
Listaháskóli Íslands

Hönnunargreining á lokaverkefni 
Bjarka Steins Birgissonar



Lumie er sjálfseflingarforrit fyrir krakka sem stunda skipulagt íþrótta- og 
tómstundarstarf. Notandi setur sér markmið í upphafi, svo sem að auka 
sjálfstraust eða að minnka kvíða. Hann er síðan minntur á að skrá niður 
líðan sína einu sinni á dag og fær hann í kjölfarið sérsniðna uppástungu 
að námskeiði byggðu á hans líðan þann daginn. Notandi hefur í kjölfarið 
yfirsýn yfir eigin líðan síðustu vikur og mánuði – og getur til dæmis borið 
hana saman við vikuna á undan eða sama dag á síðasta ári. Notandi 
safnar stigum fyrir námskeið sem hann klárar og getur borið sig saman 
við liðsfélaga sína.

Mynd 1 - App Icon



Kveikja

Hugmyndin að verkefninu kviknaði út frá 
verkefni sem ég vann fyrir sprotafyrirtækið 
Sportabler árið 2019. Sportabler er smáforrit 
(e. app) fyrir sem heldur utan um samskipti 
og skipulagningu í skipulögðu íþróttastarfi. 
Sportabler vildu víkka út svið sitt og fengu til 
liðs við sig Dr. Hafrúnu Kristjánsdóttur, sem 
gerði handbók fyrir þjálfara í kerfisbundinni 
þjálfun sjálfstrausts til notkunar í skipulögðu 
íþróttastarfi. 
 Mitt hlutverk var að setja upp bókina 
í handhæft form, svo hana væri hægt að 
lesa í síma. Útkoman voru nokkur einföld, 
myndskreytt PDF skjöl, sem voru gerð 
aðgengileg nokkrum hópum í gegnum 
Sportabler forritið. Tveir flokkar fimleikadeildar 
Gerplu fóru í gegnum kennsluefnið og reyndist 
það nokkuð vel. 
 Verkefnið fannst mér mjög áhugavert 
og ég sá mikil tækifæri í því. Þegar kom að því 
að taka ákvörðun um lokaverkefnið fannst mér 
þetta tilvalið verkefni til þess að þróa lengra. 
Að nýta möguleikana sem að síminn býður 
upp á til þess að miðla efninu á skilvirkan og 
áhugaverðan hátt til barna. 

Fyrstu skrefin 

Fyrsta skrefið var að taka viðtal við forstjóra 
Sportabler, sem hafði fylgt verkefninu vel eftir 
og hafði verið í miklum samskiptum við þjálfara 
Gerplu, sem fóru yfir kennsluefnið með sínum 
hópum. Hann hafði einnig verið nýlega búinn 
að fara í gegnum kennsluefnið með sínu barni 
og gat gefið mér nokkuð góða innsýn inn í 
það ferli. Kennsluefnið hafði verið skrifað fyrst 
og fremst fyrir þjálfara, en við vorum sammála 
um að kennsluefnið þyrfti að vera miðað að 
börnunum sjálfum. Ég fór því að rannsaka 
hvernig best væri að miðla efninu svo það 

væri aðgengilegt, skilvirkt og skemmtilegt fyrir 
þennan aldurshóp. Ég skoðaði kennsluefnið 
vel og reyndi að sjá fyrir mér hvernig hægt væri 
að brjóta það niður og gera það að forriti eða 
leik. 
 Næst ákvað ég að víkka út efnið úr 
sjálfstrausti yfir í heilstæða sjálfseflingu, þar 
sem sjálfstraust væri aðeins einn kafli eða hluti 
efnisins, en einnig væru til dæmis námskeið 
um svefn, markmiðasetningu og árvekni. 
 Ég sá líka fyrir mér að þarna væri hægt 
að setja inn námskeið fyrir líðandi málefni 
sem þennan aldurshóp varðar, eins og þegar 
körfuboltastjarnan Kobe Bryant lést fyrr á 
árinu, og hvernig ætti að takast á við andlát 
„hetju“ sinnar eða fyrirmyndar.
 Þegar ég þróaði hugmyndina lengra 
komst ég að þeirri niðurstöðu að smáforrit 
væri besta leiðin fyrir þetta verkefni. Þar 
hafði ég mestan sveigjanleika og gæti miðlað 
kennsluefninu á margvíslegan hátt, eftir 
því hvað hentar best fyrir hvert efni. Sumt 
kennsluefnið gæti verið á myndbandsformi, 
sumt væri í formi leiks en annað væri hljóðbrot. 

Fítusar

Næst bjó ég til gervipersónur, sem höfðu 
ólíkar þarfir og markmið, til þess að geta áttað 
mig á hvaða „fítusa“ ég þyrfti. Síðan setti ég 
upp notendaflæði, en það eru grófar skissur 
af öllum „leiðum“ sem notandi getur farið eftir 
í forritinu, frá því að hann opnar það í fyrsta 
skipti og þar til að hann klárar námskeið. Með 
því er hægt að átta sig á hvaða skjámyndir þarf 
að hanna – og í kjölfarið er hægt að fara að 
huga að hönnuninni sjálfri. 
 Mér fannst mikilvægt að forritið 
gæti boðið notendum upp á námskeið sem 
hentar þeim á akkúrat þeirri stundu. Ef að 
notandi á slæman dag eða á slæma æfingu, 
þá langar mig að forritið geti boðið honum 

Myndir 2-3 - Merki



upp á námskeið sem lætur honum líða betur. 
Ef hann er kvíðinn fyrir morgundeginum, þá 
langar mig að geta boðið upp á námskeið 
sem hjálpar honum að glíma við kvíða og 
róar hann niður. Þar kom hugmyndin með 
að notandi fær stuttan spurningarlista sem 
hann svarar á hverjum degi. Hvort að hann 
sé hamingjusamur eða leiður, kvíðinn eða 
spenntur o.s.frv. Út frá þeim spurningarlista 
er svo hægt að koma með nokkuð nákvæmar 
uppástungur að námskeiðum. Svörin hafa 
tölugildi og notandi fær „score“ frá 1-100. 
Score-ið er síðan vistað og notandi hefur í 
kjölfarið yfirsín yfir líðan sína og hvort henni fari 
batnandi eða hrakandi. 

Er símanotkun alltaf slæm? 

Krakkar á þessum aldri eru oft mjög mikið 
í símanum og getur það verið ákveðið 
vandamál, eins og mikið hefur verið rætt í 
samfélaginu. Þekkt er að forrit keppist um 
athygli okkar og eru mörg hver hönnuð til 
þess að halda okkur sem lengst í símanum. 
Mig langaði að búa til forrit sem er ábyrgt, 
þar sem tíma notenda er vel varið – en forritið 
þarf á sama tíma að vera samkeppnishæft. Ég 
átta mig vel á því að krakkar þurfa, í flestum 
tilfellum, meiri hvata en þann sem þau fá frá 
þjálfurum og foreldrum til þess að nota forrit 
sem þetta. Ég velti því mikið fyrir mér hvort að 
símanotkun væri alltaf slæm, og hvort að forrit 
sem sem hugsuð séu til „góðs“ mættu nýta 
sér ávanabindandi hegðunarmynstur, svo sem 
„streaks,“ endalaust skroll o.s.frv. 

 Þar sem að notendur væru að mestu 
leyti íþróttafólk, þá fannst mér tilvalið að spila 
inn á keppnisskap þeirra með hvatningu í 
formi leiks. Þessi hvatning skiptist í þrjá hluta: 
Notendur fá stig fyrir að klára námskeið og 
færast ofar á stigatöflu sem er aðgengileg 
öllum notendum. Þannig geta þeir borið sig 
saman við liðsfélaga sína og aðra notendur. 
Síðan getur notandi notað stigin sem rafmynt 
og uppfært karakterinn sem hann býr sér til 
í byrjun. Notendur fá svo verðlaun fyrir að 
ljúka ákeðnum markmiðum, svo sem að klára 
ákveðið mörg námskeið eða að nota forritið í 
ákveðið marga daga í röð. Þessi markmið geta 
verið eitthvað sem að foreldrar eða þjálfarar 
setja, og verðlaunin geta verið bæði rafræn 
eða raunveruleg. 

Covid-19

Í miðju ferli skall Covid-19 faraldurinn á og 
var samkomubann sett á í kjölfar þess. Í 
samkomubanninu og einangruninni hefur 
eftirspurnin eftir forriti eins og þessu líklega 
aldrei verið meiri. Háskólar og fyrirtæki út um 
allan heim hafa verið að gefa út sambærilegt 
efni, í mörgum tilfellum ókeypis, til þess að 
mæta þessari þörf. Við hjá Sportabler höfum í 
samstarfi við Dr. Hafrúnu, Núvitundarsetrið og 
Sálstofuna verið að gefa út hugleiðsluæfingar 
eða stutt kennsluefni í hverri viku frá því að 
samkomubannið var sett á, en það er einmitt 
efni sem myndi tilheyra þessu forriti, væri það 
tilbúið. 

Mynd 5 - Tilkynning

Mynd 4 - „Í hýði fyrir Víði.“ Skissa af myndskreytingu fyrir 
Covid-19 námskeið.



Mynd 6 - Yfirlit Mynd 7 - Gangsetning



Mynd 8 - Mörkun



Mynd 9 - Karakter Mynd 10 - Úrval námskeiða



skuli gera slíkt og ennþá meiri tíma í að herma 
eftir og endurskapa karaktera sem ég fann 
á netinu. Ég áttaði mig á að fólk, og ég þar 
með talinn, hefur frekar háan staðal/standard 
þegar kemur að þrívíddarkarakterum. Ferlið 
var því langt og oft á tíðum var ég óviss um 
það hvort að mér myndi takast þetta yfir höfuð 
á þeim tímaramma sem ég hafði. Eftir tugi 
klukkutíma var ég búinn að öðlast þá þekkingu 
sem ég þurfti til þess að búa til karaktera 
sem stóðust þær háu kröfur sem ég hafði. 
Aldurshópurinn sem ég er að reyna að höfða 
til er frekar viðkvæmur fyrir hlutum sem gætu 
talist hallærislegir og það að takast að gera 
karakter sem er skemmtilegur eða spaugsamur 
(e. playful) án þess að vera of hallærislegur er 
erfið glíma. 

Myndir 11-16  - Skissur og lokaútgáfa af karakterum

Myndir 17  - App store „App of the Day“

Mörkun

Fyrsta skrefið í hönnuninni var að skapa 
brandið: merkið, nafnið og tóninn. Ég fór að 
skoða tákn fyrir eflingu, vöxt og þróun og sá 
þá augljósa tengingu: sólina, enda forsenda 
alls lífs á jörðinni. Í íslensku eru líka ótal sam- 
og myndlíkingar sem tengja ljós við eitthvað 
jákvætt, til dæmis það að vera bjartsýn/n, að 
það birti til, að það geisli af einhverjum o.s.frv. 
Ég fór því að skoða samheiti yfir ljós og geisla 
og þrátt fyrir að nóg virðist vera til af þeim, þá 
fann ég ekki orð sem mér fannst henta. Hins 
vegar datt mér í hug enska orðið „Luminous“, 
sem þýðir lýsandi eða upplýst, og fannst mér 
það hljóma nokkuð vel. Það er hinsvegar bæði 
aðeins of langt og erfitt að bera fram fyrir 
okkur Íslendinga. Þá ákvað ég að stytta það í 
Lumie. Merkið var þá nokkuð augljóst þegar 
nafnið var komið: ljós eða ljósapera. Ég skissaði 
þá nokkrar útfærslur að merki þangað til að ég 
datt niður á lausn sem ég var ágætlega sáttur 
með og vann hana lengra. 
 Næst var að finna teiknistíl, letur og 
liti. Myndskreytingar spila ótrúlega stórt 
hlutverk í forriti eins og þessu, enda taka þær 
töluvert meira pláss og eru meira áberandi 
en viðmótshönnunin sjálf. Ég skoðaði marga 
ólíka teiknistíla sem mér fannst flottir eða 
áhugaverðir og paraði saman við letur og 
tók ákvörðun út frá því. Mig vantaði bæði 
karaktera og myndskreytingar, en þar sem að 
ég er ekki sérstaklega fær að teikna ákvað ég í 
samráði við leiðbeinendur að fara út í þrívíðan 
teiknistíl, þrátt fyrir að hafa mjög takmarkaða 
reynslu í því. 

Karaktersköpun

Margir dagar – eða vikur – fóru í það eitt að 
læra að módela í þrívídd. Ég eyddi miklum 
tíma í að skoða kennslumyndbönd um hvernig 



Myndskreytingar

Myndskreytingarnar voru unnar töluvert 
öðruvísi, en þar var ég eingöngu að reyna að 
skapa ákveðna tilfinningu eða stemningu. Þar 
fannst mér tilvalið að gera myndskreytingu 
fyrir Covid-19 námskeið, þar sem væri 
farið yfir hvernig ætti að glíma við kvíða og 
þunglyndi á þessum skrýtnu tímum. Ég hafði 
prófað að gera tvær ólíkar skissur, eina af 
kórónaveirunni inni í glerhjúp, og aðra af stofu, 
þar sem finna mátti muni sem að ég tengi við 
samkomubannið, svo sem handlóð, jógadýnu, 
körfubolta, bækur o.fl. Þá fattaði ég að ég gæti 
sameinað þessa tvo hluti: að setja stofuna inn í 
glerhjúpinn. „Í hýði fyrir Víði.“
 Í samráði við leiðbeinendur ákvað ég 
síðan að fara frekar út í abstract myndir, en 
nota ennþá sömu hluti.

Framsetning

Það er auðvitað ákveðin áskorun að sýna 
smáforrit sem hannað er fyrir tæki sem eru 
nokkrir sentimetrar að flatarmáli á sýningu 
í flennistóru listasafni. Ég velti fyrir mér að 
taka upp auglýsingu fyrir forritið – en eftir 
að samkomubannið var sett á leitaði ég 
annara leiða. Niðurstaðan var að gera þrjú 
kynningarmyndbönd sem einblína á ólíka virkni 
í forritinu. Eitt er fyrir daglega „stöðutékkið“ , 
þar sem notandi fær tilkynningu, á þeim tíma 
sem hann hefur sjálfur stillt, um að skrá niður 
líðan sína. Hann fær síðan tillögu að námskeiði, 
klárar námskeiðið og fær stig. Annað er 
eingöngu fyrir leik-hlutann (e. gamification) 
þar sem farið er yfir hvernig notandi öðlast 
stig, stigatöflu o.s.frv. og þriðja er fyrir 
skráningarferlið, þar sem notandi býr sér til sinn 
eigin karakter. 

Næstu skref

Eins og áður kom fram þá er þetta verkefni 
partur að raunverulegu verkefni, sem þegar 
hefur verið ýtt úr vör – og vonandi verður það 
unnið og þróað áfram undir merki Sportabler. 
Útlitið mun væntanlega breytast töluvert en 
hugmyndavinnan og notendaupplifunin mun 
vonandi haldast að einhverju leyti. 
 Ferlið hefur verið bæði gríðarlega 
lærdómsríkt og erfitt. Ég ákvað að nýta 
tækifærið og sökkva mér í að hanna og hugsa 
forrit – og takast þar af leiðandi á við heim sem 
ég hef ekki gefið mér tíma eða haft ástæðu 
til að skoða þangað til nú. En það hefur svo 
sannarlega borgað sig. 

Myndir 18-20 - Myndskreytingar fyrir markmiðasetningu, 
Covid-19 og árveknis- og hugleiðslunámskeið.

Myndir 21 - Hvernig líður þér í dag?
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