til þess að ganga í hópinn. 

1.6.1 Hópar – innskráður notandi  

Sem innskráður notandi getur þú skoðað og leitað af hópum sem eru opnir. Til þess að hefja 

leit að tilteknum hóp smellir þú á hnappinn með stækkunarglerinu sem heitir „leita að hóp“.  

Þá kemur ný skjámynd sem sýnir þér listann yfir alla opna hópa og leitarglugginn síar út eftir 

því sem þú skrifar í reitinn. Á upphafssíðu hópavirkninnar sérð þú einnig lista yfir þá hópa sem 

þú ert skráður/meðlimur í og hversu margir meðlimir tilheyra þeim hóp.  

Til að stofna nýjan hóp getur þú smellt á hnappinn með plúsmerkinu sem heitir „stofna hóp“. 

Við það opnast ný skjámynd sem biður þig um að fylla út tvo reiti, „Nafn“ og „lýsing“, þú fyllir 

þá út, loks getur þú valið að haka við valmöguleikann „opinn hópur“ með því að gera það 

velur þú að hafa hópinn opinn, ef þú hins vegar hakar ekki í þann valmöguleika verður 

hópurinn falinn og því þörf á boðslykli við inngöngu í hópinn.  

  Mynd 15- Hópar 

Mynd 16 - Leita að hóp. 

Mynd 17 - Stofna nýjan hóp. 
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Til að fá inngöngu í falinn hóp með notkun boðslykils smellir þú á hnappinn sem heitir „skráðu 

þig í hóp með boðslykli“ við það opnast lítill gluggi þar sem þú ert beðin um að skrifa inn 

boðslykilinn, þegar réttur boðslykill hefur verið skráður ert þú orðin meðlimur viðkomandi 

hóps og hefur þannig alla möguleika eins og um opin hóp væri að ræða.  

Sem stjórnandi hóps hefur þú fleiri möguleika innan hópsins, með því að smella á þrjá punkta 

efst í hægra horni færð þú upp nokkra valmöguleika. Til að mynda breyta lýsingu hópsins, en 

með því að smella á það getur þú uppfært eða breytt lýsingu hópsins. Að sama skapi getur þú 

bætt við tilkynningu og sömuleiðis eytt henni. Loks getur þú valið að eyða hópnum.  

Með því að smella á hvaða hóp sem er opnast ný skjámynd sem sýnir þér allar nánari 

upplýsingar um viðkomandi hóp, t.a.m. sérð þú þær tilkynningar sem hafa verið gerðar innan 

hópsins og notar „swipe“ hreyfingu til að fletta í gegnum þær. Einnig getur þú séð lýsingu 

hópsins og lista yfir þá meðlimi sem eru í hópnum, með því að smella á „meðlimir“ færð þú 

upp lista allra meðlima og hvert hlutverk þeirra innan hópsins er, hér sérð þú t.d. hverjir eru 

stjórnendur hópsins.  Þar að auki getur þú með einu smelli gengið úr hópnum og smellir þá á 

hnappinn „ganga úr hóp“.  

 

Mynd 18 - Möguleikar stjórnanda í hópavirkni 
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1.7 Viðburðir 

Forritið inniheldur viðburðarskrá í tímalínu hjá hinum og þessum aðilum sem leggja hönd á 

plóg í vitundarvakningu fordóma og misréttis sem hefur allskonar birtingarmynd í nútíma 

samfélagi. Hér eru sömu möguleikar hjá innskráðum notendum og óskráðum notendum 

(gestum), báðir notendahópar geta skoðað viðburðina nánar, séð stað og tíma hans sem og 

heimsótt vefsíðu viðkomandi aðila sem sér fyrir viðburðinum.  

 

Til þess að leita eftir ákveðnum viðburð getur þú notað stækkunarglerið sem er staðsett efst.  

  

  Mynd 20 - Viðburðir Mynd 19 - Nánar um viðburð. 
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2 Stjórnendavirkni 

2.1. Innskráning 

Til að skrá þig inn í forritið sem stjórnandi notar þú netfangið þitt sem hefur verið skráð í 

kerfið sem stjórnandi á sama hátt og venjulegur notandi skráir sig inn (sjá nánar kafla 1.1 um 

innskráningu). 

2.2. Fræðslugreinar 

Sem stjórnandi hefur þú aukin réttindi til að hafa áhrif á fræðslugreinarnar sem birtast í 

forritinu. Þú getur t.a.m. bætt við nýrri grein og eytt grein. Til að bæta við nýrri grein smellir 

þú á punktana þrjá sem eru staðsettir efst til hægri á skjánum. Þar velur þú „bæta við grein“ 

sem leiðir þig á nýjan skjá. Ef þú vilt láta mynd fylgja greininni ýtir þú á myndavélina og smellir 

svo á myndina sem þú vilt að komi með greininni. Síðan klárar þú að fylla út reitina, rétt áður 

en þú getur klárað með því að velja vista getur þú valið hvaða flokki þú viljir að greinin tilheyri, 

þá geta aðrir notendur fundið greinina með síu út frá flokkunum. Til að ljúka ýtir þú á vista.  

Mynd 14 – Fræðslugreinar - stjórnandi.  

Mynd 22- Fræðslugreinar, 
möguleikar stjórnanda 

Mynd 21- Búa til fræðslugrein. 
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2.3. Reynslusögur 

Sem stjórnandi hefur þú einnig fleiri möguleika í reynslusögunum, þrátt fyrir að geta bætt við 

sögu líkt og hefðbundinn venjulegur notandi hefur þú einnig möguleika á að breyta og/eða 

eyða öðrum sögum, hér skiptir þá ekki máli hvort þú skrifaðir viðkomandi sögu sjálf/ur heldur 

getur þú breytt eða eytt öllum sögum sem eru í forritinu. Að öðru leiti er virknin hér sú sama 

og áður sem hefur verið nefnt í kafla 1.  

 

 

  

 Mynd 23- Breyta/eyða reynslusögu - stjórnandi. 
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2.4 Kannanir 

Sem stjórnandi getur þú einnig bætt við og eytt könnunum. Til þess að bæta við könnun 

smellir þú á þrjá punkta efst upp til hægri og velur „bæta við spurningalista“, við það opnast 

ný skjámynd með allskonar möguleikum. Ef þú smellir á myndavélina    getur þú tekið 

mynd til að hengja við inngagnssíðu könnunarinnar, hins vegar ef þú smellir á ljósmyndirnar 

 getur þú valið mynd úr vistuðum myndum í símanum þínum. Svo heldur þú áfram að fylla 

út reitina, þar fyrir neðan eru nokkrir hnappar í mismunandi litum, það eru flokkarnir, þú 

getur valið hvaða flokk þín könnun eigi að tilheyra, þú getur merkt við fleiri en einn. Þegar þú 

ert ánægð/ur með það sem komið er getur þú valið að vista það sem komið er, með því að 

smella á „vista“ efst til hægri, eða haldið áfram og búið til fyrstu spurninguna. Það gerir þú 

með því að smella á „bæta við spurningu“ neðst.  Þegar þú setur inn spurningar er viðmótið 

svipað og fyrir inngangssíðuna, þú getur valið að hengja mynd við spurninguna líkt og áður. Ef 

ekkert er valið kemur inn hlutlaus mynd. Til þess að klára að búa til spurningu verður þú að 

muna að búa til svarmöguleika, það gerir þú með því að smella á „bæta við svarmöguleika“ 

sem staðsettur er ofarlega til hægri. Þá bætist við spurninguna þína svarmöguleiki, hann 

kemur sjálfkrafa inn sem rangur möguleiki, en til þess að breyta honum í réttan möguleika 

smellir þú einfaldlega á   og hann breytist yfir í . 

Mynd 25 – Bæta við spurningu í 
könnun 

Mynd 24 – Búa til 
könnun/spurningalista 
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 Til að eyða könnun smellir þú á þá könnun sem þú vilt eyða og smellir á „eyða/delete“ 

takkann sem kemur rauðleitur efst í vinstra horninu. Þar sem þú ert stjórnandi hefur þú 

þennan möguleika fyrir allar kannanir.  

 

 

 

  

2.5 Hópar  

Sama virkni er fyrir innskráða notendur og stjórnendur í hópavirkninni.  

  

Mynd 26 - Eyða 
könnun/spurningalista 
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2.6 Viðburðir  

Sem stjórnandi getur þú haft áhrif á viðburði sem birtast inn í forritinu. Líkt og áður getur þú 

bætt við viðburð, eytt eða breytt viðburði, það gerir þú á sama hátt og annarsstaðar með því 

að smella á þrjá punkta efst í hægra horni og velja „bæta við viðburð“. Við það opnast ný 

skjámynd. Hér getur þú valið að bæta við mynd til að hengja við viðburðinn, sömuleiðis fyllir 

þú út í reitina og velur tíma og dagsetningu viðburðarins. Taktu eftir að dálkurinn URL á við 

um þá vefsíðu sem þú vilt að notandinn ferðast á þegar hann smellir á vefsíðuhnappinn sem 

birtist þegar viðkomandi skoðar nánari upplýsingar um viðburðinn. Passa skal að slá inn rétta 

vefslóð. Þegar þú vilt ljúka smellir þú á „vista“, til að hætta við getur þú notað flæðisstikann 

neðst og ferðast hvert sem er innan forritsins, eða smellt á < merkið efst í vinstra horninu.   

 

Til þess að breyta viðburð þarft þú að smella á þann viðburð sem þú vilt breyta og velja 

„breyta viðburði“. Við það birtist samskonar skjámynd og þegar nýr viðburður er búin til, 

nema núna eru áður innsett atriði í reitunum og þú getur breytt því sem þú vilt breyta. Að 

Mynd 27- Bæta við viðburði 
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sama skapi getur þú hætt við með því að nota flæðisstikann eða smella á <. Til þess að ljúka 

við breytingu smellir þú á „vista“.  

Til þess að eyða viðburð þarft þú að smella á þann viðburð sem þú vilt eyða og smella svo á 

þrjá punkta efst í hægra horni og velja „eyða viðburð“.  

  

  

Mynd 29- Eyða viðburði 

Mynd 28- Breyta viðburði 
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2.7 Notendastjórnun  

Að lokum hefur þú sem stjórnandi aðgang að notendalista forritsins.  Á nánast öllum 

skjámyndum innan forritsins getur þú smellt á þrjá punkta efst í hægra horni og valið 

„stjórnandi“ sem leiðir þig að notendastjórnuninni. Þar birtast allir notendur forritsins ásamt 

tímasetningu þegar viðkomandi skráði sig í forritið og hvaða hlutverk hann hefur. Hlutverkin 

eru þrjú, gestur (e. guest) , notandi (e. user) eða stjórnandi (e. admin).  

Þú getur stjórnað bæði hlutverki notendanna sem og bannað notanda, ef notandi hefur sýnt 

óæskilega hegðun eða framkomu innan forritsins og að sjálfsögðu tekið notanda úr banni. Til 

þess að framkvæma þessa möguleika smellir þú á þrjá punkta sem hangir á viðkomandi 

notanda sem þú ætlar þér að breyta. Þar hefur þú þessa tvo möguleika um að breyta 

hlutverki eða banna/virkja notanda, eftir því hvort viðkomandi sé í banni eða ekki. Nánar 

tiltekið, þegar notandi er í banni hangir  fyrir framan allar upplýsingar um hann, annars . 

 

Mynd 30 - Notendastjórnun 
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Til að leita að sérstökum notanda getur þú smellt á stækkunarglerið sem er efst, þar getur 

skrifað inn í textastíl til að sía út þá/þann notanda sem þú leitar af. Einnig getur þú notast við 

„filterinn“ sem þú sérð fyrir ofan fyrsta notandann í listanum, með því að smella á „virkur“ 

birtast allir virkir notendur forritsins, með því að smella á „óvirkur“ (án þess að hafa smellt 

aftur á „virkur“ og þannig slökkt á þeim „filter“) birtast allir notendur, virkir sem óvirkir. Sem 

sagt þegar þú smellir á þessa takka (virkur og óvirkur) virka þeir eins og on/off sía. Í sömu línu 

lengst til hægri getur þú sömuleiðis síað eftir hlutverki, t.a.m. getur þú valið alla virka 

stjórnendur og svo framvegis.  


