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Formáli  

 

Háskóli Íslands fagnar 100 ára afmæli sínu á árinu 2011, en hann var stofnaður í 

Alþingishúsinu við Austurvöll þann 17. júní 1911. Þann 22. mars 2010 barst MA-

nemum í hagnýtri menningarmiðlun auglýsing í tölvupósti þar sem sagði meðal annars: 

 
Borist hefur ósk um samstarfsverkefni frá afmælisnefnd Háskóla Íslands vegna aldarafmælis skólans …. 

Afmælisvefur er einn þáttur í hátíðarhöldunum. Gert er ráð fyrir að vefurinn verði tilbúinn eigi síðar en í 

desember 2010 og verði formlega opnaður um það leyti. Gert er ráð fyrir að afmælisvefurinn verði opinn 

áfram eftir að afmælisárinu líkur.  Verkefnið lýtur að hugmyndavinnu, gagnaöflun, úrvinnslu og 

uppsetningu á afmælisvef Háskóla Íslands í tilefni af aldarafmæli skólans. Við vinnslu verkefnisins 

verður veittur aðgangur að ýmsum gögnum skólans, svo sem myndum, myndbrotum og rituðum 

heimildum. Tæknileg vefvinna verður í höndum vefdeildar skólans.1  

 

Höfundur þessa verkefnis sótti um stöðuna og var ráðin til verksins. Vinna hófst við 

vefinn í júní 2010. Ásthildur Sturludóttir, fyrrverandi verkefnastjóri aldarafmælis 

Háskóla Íslands, og aðal eftirlitsaðili verkefnisins tók þátt í mótun fyrirhugaðs 

vefsvæðis á byrjunarstigum þess.2 Í ágúst 2010 tók Sæunn Stefánsdóttir svo við starfi 

Ásthildar og var þar með hinn nýi tengiliður stjórnsýslu skólans við höfund 

verkefnisins.  

 

Markmiðið með vefnum er að minnast 100 ára afmælis skólans með því að leyfa 

samfélagi skólans (14 þúsund manns) og þjóðinni allri að fylgjast vel með 

hátíðarhöldunum, dagskránni og öðru því er áhugavert þykir á vefsvæðinu 

www.hi.is/afmaeli.  

 

Framkvæmdin við vefsíðugerðina var nokkuð flókin og umfangsmikil. Fyrst var að 

ákveða hina eiginlegu efnisgerð, takmarkanir og umfang, hönnun, efnisöflun, 

myndræna og textalega framsetningu, virkni og tengsl við annað efni  www.hi.is. Eftir 

breytingar á tímaramma verkefnisins var ákveðið að vefurinn skyldi opnaður formlega 

                                                 
1 Tölvupóstur Eggert Þór Bernharðsson: Verkefni. Tölvupóstur sendur til nemenda í 

hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands þann 22. mars 2010.  

2 Ásthildur Sturludóttir sagði starfi sínu lausu um mitt sumar 2010, þar sem hún var 

ráðinn bæjarstjóri Vesturbyggðar.  
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við upphaf aldarafmælisárs Háskóla Íslands þann 7. janúar 2011, þar sem rektor kynnti 

nýja stefnu skólans fyrir næstu fimm árin og afmælisdagskrá skólans fyrir árið var 

kynnt. Katrín Jakobsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, opnaði vefinn 

formlega. Söguhluti vefsins var opnaður við sérstaka athöfn í anddyri Aðalbyggingar 

Háskóla Íslands þann 8. apríl 2011, þremur mánuðum eftir að vefsvæðið 

www.hi.is/afmaeli var opnað. 

 

Á afmælisvef háskólans er meðal annars hægt að skoða vörður úr sögu skólans, lesa 

viðtöl við áhugaverða einstaklinga er tengjast HÍ og skoða myndbönd og ljósmyndir úr 

starfi skólans. Fljótlega var ákveðið að hvert hinna fimm fræðasviða skólans yrði í 

sviðsljósinu í einn mánuð og deildir fræðasviðanna stæðu fyrir sérstakri 

afmælisdagskrá. Á vefnum eru fjölbreyttri dagskrá Háskóla Íslands á afmælisárinu gerð 

ítarleg skil.  

 

Á enskum hluta vefsins er m.a. hægt að skoða viðburði á vegum skólans sem fluttir eru 

á ensku, stutta umfjöllun um sögu skólans og viðtöl svo fátt eitt sé nefnt. Einnig er hægt 

að lesa um öndvegisfyrirlesara3, horfa á fyrirlestra þeirra og skoða ljósmyndir úr starfi 

Háskóla Íslands á afmælisárinu.  

 

Rafrænt viðburðadagatal skólans fellur einnig undir vefsvæði afmælis- og söguvefs 

Háskóla Íslands. Það gekkst undir töluverðar útlits- og virknisbreytingar í tilefni af gerð 

vefsins.  

 

Í greinargerð þessari er ætlunin að útlista atriði er varða undirbúningstímabil, útlits- og 

virknishönnun, markmið, innihald vefsins, notagildi hans ásamt því að greina í lokin frá 

stöðu vefsins í dag en hann er lifandi vefur og í sífelldri endurskoðun og þróun. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Um er að ræða heiðursfyrirlesara sem Háskóli Íslands býður að halda fyrirlestra í 

tilefni aldarafmælis skólans.   
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2. Markmið og leiðir 

 

Markmiðið með afmælis- og söguvef Háskóla Íslands er að búa til lifandi vefsvæði á 

ytri vef skólans4, þar sem lesendur geta kynnt sér það sem um er og verður að vera í 

tengslum við aldarafmæli skólans. Skólinn var formlega stofnaður þann 17. júní í 

Alþingishúsinu við Austurvöll árið 1911, fyrir um hundrað árum síðan og því þótti 

kjörið að miðla svipmyndum úr sögunni, starfseminni og því sem er að gerast hér og nú 

á vefmiðli innan háskólavefsvæðisins www.hi.is. Verkefnið þróaðist og breyttist eftir 

því sem leið á undirbúning vefsins en vinna við hann hófst sumarið 2010. Á þeim 100 

árum sem skólinn hefur starfað hafa samfélagið og háskólinn tekið stakkaskiptum. Nú 

eru 14 þúsund manns við nám í skólanum en fyrsta námsárið voru nemendur 45 talsins. 

Ein kona hóf nám 1911 en nú eru konur í meirihluta á öllum námsstigum. Í upphafi 

störfuðu 13 manns við skólann en í dag eru tæplega 1.400 manns í fullu starfi og 

rúmlega 2.000 stundakennarar.5 Lesendahópurinn yrði því mögulega einhver hluti þessa 

samfélags og einnig yrði töluvert um heimsóknir á vefinn frá utanaðkomandi aðilum, 

íslendingum og erlendum vefgestum.  

 

Vefsvæðið www.hi.is, ytri vefur Háskóla Íslands, er gríðarlega stór og efnismikill vefur. 

Ekki þótti ástæða til þess að útbúa sérstakt vefsvæði fyrir afmælisvefinn, heldur var 

ákveðið að útbúa svæði fyrir hann sem auglýstur yrði rækilega á forsíðu á vef skólans, 

þ.e. að þar yrði tengill inn á hinn eiginlega afmælisvef www.hi.is/afmaeli. Höfundur 

vefsins lagði mikið í að skapa vefumhverfi þar sem hægt væri að bjóða upp á sem 

fjölbreyttasta miðlun og sem fjölbreyttust efnistök. Skissuvinna og efnisöflun tók 

töluverðan tíma enda að mörgu að huga þegar afmælis- og söguvefur Háskóla Íslands 

var á teikniborðinu. Útbúa þurfti veftré til að ákvarða efni vefsins, birtingu þess, 

uppbyggingu og mikilvægisröð. Útkoman var sú að vefurinn inniheldur fjölbreytt efni, 

                                                 
4 Með ytri vef hi.is er átt við vefsvæðið http://www.hi.is/ sem opið er öllum á 

Internetinu. Innri vefur Háskóla Íslands er Uglan, https://ugla.hi.is/, mikilvægur 

upplýsingavettvangur og verkfæri starfsfólks, nemenda og kennara háskólans.  

5 Upplýsingar frá nemendaskrá Háskóla Íslands og Guðni Jónsson: Saga Háskóla 

Íslands. Yfirlit um hálfrar aldar starf. Bls 25. 
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birting þess er bæði „lifandi“ og varanleg, þ.e. viðtalahluti vefsins6 byggir á því að nýtt 

efni bætist í sífellu við á meðan söguhluti vefsins7 helst nær óbreyttur eftir að hann var 

settur í loftið. Unnið var að vefnum í samstarfi við vefstjóra skólans, Reiknistofnun 

Háskóla Íslands og höfunda rits um sögu Háskóla Íslands sem  mun koma út á síðar 

afmælisári skólans, skjalasafn Háskóla Íslands og fleiri aðila.8 

 

Við gerð og undirbúning vefsins var í upphafi stuðst við fjórar lykilspurningar. Hvað á 

vefurinn að birta, hvers vegna, hvenær og hvernig. Með þessar spurningar á 

teikniborðinu, var útlits- og virknishönnun mótuð af höfundi vefsins, ásamt samstarfs- 

og ábyrgðaraðilum. Markmiðið var og er að skapa rafrænan vettvang á afmælisári 

skólans, þar sem efni er sett fram í mörgum mismunandi miðlum. Einnig að efnið geti 

nýst vefgestum, að gefa þeim kost á að horfa á fyrirlestra sem fluttir eru á afmælisárinu, 

lesa viðtöl og fylgjast með rafrænu viðburðadagatali skólans á opinn og aðgengilegann 

hátt. Í greinargerð þessari verður farið í saumana á þeim atriðum sem skipta máli til að 

ná settum markmiðum. Einnig verður farið yfir þær leiðir sem notaðar voru til þess að 

skapa sem fjölbreyttastan miðlunarvettvang á vefsvæðinu.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Vefur. Háskóli Íslands: Háskólinn í nærmynd, http://www.hi.is/naermynd. (skoðað 9. 

september 2011). 

7 Vefur. Háskóli Íslands: Svipmyndir úr sögunni, http://www.hi.is/svipmyndir. (skoðað 

9. september 2011). Söguhluti vefsins var opnaður við sérstaka viðhöfn þann 8. apríl 

2011.  

8 Ýmsir aðilar komu að verkefninu, m.a. Droplaug Margrét Jónsdóttir, Arnkell Logi 

Pétursson, Ívar Björn Hilmarsson, Jonathan Gerlach, Sæunn Stefánsdóttir, Áslaug 

Marinósdóttir, Magnús Diðrik Baldursson, Eggert Þór Bernharðsson, Björg 

Magnúsdóttir, Díana Dögg Víglundsdóttir, Jón Örn Guðbjartsson, Baldur Eiríksson og 

Verkefnastjórn aldarafmælis Háskóla Íslands. 
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3. Markhópar 

 

Við undirbúning að gerð hins nýja vefsvæðis afmælis- og söguvefs Háskóla Íslands 

voru markhópar þeirra vefgesta sem mögulega myndu heimsækja vefsvæðið listaðir 

upp: 

 

    1. Hverjir heimsækja vefsvæðið? 

    2. Hvaða efni myndu vefgestir mögulega vilja skoða?  

    3. Hvernig nýtist vefurinn þeim er vilja kynna sér viðburði á vegum skólans? 

 

1. Hverjir heimsækja vefsvæðið? 

Háskólaborgarar. Háskólasamfélagið telur þúsundir manna, sem heimsækja vefsvæði 

ytri vefsins töluvert, www.hi.is. Því þótti mikilvægt að úthluta afmælis- og söguvefnum 

svæði á forsíðu hans, svo að fólk vissi af nýjum vef sem gerður er í tilefni aldarafmælis 

skólans.  

Utanaðkomandi vefgestir. Íslendingar sem heimsækja vef háskólans.   

Enskumælandi vefgestir. Erlendir nemendur og starfsmenn skólans, eða enskumælandi 

vefgestir sem heimsækja enskan vef skólans.  

Fjölmiðlar. Starfsfólk fjölmiðla hefur áhuga á því að fylgjast með því sem gerist á 

vegum skólans á aldarafmæli hans, með þessu eykst umfjöllun um Háskóla Íslands í 

samfélaginu.  

 

2. Hvaða efni myndu vefgestir mögulega vilja skoða? 

Mat höfundar verkefnisins á því hvaða efni vefgestir hefðu áhuga á því að skoða/kynna 

sér var nokkuð skýrt frá upphafi.  

Viðburðir. Mikilvægt var að vefsvæðið miðlaði á notendavænan og skilmerkilegan hátt 

þeim viðburðum sem haldnir eru á vegum Háskóla Íslands. Ákveðið var að merkja þá 

viðburði, sem sérstaklega væru haldnir í tilefni aldarafmælisins.  

Sögulegur fróðleikur. Í tilefni af 100 ára afmæli skólans var ætlunin að miðla fróðleik 

um starfsemi Háskóla Íslands með einhverju móti.  

Viðtöl. Viðtöl við þá sem koma að viðburðum skólans til að greina betur frá því sem í 

boði er, svo sem viðtöl við áhugaverða einstaklinga er tengjast skólanum og viðtöl við 

stúdenta. Ákveðið var að hvert hinna fimm fræðasviða háskólans yrði í sviðsljósinu í 



10	  
	  

einn mánuð hvert á afmælisárinu og þá myndu deildir fræðasviðanna standa fyrir 

metnaðarfullri dagskrá. Því var ákveðið að fylgjast sérstaklega með því fræðasviði á 

afmælis- og söguvef skólans er viðkomandi mánuður var tileinkaður.  

Umfjöllun og tilkynningar. Mikilvægt var að hafa í huga að miðla efni sem fjallaði um 

mikilvæg skilaboð er tengjast skólanum og tilkynningar um þau atriði er tengjast 

afmælisárinu sérstaklega.  

Myndbönd. Ákveðið var að búa til vefsíðu með myndböndum er tengjast afmæli 

skólans, sögu hans og viðburðum líðandi stundar. Einnig var hugmyndin að birta þar 

upptökur af þeim fyrirlestrum er teknir yrðu upp á aldarafmælisárinu í háskólanum. Í 

upphafi átti einungis að birta myndbönd er tengjast sögu skólans og bæta síðar við 

efnisflokka myndbandasíðunnar.  

Ljósmyndir. Miðlun ljósmynda á vefnum var höfundi verkefnisins afar mikilvæg. 

Markmiðið var að birta myndir úr starfi skólans í 100 ár með einhverjum hætti, myndir 

úr starfi skólans á afmælisárinu sjálfu og að birta þær ljósmyndir er bærust inn í 

ljósmyndakeppni skólans, sem ákveðið var að halda í upphafi árs 2011 í tilefni 

aldarafmælisins.  

Mánudagsbíó. Gengið var frá samkomulagi við Háskólabíó í upphafi afmælisársins um 

samstarf en bíóið fagnar 50 ára starfsafmæli árið 2011 og var Háskólabíói ætluð 

sérvefsíða á afmælis- og söguvefnum.  

 

Eftir því sem leið á afmælisárið, bættist við efnisflokkana. Frá því verður greint síðar í 

greinargerðinni.  

 

3. Hvernig nýtist vefurinn þeim er vilja kynna sér viðburði á vegum skólans? 

Til þess að það efni sem sett er fram á vefsvæði afmælis- og söguvefs Háskóla Íslands 

nýtist vefgestinum sem best voru ákveðin atriði höfð í huga við gerð vefsins og vinnu 

við hann eftir að hann var settur í loftið. Sýnileiki hans yrði að vera tryggður á vef 

skólans, kynning hans í háskólasamfélaginu og í fjölmiðlun yrði að vera þónokkur, 

vefsvæðið yrði að vera aðgengilegt og notendavænt, skýrt, skemmtilegt, fróðlegt og 

nytsamlegt.  
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4. Leiðir til miðlunar 

 

Frá upphafi var miðilinn ákveðinn. Búa átti til afmælis- og söguvef Háskóla Íslands á 

vefsvæði www.hi.is , þ.e. ákveðið var að ekki yrði gerður sérvefur. Miðlun á vef getur 

þó verið afar fjölbreytt, eins og höfundur verkefnis komst að þegar undirbúningsvinnan 

hófst. Vefslóð vefsins var ákveðin www.hi.is/afmaeli og enskur hluti vefsins 

http://www.hi.is/en/centennial_anniversary. Einnig var ákveðið að höfundur 

verkefnisins myndi sjá um rafrænt viðburðadagatal skólans, ásamt öðrum, og gera 

ákveðnar útlits- og virknisbreytingar á því. Vefslóð viðburðadagatals Háskóla Íslands 

var ákveðin www.hi.is/vidburdir. 

 

4.1. Vefumsjónarkerfi  

 

Yong-Mi Kim, prófessor í þekkingarstjórnun í háskólanum í Oklahoma9, fjallar um 

atriði er tengjast vefsíðugerð á vefsvæðum opinberra stofnana í greininni „Factors 

Affecting University Library Website Design“ 10  sem birtist í nýútkomnu tímariti 

Information Technology and Libraries t.a.m. að það skipti máli innan hvaða stofnunar 

vefur sé búinn til, því að það verði ákveðin aðlögun að eiga sér stað í ferlinu, því  taka 

þurfi tillit til reglna og viðmiða stofnunarinnar.11 Afmælis- og söguvefur HÍ er gott 

dæmi um þetta því að hann fellur undir þau lögmál er gilda á www.hi.is vefnum sem er 

keyrður á opnu vefkerfi, Drupal.12  

 

Opin vefkerfi eru kölluð open source á enskri tungu og er Drupal vefumsjónarkerfið 

svokallaður frjáls hugbúnaður. Það er því ókeypis að setja upp, viðhalda og smíða 

vefkerfi í Drupal. Forritunin er öllum opin til notkunar, breytinga og lagfæringa.13 

                                                 
9 Vefur Háskólinn í Oklahoma: Upplýsingar um Yong-Mi Kim http://faculty-

staff.ou.edu/K/Yong-Mi.Kim-1/index.html (skoðað 7. september 2011). 

10 Kim, Yong-Mi: „Factors Affecting University Library Website Design“. Bls 99. 

11 Kim, Yong-Mi: „Factors Affecting University Library Website Design“. Bls 99-100.  

12 Vefur Drupal: Vefumsjónarkerfi http://drupal.com/ (skoðað 7. september 2011). 

13 Vefur Íslensk vefsíða Drupal http://www.drupal.is/efni/okeypis_kerfi (skoðað 7. 

september 2011). 
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Forritarar vefsvæðis Háskóla Íslands eru starfsmenn Reiknistofnunar skólans14 og þeir 

sjá um að meta hvað er „hægt“ að gera þegar hanna og forrita á nýja vefi, ásamt 

vefritstjórum skólans sem sitja jafnframt í vefráði Háskóla Íslands. Ákveðin menning 

hefur skapast á vefsvæðiðinu www.hi.is, hvert fræðasviða skólans hefur sitt eigið 

vefsvæði og það eru ófáar síðurnar sem sá vefur inniheldur og keyrður er á 

vefumsjónarkerfinu Drupal.  

 

Yong-Mi Kim talar einnig um það að vinna grafískra hönnuða í vefsíðugerð sé ekki 

sjálfstæð frá þeirri stofnun sem hönnunin er ætluð.15 Það sama má segja um þá grafísku 

vinnu sem unnin var við gerð afmælisvefs Háskóla Íslands. Gerð efnislegrar röðunar, 

veftrés og staðsetning innan vefsins sjálfs var nokkuð sjálfstæð, en útlit, hönnun og 

virkni hins nýja afmælis- og söguvefs háskólans fór mjög mikið eftir því hvað var til 

staðar í vefumsjónarkerfinu Drupal á vefjum sem falla undir www.hi.is vefsvæðið.   

 

4.2. Samspil ólíkrar miðlunar  

 

Ljóst var í upphafi að miðlunarleiðirnar á vefsvæðinu yrðu nokkrar. Á vefnum yrðu þær 

helst texta- og ljósmyndamiðlun auk sérsíðu sem gerir vefgestum það kleift að horfa á 

myndbönd.  

 

Texti. Á vefsvæði www.hi.is er eitt helsta miðlunarformið texti. Samkvæmt vefstefnu 

skólans eru í gildi ýmsar reglur fyrir vefinn, t.d. um efnislegt innihald textans, 

framsetningu, miðlun upplýsinga og málfar. 16  Í vefstefnunni er einnig talað um 

aðgengismál:  „Ætíð á að haga efni og framsetningu á þann hátt að það sé sem 

                                                 
14 Vefur Vefverksmiðja Reiknisstofnunar Háskóla Íslands: 

http://www.rhi.hi.is/vefverksmidja (skoðað 9. september 2011). 

15 Kim, Yong-Mi: „Factors Affecting University Library Website Design“. Bls 100. 

16 Vefur Díana Dögg Víglundsdóttir, Jón Örn Guðbjartsson og Baldur Eiríksson: 

Vefstefna Háskóla Íslands. Fyrir ytri vefsvæði. http://www.hi.is/skolinn/vefstefna 

Vefstefnan í heild sinni (pdf). (skoðað 7. september). 
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aðgengilegast fyrir alla vefgesti.“17 Þessi regla er síðan m.a. útskýrð út frá aðgengi 

fatlaðra, upplýsinga um netföng og símanúmer, fyrirsagna, efnis á ensku og textans 

sjálfs, sem eigi að vera skýr og á hnitmiðuðu máli.  

 

Einnig er fjallað um fréttaskrif í stefnunni, tekið er fram að meginatriði eiga að vera sett 

fremst, spara á lýsingarorð, fyrirsagnir eiga að vera stuttar og lýsandi og textinn 

markviss og knappur.18 Höfundur verkefnisins tók þátt í námskeiði þar sem vefstjórar 

skólans fóru yfir notkunarmöguleika og innsetningu efnis á vefinn.19 

 

Ljósmyndir. Flestar þær vefsíður sem þegar voru í birtingu á vefsvæði www.hi.is 

innihalda bæði texta og að minnsta kosti eina ljósmynd og er birtingarform mynda á 

vefnum mjög oft í hlutfallinu 1/1.  

              
a. Hér er dæmi um ljósmynd sem birt er á                                b. Hér er dæmi um ljósmynd sem birt var á fréttasvæði  

vef  háskólans, í hlutfallinu 1/1, þ.e.                                         vefsins. Breidd myndarinnar er meiri en hæð hennar 

breiddin er sú sama og hæð myndarinnar.                                í birtingu ljósmyndar á þessari síðugerð.  
 

Myndhlutföll urðu því svipuð fyrir afmælis- og söguvef skólans. Varðandi hönnun og 

gerð söguhluta vefsins skal það þó tekið fram að þar sem ljósmyndir úr starfi skólans í 

100 ár voru mjög ólíkar í stærð og gerð var birtingarform þeirra lagað að því. Nánar 

verður fjallað um þetta í útlits- og virknihluta greinargerðarinnar. 

                                                 
17 Vefur Díana Dögg Víglundsdóttir, Jón Örn Guðbjartsson og Baldur Eiríksson: 

Vefstefna Háskóla Íslands. Fyrir ytri vefsvæði. http://www.hi.is/skolinn/vefstefna 

Vefstefnan í heild sinni (pdf). (skoðað 7. september). Bls 5. 

18 Vefur Díana Dögg Víglundsdóttir, Jón Örn Guðbjartsson og Baldur Eiríksson: 

Vefstefna Háskóla Íslands. Fyrir ytri vefsvæði. http://www.hi.is/skolinn/vefstefna 

Vefstefnan í heild sinni (pdf). (skoðað 7. september). Bls 4.  

19 Vinnustofa í innsetningu efnis á Drupal og verklagsreglur á vef www.hi.is hjá 

vefstjórunum Díönu Dögg Víglungsdóttur og Droplaugu Margréti Jónsdóttur þann 4. 

maí 2010.  
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Lifandi myndir 

Ákveðið var að ráðast í gerð myndbandasíðu fyrir vef skólans sem er keyrð af vél20 í 

umsjá Reiknisstofnunar Háskóla Íslands. Þar geta þeir sem vinna við vefsíðugerð í 

skólanum hlaðið inn myndböndum og birt á vefsíðum er falla undir starfsemi skólans. 

Myndböndin eru vatnsmerkt með einkennismerki21 skólans og er það gert til að vekja 

athygli á höfundarrétti, birtingaraðilanum og því að myndbandið sé hýst á vél á vegum 

skólans, en ekki sé verið að spila myndskeiðin á opnu vefsvæði t.a.m. 

www.youtube.com eða öðrum myndbandasíðum á veraldarvefnum. Þetta var nýmæli í 

miðlun efnis á vef skólans og kærkomin viðbót við afmælis- og söguvef skólans þar 

sem hægt er að horfa á myndbönd á sömu vefsíðunni. Nánar verður fjallað um útfærslu 

myndbandasíðunnar í útlits- og virknishluta greinagerðarinnar og kostnaðinum við að 

reka slíka vél í kaflanum um verk- og tímastjórnun verkefnisins þar sem fjallað er 

stuttlega um kostnaðarhlið alls verkefnisins.   

 

Einnig var ákveðið að beita öðrum miðlunarleiðum, til þess að auglýsa vefsvæðið með 

ýmsum hætti. Helstu miðlarnir í því samhengi eru:  

 

Skjáefni. Höfundur verkefnisins lagði ríka áherslu á það að fá að nýta sér skjái í öllum 

byggingum háskólans til þess að auglýsa efni afmælis- og söguvefsins. Skjáauglýsingar 

eru reglulega í birtingu og með því er athygli vakin á þeirri miðlun sem á sér stað inni á 

vefnum. Einnig útbjó höfundur verkefnisins skjáslæður fyrir brautskráningarathafnir á 

afmælisárinu, með sögutengdu efni.22 

 

Bókamerki. Höfundur hannaði bókamerki til auka umferð og auglýsa vefinn. 

Bókamerkinu var dreift á Opnum degi Háskóla Íslands, þann 19. febrúar 2011.23 

 

                                                 
20 Streymiþjónn í vélasal Reiknistofnunar.  

21 (e: logo). Auðkenni Háskóla Íslands er Pallas Aþena. Samkvæmt gildandi 

hönnunarstaðli skólans má nota það sem vatnsmerki, án heitis háskólans. Þetta á við 

notkun á vefsvæðum, í rafrænum markpósti, markpósti, prentgripum og auglýsingum. 

Háskólaauðkennið er þá notað 20% hvítt ofan í mynd. 

22 Sjá viðauka I.  

23 Sjá viðauka II.  
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Kynningar. Kynningar af hinum ýmsa toga hafa verið skipulagðar á afmælisárinu og 

hefur höfundur verkefnisins kynnt það víða. Þannig hafa kynningar verið haldnar fyrir 

starfsfólk miðlægrar stjórnsýslu, vefstjóra fræðasviða skólans, á nýnemafundum og við 

móttöku erlendra samstarfsskóla. Fleiri kynningar hafa verið staðfestar síðar á 

afmælisárinu.  

 

Fjölmiðlar. Í samvinnu við markaðs- og samskiptasvið skólans hafa samskipti við 

fjölmiðla aðallega verið fólgin í frekari kynningu á viðburðum á vegum skólans. 

Verkefnastjóri afmælis- og söguvefsins hefur lagt til upplýsingar og myndefni vegna 

þessa.  

 

Nánar verður fjallað um þær miðlunarleiðir, sem bættust við til að vekja athygli á 

afmælis- og söguvef skólans, þegar fjallað er um markaðssetningu í síðari hluta 

greinargerðarinnar.  
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5. Undirbúningur og tímaáætlun 

 

Í þessum kafla verður fjallað um undirbúningsferlið, sem stóð yfir í um sjö mánuði, frá 

júní 2010 þar til vefsvæði afmælis- og söguvefsins opnaði formlega þann 7. janúar 

2011. Þegar búið var að setja niður markmið verkefnisins, markhópa og miðlunarleiðir 

var hafist handa við að setja niður í orð og á myndrænan hátt, hvernig hægt væri að búa 

til vefsvæðið og hvað þyrfti að hafa í huga við gerð þess.  

 

5.1. Umfang og stærð vefsins 

Undirbúningsferlið tók töluverðan tíma í framkvæmd. Fyrsta skrefið var að skissa upp 

veftré til að ákvarða takmarkanir og stærð verkefnisins. Úr var að aðalsíða vefsins 

myndi vera ritstýrt svæði þar sem höfundur verkefnisins myndi fá svigrúm til þess að 

vekja athygli á því sem áhugaverðast þykir á aldarafmælisári skólans.  

Fyrsta skissan að veftré og fyrsta hugmynd að sögulegri tímalínu á vef www.hi.is litu 

svona út: 

           
Fyrsta tillaga að yfirflokkum í veftré.                                 Söguhluti afmælisvefsins. 

Hér er gert ráð fyrir því að afmælis- og                              Fyrsta tillaga að miðlun sögulegs fróðleiks á vefsvæði afmælis- 

söguvefurinn fái staðsetningu í aðalveftré                          og söguvefs skólans. Hér gæti vefgesturinn lesið stuttar textastiklur 

skólans. (Júní 2010).                                                           á myndrænan hátt. Vandamálið að mati höfundar verkefnis er að   

                                                                                             of mikið autt rými skapast á skjánum undir veftré vefsins. 

                                                                                             (Júní 2010). 
Það var tvennt ákveðið eftir að þessar skissur voru skoðaðar með tilliti til staðsetningar 

á vefsvæði www.hi.is. Ákveðið var að veftré afmælis- og söguvefsins yrði ekki hluti af 
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veftré skólans, heldur yrði teiknað upp annað veftré, sem yrði aðeins leiðarkerfi 

afmælis- og söguvefs Háskóla Íslands. Hið seinna var að fyrsta tillaga að söguhluta 

afmælisvefsins þyrfti að gangast undir gagngera endurskoðun á því hvernig best væri að 

koma efninu fyrir á sem notendavænstan hátt.  

 
Fyrsta tillaga að uppröðun og efnisflokkun á aðalsíðu vefsins. Efst á síðunni var áætlað að  

segja frá vefnum og 100 ára afmæli skólans. Til hliðar átti að setja upp viðburðadagatal.   

Á síðunni miðri áttu að vera box fyrir fjóra efnisflokka, þar sem hægt væri að skipta út efni  

eftir þörfum. Höfundur verkefnisins átti í erfiðleikum með að teikna upp nýtt veftré 

síðunnar og með að teikna upp samræmt útlit.
24

 

 
Jonathan Gerlach, grafískur hönnuður sem hafði áður komið að hönnunar- og 

útlitsmálum vefs Háskóla Íslands, var kallaður til að velta upp mögulegum leiðum í að 

þróa hugmyndir um útlit og virkni afmælis- og söguvefsins.  

     
Tillögur að aðalsíðu afmælis- og söguvefs skólans. Um er að ræða teikningar sem Jonathan Gerlach gerði í samráði við höfund 

verkefnisins og Droplaugu Margréti Jónsdóttur, vefstjóra Háskóla Íslands. 

                                                 
24 Teikningin gefur ekki raunsætt mat af efnislegu innihaldi, einungis var um tillögu að 

því að fjögur box yrðu á aðalsíðu (efnisflokkar yrðu ákveðnir síðar).  
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Í fyrri tillögu Jonathans er sú hugmynd sett fram að aðalsíða afmælisvefsins yrði hluti af 

veftré skólans í „haus“ allra vefsíðna www.hi.is.  

Skjámyndin hér að neðan er dæmi um umræddan „haus“:  

 
Sú hugmynd var slegin út af borðinu. Ástæðan var sú að afmælis- og söguvefur skólans 

var ekki hugsaður sem efnisflokkur til frambúðar á vef skólans heldur væri aðeins um 

tímabundið verkefni að ræða - vef sem yrði lifandi í eitt ár. Í síðari tillögunni er gert ráð 

fyrir því að breyta „hausnum“25, sem er staðlaður á öllum vefsíðum www.hi.is. Það skal 

tekið fram að hér var um uppköst og skissuvinnu að ræða og því ekki hægt að segja að 

hugmyndir „séu meitlaðar í stein“ þótt teikningar séu gerðar af hinu ýmsu lausnum. 

Þarna voru þó komnar fram hugmyndir um útlit vefsins, sem nánar verður vikið að í 

næsta kafla. 

 

Úr fundargerðinni „Afmælisvefur“ um stöðu afmælis- og söguvefs Háskóla Íslands frá 

júní 2010:  

 Afmælisvefur Háskóla Íslands: stöðumat 

• Yfirflokkar verða fimm í veftré.  

• Undirflokkar eftir þörfum - viðburðadagatalið þyrfti sex undirflokka.  

• Hugmyndin er að hafa vefinn ekki stærri en 60-80 vefsíður.  

• Vefurinn verður lifandi á afmælisárinu. 

• Afla þarf ljósmynda og annarra heimilda. 

• Samstarf  verður við höfunda afmælisrits skólans. 

• Tenglar verða inn á samstarfsaðila og aðrar síður sem til eru á  

www.hi.is.26  

 

Hér eru aðalatriðin talin upp í upphafi undirbúningsferlisins. Búið var að ákveða stærð 

og umfang vefsvæðisins, það að vefurinn yrði lifandi vefsvæði á afmælisárinu og að 

afla þyrfi gagna, ljósmynda og annarra heimilda. Einnig var áætlað að nýta efni sem til 

                                                 
25 Með haus er átt við bláa borðann sem efstur er á skjánum með flipum (efnisatriðum í 

veftré skólans) t.a.m. fræðasviðum Háskóla Íslands. 

26 Ása Baldursdóttir: „Afmælisvefur“. Fundargerð um stöðu afmælis- og söguvefs 

Háskóla Íslands. Júní 2010. Powerpoint.     
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er á vefsvæði www.hi.is. Þessi listi var þó ekki tæmandi yfir þau verkefni er lágu fyrir 

áður en vefurinn fór í loftið.  

 

Ákveðið var í kjölfarið að yfirflokkar í veftré vefsins yrðu þessir: 

Sögulegur tímaás: Fróðleiksmolar úr sögunni ásamt ljósmyndum. Þessu yrði skipt eftir 

tímabilum í 100 ára sögu skólans.  

Rafrænt viðburðadagatal: Gerðar yrðu endurbætur á viðburðadagatali skólans á vefnum. 

Viðburðasvæði skólans yrði að einhverju leyti ritstýrt. Ákveðið var að leggja áherslu á 

ljósmyndir í birtingu viðburða.  

Háskólinn í nærmynd: Tekin yrðu viðtöl við áhugaverða háskólaborgara.  

Aldarafmælismyndbönd: Myndbönd er tengjast sögu skólans yrðu gerð sýnileg.  

Ljósmyndasamkeppni: Efnt yrði til ljósmyndasamkeppni í Háskóla Íslands og 

ljósmyndirnar gerðar aðgengilegar á vefnum.  

 

Þessir flokkar breyttust og það bættist við þá efnislega, sjá nánar í næsta kafla. 

 

Rafrænt viðburðadagatal 

 
Skjámyndin er af aðalsíðu rafræns viðburðadagatals Háskóla Íslands eins og það leit út árið 2010.  

 

Viðburðadagatal skólans á vefnum var að ýmsu leyti gallað þegar höfundur verkefnisins 

fór að huga að breytingum á virkni og útliti þess. Fyrirsagnir viðburða voru langar, 

skjárýmið var illa nýtt, litir sem notaðir voru til að aðgreina einn viðburð frá öðrum 

voru ekki þeir sömu og fræðasvið Háskóla Íslands notar til að aðgreina eitt svið frá 
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öðru. Við hönnun á kynningarefni skólans er áhersla lögð á að fimm litir aðgreinandi 

fyrir fræðasviðin. 27 Litirnir á umræddu dagatali eru ekki þeir sömu og fræðasvið 

skólans notast við. Á myndini má greina fjóra hnappa sem hægt var að smella á til þess 

að sjá yfirlit viðburða yfir vikuna og daginn annars vegar og viðburði setta upp í töflu 

og lista hins vegar.  

 
Skjámyndin er af rafrænu viðburðadagatali skólans, yfirlitssíða viðburða eftir dögum eins og það leit út árið 2010. 

 
Fyrsta tillaga höfundar verkefnisins að breyttri virkni rafræns viðburðadagals Háskóla Íslands.  

Eins og sjá má á fyrstu tillögu höfundar verkefnisins á virknibreytingum dagatalsins á 

vefnum er gert ráð fyrir því að hægra megin á síðunni myndu allir viðburðir skólans 

raðast í tímaröð. Í miðju síðunnar yrði ritstýrt svæði þar sem hápunktar ársins myndu 

birtast í tímaröð með tveggja hæða fyrirsögn, mynd og tíma- og dagsetningu.  
                                                 
27 Vefur Hönnunarstaðall Háskóla Íslands 2010. 
http://www.hi.is/skolinn/honnunarstadall (skoðað 10. september 2011). 
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Hápunktar vikunnar myndu raðast í tímaröð, en um yrði að ræða ritstýrt svæði neðst á 

síðunni. Einnig gerð tillaga að því að notast yrði við sviðslitina og að hægt yrði að haka 

við viðkomandi svið eða almenna viðburði og „sigta“ út þá efnisflokka á síðunni sem 

viðkomandi vefgestur hefði áhuga á að kynna sér.  

 

Við nánari skoðun á fundum með vefstjórum Háskóla Íslands var ákveðið að 

viðburðadagatal skólans yrði ekki hluti af veftré hins nýja vefs þar sem afmælis- og 

söguvefur skólans var hugsaður sem tímabundið verkefni og rafrænt viðburðadagatal 

skólans sem langtímaverkefni. Segja má að í undirbúningsferlinu hafi útlits- og 

virknishönnun haldist í hendur við gagnaöflun verkefnisins, en nánar verður fjallað um 

það í næstu köflum.  

 

5.2. Verk- og tímaáætlun  

Verk- og tímaáætlanir voru settar fyrir opnun vefsins.28 Hér verður greint frá helstu 

tímasetningum verkefnisins í grófum dráttum:  

 

Undirbúningsvinnan hófst í júnímánuði árið 2010. Gagnaöflun og efnisvinna átti að 

haldast í hendur við útlits- og virknivinnu afmælis- og söguvefs Háskóla Íslands. 

Áætluð opnun hins nýja vefsvæðis var 1. desember 2010, á hátíðisdegi stúdenta.  

 

Eftir því sem leið á árið 2010 leiddi stöðumat á gagna- og efnisöflun það í ljós að enn 

var margt óunnið, sérstaklega varðandi söguhluta afmælisvefsins. Útlits- og virknivinna 

var komin vel á veg undir lok ársins, en ekki var hægt að gera prófanir fyrr en að 

innsetning á efni hæfist. Höfundur verkefnis greindi verkefnastjórn aldarafmælis 

skólans frá því að hann hefði áhyggjur af því að verkið yrði ekki tilbúið á settum tíma í 

lok árs.  

 

Sú ákvörðun var tekin hjá miðlægri stjórnsýslu skólans, um miðjan nóvember, að fresta 

upphafi hátíðahalda aldarafsmælis Háskóla Íslands, sem hefjast áttu þann 1. desember 

2010, þar til í byrjun janúar 2011. Þá var úttlits- og virknivinna vel á veg komin, að 

undanskildum prófunum og lagfæringum á vefnum. Höfundur verkefnisins sagði frá því 

                                                 
28 Sjá viðauka III. 
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á fundi með verkefnastjórn aldarafmælis að vanmat hafi átt sér stað í tíma- og 

verklagsáætlun verkefnisins.  

 

Myndaöflun fyrir vefinn var nokkuð ábótavant í lok ársins 2010. Vinnsla texta fyrir 

vefinn gekk heldur ekki á eftir tímaáætlun. Vinna við handrit að söguhluta vefsins gekk 

ekki eftir áætlun. Ýmis atriði eins og prófarkalestur efnis, yfirferð og prófanir á vefnum 

og tímaáætlanir á innsetningu efnis voru vanmetnir þættir. Upphaf aldarafmælis var 

síðar dagsett föstudaginn 7. janúar og því var ákveðið að afmælis- og söguvefur myndi 

opna formlega þann dag.29  

 

5.3. Kostnaður  

Vefgerð af þessu tagi er í eðli sínu frekar kostnaðarsöm, þar sem margir liðir koma 

saman. Helst mætti nefna laun starfsmanns sem vinnur að og við afmælis- og söguvef 

Háskóla Íslands30, greiðslur fyrir utanaðkomandi aðstoð og ráðleggingar, greiðslur fyrir 

birtingu á aðkeyptu efni31 á afmælis- og söguvef Háskóla Íslands, prentun efnis, gerð og 

prentun bókamerkis og greiðslur vegna myndskeiðadeiliþjónustu sem keypt er af 

Reiknistofnun Háskóla Íslands.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Nánar er hægt að kynna sér fundargerðir um stöðu og þróun mála við gerð afmælis- 

og söguvefs Háskóla Íslands í viðauka III aftast í greinargerðinni.  

30 Laun höfundar verkefnisins, Ásu Baldursdóttur sem verkefnisstjóra afmælis- og 

söguvefs Háskóla Íslands.  

31 Ljósmyndum, lifandi myndum og grafík.  
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6. Útlitshönnun  

 

Ytri vefur Háskóla Íslands, vefsvæðið www.hi.is, lýtur ákveðnum lögmálum. 

Samkvæmt hönnunarstaðli vefsins hafa allar vefsíður ákveðinn „haus“ sem er yfir öllu 

vefsvæðinu.  

 
Hér er dæmi um slíkan haus, sem sést efst á öllum síðum www.hi.is.  

 

Í gildi er stefna um ytra vefsvæði www.hi.is, sem gildir frá mars 2010. 

„Vefstefna Háskóla Íslands styðst í einu og öllu við hönnunarstaðal Háskóla Íslands, 

ásamt ímyndar- og mörkunarstefnu skólans. Hún fylgir einnig markmiðum og 

samþykktri stefnu Háskóla Íslands og má aldrei víkja frá henni.“32 Hér er það staðfest, 

að ekki var hægt að víkja frá hönnunarstaðli skólans við gerð afmælis- og söguvefsins. 

Vefhausinn hér að ofan er dæmi um þetta. Þetta er gert til þess að búa vefsvæðinu 

heildstæða umgjörð. Stefnan er samþykkt af vefritstjóra HÍ, sviðsstjóra markaðs- og 

samskiptasviðs HÍ og yfirstjórn Háskóla Íslands.33   

 

Útlit vefsvæðiðsins var því bundið ákveðnu útliti vefs www.hi.is með fyrirframgerðum 

sniðskjölum. Sniðskjölin gera það að verkum að útlitið er samræmt, sama hvaðan 

innsett efni er upprunið. Þetta á við myndbirtingu, lýsingu, liti og letur. Leturgerðin er 

sjálfgefin sans-serif og er lágmarstærð leturs 10 punktar á vefsíðum www.hi.is.34  

 

                                                 
32 Vefur Díana Dögg Víglundsdóttir, Jón Örn Guðbjartsson og Baldur Eiríksson: 

Vefstefna Háskóla Íslands. Fyrir ytri vefsvæði. Vefstefnan í heild sinni (pdf). Háskóli 

Íslands, mars 2010. Bls 1.  

33 Vefur Díana Dögg Víglundsdóttir, Jón Örn Guðbjartsson og Baldur Eiríksson: 

Vefstefna Háskóla Íslands. Fyrir ytri vefsvæði. Vefstefnan	  í	  heild	  sinni	  (pdf).	  Háskóli	  

Íslands,	  mars	  2010.	  Bls 2. 

34 Vefur Díana Dögg Víglundsdóttir, Jón Örn Guðbjartsson og Baldur Eiríksson: 

Vefstefna Háskóla Íslands. Fyrir ytri vefsvæði. Vefstefnan	  í	  heild	  sinni	  (pdf).	  Háskóli	  

Íslands,	  mars	  2010.	  Bls 5.   
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Vefteymi um afmælis- og söguvef 

Þeir aðilar er komu að vefsíðugerðinni funduðu með reglulegu millibili um virkni- og 

útlitsgerð vefsvæðisins. Þann hóp skipuðu Droplaug Margrét Jónsdóttir, vefstjóri 

Háskóla Íslands, Ása Baldursdóttir, verkefnisstjóri afmælis- og söguvefs Háskóla 

Íslands, Ívar Björn Hilmarsson, forritari hjá Reiknistofnun Háskóla Íslands, Arnkell 

Logi Pétursson, forritari hjá Reiknisstofnun Háskóla Íslands og Jonathan Gerlach, 

grafískur hönnuður. 

 

Ráðgefandi aðilar teymisins voru: Díana Dögg Víglundsdóttir, vefstjóri Háskóla 

Íslands, Sæunn Stefánsdóttir, verkefnastjóri aldarafmælis Háskóla Íslands, Jón Örn 

Guðbjartsson, markaðs- og samskiptastjóri Háskóla Íslands, aðilar úr Verkefnastjórn 

aldarafmælis Háskóla Íslands og Björg Magnúsdóttir, verkefnisstjóri á markaðs- og 

samskiptasviði Háskóla Íslands, Áslaug Marinósdóttir, verkefnisstjóri á Skjalasafni 

Háskóla Íslands, Baldur Eiríksson, teymisstjóri Vefverksmiðju Reiknistofnunar Háskóla 

Íslands ofl.  

 

Teymið fundaði reglulega um útlits- og virknishliðar vefsins, sem og að höfundur 

verkefnis fékk ráðleggingar um efnisöflun. Áslaug Marinósdóttir á skjalasafni skólans 

var sérlegur ráðgjafi varðandi myndaöflunarhlið vegna söguhluta vefsins. Teymið vann 

að því að koma vefnum í loftið á sem skemmtum tíma, á sem heppilegastan hátt.  

 

Sögulegt efni á vef 

Ný tækni og miðlun gerir vefgestum nútímans það kleift að nálgast gríðarlega mikið 

magn af upplýsingum og efni á vefnum.35 Allmargir háskólar í heiminum í dag, sem 

halda úti vefsvæði, hafa birt einhverskonar ágrip úr sögu viðkomandi skóla á vefsvæði 

sínu. Margir hafa birt sögulega tímalínu skólans á vefnum, þar sem stiklað er á stóru í 

birtingu texta án mynda. Hér á eftir eru nokkur dæmi um slíkar vefsíður: 

                                                 
35 Cohen, Daniel J. og Rosenzweig, Roy: Digital history: a guide to gathering, 

preserving, and presenting the past on the Web. Bls 2. 
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Hér er dæmi um sögulega vefsíðu á vegum Háskólans í Pensilvaníu.
36

 

 

Hér er dæmi um aðra sögulega vefsíðu hjá Háskólanum í Wisconsin- Madison.
37  

 
Vefsvæði á vef Háskólans í Kaupmannahöfn þar sem stiklað er á stóru í sögu skólans.  

Hér er textinn á því formi að ártalið er feitletrað og undir því er örstutt textabrot.
38

  

                                                 
36 Vefur Háskólinn í Pensilvaníu: vefur sögulegrar tímalínu skólans. 

http://www.archives.upenn.edu/histy/genlhistory/timeline.html (skoðað 31. ágúst 2011). 

37 Vefur Háskólinn í Wisconsin- Madison: vefur sögulegrar tímalínu skólans. 

http://www.wisc.edu/about/history/timeline.php (skoðað 31. ágúst 2011).  

 



26	  
	  

Við greiningu á tegundum þeirra gagna og miðlunar þeirra sem aðrir háskólar birtu á 

vefsvæðum sínum í tengslum við sögu skólanna, var þó hægt að finna annars konar 

miðlunarleiðir efnisins. Háskólinn í Stokkhólmi útbjó myndskeið með teikningum, 

ártölum og stuttum lesnum textastiklum:  

 

Þegar ýtt er á “play” merkið í miðju myndarinnar, spilast myndskeiðið sem kallað er  

Myndin um sögu háskólans í Stokkhólmi.
39

  
 

Hér er tímalínan færð í form lifandi myndræns myndskeiðs, það er ekki hægt að afrita 

„textann“ sem miðlað er með því að nota skipunina c/p (afritun/líming).  

Margar aðrar leiðir eru farnar í þessu samhengi. Háskólinn í New York fór heldur 

nýstárlega leið til að miðla sínu efni, í sögulegu samhengi. Þar er söguleg tímalína sett 

fram í margmiðlunarformi.   

                                                                                                                                               
38 Vefur Háskólinn í Kaupmannahöfn: vefur sögulegrar tímalínu skólans.  

http://universitetshistorie.ku.dk/overblik/vigtige_aarstal/ (skoðað 31. ágúst 2011). 

39 Vefur Háskólinn í Stokkhólmi: vefur sögulegrar tímalínu skólans. 

http://www.su.se/om-universitetet/fakta-om-universitetet/historia (skoðað 31. ágúst 

2011). 
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Hér þarf að smella á myndina til þess að sjá sögulega stiklu úr starfi skólans, flokkaða  

eftir efnisorðum í titlum. Einnig er hægt að smella á lárétta tímalínu, til að velja það  

tímabil sem lesandinn vill skoða. Hér eru stiklurnar kallaðar „staðreyndir“.
40

 

   

                                                                                             Hér er dæmi um sögulega stiklu  

                                                                                             sem „þysjast út“ á skjánum.
41

  

 

 

 

 

 

 

 

Þessar síður eru samtímaheimildir um birtingarform söguefnis á vef. Þær eru og verða 

heimildir framtíðarinnar en söguefni birt í nafni háskóla á vefnum er efni sem verður 

eflaust notað í heimildalegum tilgangi og sem birtingarmyndir þess efnis í okkar 

samtíma. Stiklustíllinn er þekktur á prenti, fyrir tilkomu Internetsins t.a.m. í dagblöðum. 

Slík birting er ákafleg algeng á vef. Afmælis- og söguvefur Háskóla Íslands, verður 

                                                 
40 Vefur Háskólinn í New York: vefur sögulegrar tímalínu skólans. 

http://www.nyu.edu/library/bobst/research/arch/175/facts.htm (skoðað 31. ágúst 2011). 

41 Vefur Háskólinn í New York: vefur sögulegrar tímalínu skólans. 

http://www.nyu.edu/library/bobst/research/arch/175/pages/arap.htm (skoðað 31. ágúst 

2011). 
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einnig samtímaheimild um starfsemina eins og hún er í dag og heimild til framtíðar með 

textum, myndum og myndskeiðum, sem og fjölmörgu öðru.  

 

Margar aðrar vefsíður gáfu höfundi verkefnisins hugmyndir um hvernig hægt væri að 

miðla sögulegu efni á fyrirhuguðum afmælis- og söguvef skólans. Sú ákvörðun var 

tekin að myndræn nálgun yrði höfð að leiðarljósi, þar sem stiklað yrði á stóru í sögu 

skólans í hundrað ár. Á söguvef Landsbankans í 120 ár er tímabilinu skipt eftir 

áratugum42 og þótti sú leið vera ákjósanleg þegar skipta átti árunum hundrað í sögu 

Háskóla Íslands niður á söguhluta 43  afmælisvefsins. Þó var skiptingin á söguvef 

Landsbankans eilítið flóknari, því þar var síðan hverjum áratug skipt í þrennt; 

myndasafnshluta, áratugurinn í hnotskurn og fréttastiklur. Fréttastiklurnar voru þannig 

úr garði gerðar, að ein birtist fyrir hvert ár og því er hægt að skoða 120 fréttastiklur á 

þeim vef, eina fyrir hvert ár. Ákveðið var að hanna ætti söguhluta vefsins með það að 

leiðarljósi að birta örfá atriði fyrir hvert ár og skipta tímabilinu eftir áratugum, þannig 

að síðurnar yrðu tíu talsins.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Vefur Landsbanki Íslands: Söguvefur. http://soguvefur.landsbanki.is/ (skoðað 31. 

ágúst 2011). 

43 Vefur Háskóli Íslands: Svipmyndir úr sögunni, vefsvæði afmælis- og söguvefs HÍ. 

http://www.hi.is/svipmyndir. (skoðað 9. september 2011). 
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7. Skipulag- virkni- notagildi 

 

7.1 Notagildi vefsins 

 

Í umfjöllun sinni um hönnun vefsíðna fyrir háskólabókasöfn, fjallar Yong- Mi Kim, 

prófessor í þekkingarstjórnun hjá háskólanum í Oklahoma44, um ákveðin atriði í 

nýútkomnu tímariti Information Technology and Libraries45 sem hægt er að heimfæra á 

vefsíðugerð Háskóla Íslands. Í greininni er fjallað um hvernig vefsíður þurfi að vera 

byggðar á þörfum og löngunum notandans og það að vefsíðugerð og hönnun vefs 

reynist ekki alltaf notendavæn.46 Það er eitt að hanna fallega heimasíðu og útbúa virkni 

sem þykir ákjósanleg fyrir notendur vefs og annað að fá reynslu á það hvernig notendur 

ferðast um vefsvæðið í raun.  

 

Yong- Mi Kim setur fram ákveðið greiningarmódel47 þar sem hægt er að mæla 

velgengni vefs:  

    I. Hvernig mætir vefurinn þörfum notandans?  

    II. Hvernig lítur notandinn á vefinn, er vefurinn að koma honum að  

    einhverjum notum? 

    III. Hvaða notagildi hefur vefurinn fyrir notanda vefsins í raun og veru? 
 

Greiningarmódelið var ágætt viðmið sem höfundur verkefnisins hafði í huga þegar 

unnið var að undirbúningi afmælis- og söguvefs HÍ. Markmiðið með að útbúa vefinn 

var að sjálfsögðu að mæta þörfum notandans sem allra best með því að útbúa gagnlegt 

leiðarkerfi og aðlaðandi vefsíður til að koma upplýsingunum sem best til skila; 

viðtölum, ljósmyndum, lifandi myndum, sögulegum fróðleik og innihaldi rafræns 

viðburðadagatals. Þar sem vefurinn sem slíkur hefur verið starfræktur í rúma átta 

mánuði og söguhluti vefsins í fimm mánuði er ekki úr vegi að meta notagildi vefsins út 

                                                 
44 Vefur Háskólinn í Oklahoma: Upplýsingar um Yong-Mi Kim http://faculty-

staff.ou.edu/K/Yong-Mi.Kim-1/index.html (skoðað 7. september 2011). 

45	  Kim, Yong-Mi: „Factors Affecting University Library Website Design“.	  Bls	  99.	   

46 Kim, Yong-Mi: „Factors Affecting University Library Website Design“. Bls 99. 

47 Kim, Yong-Mi: „Factors Affecting University Library Website Design“. Bls 99- 

100. 
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frá greiningarmódeli Yong- Mi Kim. Vefurinn mætir þörfum notandans á marga vegu 

að mati höfundar hans.  

 
I. Hvernig mætir vefurinn þörfum notandans?  

 

I. a. Skammtímanotagildi  

Þar sem vefurinn er aðeins uppfærður, þ.e. er virkur, á afmælisári háskólans, er líftími 

hans sem „lifandi vefs“ um það bil eitt ár, afmælisárið 2011. Notagildi hans á þeim tíma 

sem hann er lifandi snýst um að miðla fjölbreyttu efni, fjalla um ýmislegt sem um  er að 

vera á afmælisárinu og vekja athygli á ýmsu er fellur undir þá efnisflokka sem 

skilgreindir eru á aðalsíðu vefsins, viðburði framundan, viðtöl við áhugaverða 

einstaklinga, greinar tengdar sögu skólans og nemendum hans. Þarfir notandans eru ekki 

fullkannaðar, sérstaklega ekki þörf hans fyrir að lesa söguefni, viðtöl, skoða ljósmyndir 

og lifandi myndir. En þörf hans til þess að fylgjast með viðburðum á vegum skólans á 

aðgengilegann máta er sönnuð með umferð vefgesta inn á þær síður er innihalda 

viðburði eða umfjöllun um þá. Hún hefur stöðugt verið að aukast og með breyttu útliti 

og virkni rafræns viðburðadagatals skólans, hefur hún aukist enn meira.48 Hægt er að 

kanna þarfir notandans með ýmsum hætti, gera notendaprófanir, senda út spurningalista 

og jafnvel senda út rafrænar kannanir. Hins vegar er eðli afmælis- og söguvefsins 

þannig að um skammtímavefsvæði er að ræða og því ekki hægt að framkvæma slíkt 

stöðumat í sífellu þar sem það er kostnaðarsamt en er þó þarft að mati umsjónarmanna 

og ábyrgðaraðila hans.49 Notagildið  liggur einnig í því að ýmislegt er að finna á 

söguhluta vefsins fyrir þá sem vilja nýta sér það efni, sem þar liggur, sem heimild um 

starfsemi skólans sem starfræktur hefur verið í 100 ár. Þörfin fyrir sýnileika heimilda er 

                                                 
48 Vefur www.vefgreinir.hi.is er greiningartól þar sem hægt er að skoða heimsóknir 

vefgesta inn á síður á vefsvæðinu www.hi.is. Hinsvegar hefur ekki verið gerð skýrsla 

með heimildum um aukna umferð á þær vefsíður skólans er fjalla á einhvern hátt um 

viðburði. Óformleg könnun hjá vefstjórum hi.is og stikkprufur í greiningartólinu 

vefgreini gaf þetta sterklega til kynna.  

49 Verkefnastjórn aldarafmælis Háskóla Íslands er ábyrgðaraðili vefsins. Höfundur 

hans er Ása Baldursdóttir. Ýmsir aðrir komu að gerð vefsins. Höfundar rits um 100 ára 

sögu Háskóla Íslands undir ritstjórn Gunnars Karlssonar unnu heimildir sem söguhluti 

vefsins byggir að töluverðu leyti á.  
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alltaf einhver en saga skólans á vefnum býður upp á opið aðgengi alla daga, allan 

sólarhringinn því vefurinn er miðill sem aldrei sefur.  

 

I. b. Langtímanotagildi   

Langtímanotagildi vefsins er mjög mikið. Vefsvæðið er ekki aðeins heimild um þann 

samtíma sem hann var skapaður í, heldur einnig góð og aðgengileg heimild um starf 

skólans sem birt er á aldarafmælisárinu. Sú heimild mun lifa áfram, því ákveðið hefur 

verið, að vista a.m.k. söguhluta vefsins áfram á vefsvæði www.hi.is, en jafnframt verður 

vefurinn í heild sinni varðveittur að einhverju leyti. Notagildi framtíðarinnar liggur í 

þeim heimildum er vefurinn skapar, að mati höfundar verkefnisins.  

 
II. Hvernig lítur notandinn á vefinn, er vefurinn að koma honum að  

    einhverjum notum?  

Margar leiðir eru færar til að kanna notkunina  og notkunargildi en það gæti m.a. verið 

framkvæmt með spurningarlistum eða könnunum, ein leiðin væri að setja af stað 

könnun á meðal uglunotenda50 og spyrja einfaldra spurninga á borð við „hefur þú 

skoðað afmælis- og söguvef Háskóla Íslands?,“ með já eða nei svarmöguleikum eða 

„Hvað skoðar þú mest á ytri vef skólans?“ og gefa þá upp nokkra valmöguleika á 

vefsíðum sem heyra undir afmælis- og söguvefinn. Með þess konar könnunum er hægt 

að komast að því hvort að háskólaborgarar skoði vefinn yfirleitt. Varðandi notagildið, 

myndi ítarlegri könnun (t.a.m. vefform sem væri sent út með fyrirsögninni, „Stutt 

könnun um afmælis- og söguvef Háskóla Íslands“) e.tv. leiða í ljós vísbendingar um 

notagildi vefsíðnanna fyrir þá vefgesti sem þær heimsækja.  

 

III. Hvaða notagildi hefur vefurinn fyrir notanda vefsins í raun og veru? 

Þessi spurning krefst eigindlegra aðferðafræða, þ.e. rannsóknar þar sem viðtöl við 

notendur vefsins yrðu tekin og greind í einhverskonar skýrsluformi. Þessi 

rannsóknatækni er útskýrð á Vísindavef Háskóla Íslands: „Eigindlegar rannsóknir 

beinast að því að afla gagna um það hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður. Þetta 

er gert með því að fylgjast með fólki í daglegu umhverfi þess og taka viðtöl þar sem 

spurningar og svör eru ekki á stöðluðu formi heldur miða að því að fá viðmælanda til að 

                                                 
50 Innri vefs notenda háskólasamfélagsins, www.ugla.hi.is.  
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lýsa reynslu sinni og upplifun.“51 Þetta yrði dýpri könnun á því hvaða notagildi vefurinn 

hefði í raun og veru fyrir einstaka vefgesti hans. 

 

7.2. Virkni og innihald  

 

Innihald er það sem skiptir sköpum á vefsíðum, tómar umbúðir segja okkur ekki neitt. 

Gunnar Grímsson, vefhönnuður og fyrrum ritstjóri www.hi.is , kemur inn á innihald 

vefja í riti sínu Vefmiðlar. Viðmót, hönnun og verklag, frá árinu 2007, að ljóst þykji að 

langflestir skoði vefi vegna innihalds þeirra.52 Innihald vefs segir til um það hvort að 

vefgestur sjái ástæður þessa að heimsækja vefsvæðið aftur, ef innihaldið var lítið eða 

vakti ekki áhuga viðkomandi, þá er ólíklegt að viðkomandi gestur hafi áhuga á því að 

koma aftur.  

 

Gunnar Grímsson kemur einnig inn á þá vefrænu hugsun sem þarf að tileinka sér þegar 

á nota vefinn sem miðil. „Veraldarvefurinn er miðill sem gefur mikla möguleika á 

allskyns samtengingum efnis sem við höfum aldrei áður haft til ráðstöfunar ... á vefnum 

er ekkert til sem heitir næsta síða eða síðasta síða, heldur lifa allar síður sjálfstæðu 

lífi.“53 Þetta er hugsun sem að höfundur verkefnisins gerði sér betur og betur grein fyrir 

eftir því sem leið á undirbúning á opnun afmælis- og söguvefs Háskóla Íslands. 

Möguleikarnir á tengingum einstakra síða innan vefs www.hi.is eru nær óendanlegir.  

                                                 
51 Vefur Svar Jóns Gunnars Bernburgs, lektors í félagsfræði, við spurningunni Hvernig 

útskýrir maður aðferðafræði félagsvísinda? á Vísindavef Háskóla Íslands. 

http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=5420 (skoðað 9. september 2011). 

52 Gunnar Grímsson, Vefsmíðar. Viðmót, hönnun og verklag. Bls 5.  

53 Gunnar Grímsson, Vefsmíðar. Viðmót, hönnun og verklag. Bls 4.  
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Á enska hluta afmælisvefsins er hægt að smella á viðburði á ensku, EVENTS IN ENGLISH, hér í hægra horni.
54  

 

Þegar smellt er á yfirlit yfir enska viðburði tengilinn „EVENTS IN ENGLISH“ á 

enskum hluta afmælisvefsins birtist síða55 sem er uppfull af öðrum tenglum.  

Hér verða tekin nokkur dæmi af því efni þeirrar síðu.  

 
Þegar textinn er blár á lit þýðir það að það er tengill á bak við hann (inn á aðra vefsíðu).

56
  

 

Hér eru tveir tenglar, annar inn á fyrirlestur Dr. David Suzuki (tengil inn á vefsíðu í viburðadagatali)
57 og hinn, Here you can watch 

Dr. Suzuki´s lecture (er tengil inn á upptöku af fyrirlestri hans inn á rafrænu viðburðadagatali skólans).
58

 Safn þeirra tengla er 

birtast á EVENTS IN ENGLISH síðunni leiða notandann á fjölda mismunandi síða á vefsvæði www.hi.is .   

                                                 
54 Vefur Háskóli Íslands: Ensk útgáfa vefs, vefsvæði afmælis- og söguvefs HÍ. 

http://www.hi.is/en/centennial_anniversary. (skoðað 9. september 2011). 

55 Vefur Háskóli Íslands: Ensk útgáfa vefs, vefsvæði afmælis- og söguvefs HÍ. 

http://www.hi.is/en/centennial_anniversary. (skoðað 9. september 2011). 

56 Vefur Nokkur dæmi um efni og innihald af viðburðasíðunni EVENTS IN ENGLISH 

http://www.hi.is/en/overview_of_events_in_english (skoðað 7. september 2011). 

57 http://www.hi.is/en/vidburdir/suzuki%C2%B4s_science_lecture  (skoðað 7. 

september 2011). 
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Það þarf að hafa í huga að vefslóðir geta breyst. Þess vegna er afar mikilvægt að fara vel 

yfir tengla sé verið að breyta innihaldi síðna, þá getur virkni vefslóða getur breyst og 

tenglar orðið óvirkir á einhverjum tímapunkti. Vefsíður eru síbreytilegur miðill, virkni 

og staðsetningar efnis geta breytst ólíkt bókverki þar sem allt er meitlað í stein eftir að 

bók er komin út.  

 

Virknin við að miðla ljósmyndum á afmælis- og söguvefnum var nokkuð flókin, því 

magn þeirra er töluvert. Ekki hugnaðist höfundi verkefnisins að birta þær allar á sömu 

vefsíðunni, þ.e. að virknin yrði þannig að notandinn myndi þurfa að skruna niður 

vefsíðuna, þ.e. efnið yrði birt á einni síðu sem væri margar skjáfyllar.59 Samkvæmt 

Vefstefnu Háskóla Íslands er ætlunin að hægt sé að sýna margar myndir í sömu 

efniseiningu, að vefumsjónakerfið bjóði upp á skyggnusýningar eða fjöldasýningu á 

myndum, sem notandi smellir með mús til að færast á milli mynda.60  

 

Virknin var til staðar, en það þurfti að aðlaga tæknina að því sem afmælisvefurinn vildi 

bjóða upp á, virknislega séð. Úr varð að virknin fyrir söguhluta afmælisvefsins var gerð 

á þann veg, að þegar smellt er á ljósmynd, þysjast hún út og bakgrunnur hennar dekkist.  

                                                                                                                                               
58 Vefur Dr. David Suzuki, fjarfyrirlestur, vefsvæði afmælis- og söguvefs HÍ. 

http://www.hi.is/myndbond/dr_david_suzuki_fjarfyrirlestur (skoðað 7. september 

2011). 

59 Ein skjáfylli er jafnstór og stærð skjás þeirrar tölvu er vefgestur kýs að nota hverju 

sinni.  

60 Vefur Díana Dögg Víglundsdóttir, Jón Örn Guðbjartsson og Baldur Eiríksson: 

Vefstefna Háskóla Íslands, http://www.hi.is/skolinn/vefstefna (skoðað 7. september) 

vefsíða með tengil inn á stefnuna í heild sinni Vefstefna Háskóla Íslands. Fyrir ytri 

vefsvæði. Vefstefnan í heild sinni (pdf). Háskóli Íslands, mars 2010. 
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Þegar smellt  er á ljósmynd á söguhluta afmælisvefsins
61

 þysjast sú mynd út á skjánum og umhverfið dekkist.  

 

Ef fleiri en ein mynd eru undir safninu, kemur það skýrt fram að fyrsta myndin, sé mynd 1 af 4. Hægt er að fletta á milli myndanna 

með því að smella á örina sem birtist í hægra horni. Með því að smella á x-ið lokast glugginn og notandinn sér vefsíðuna á bak við á 

nýjan leik. Myndirnar birtast í þeim hlutföllum sem þær voru í þegar þeirra var aflað. 
62

 

 
Innihald vefsins er fjölbreytt og samanstendur af fjölda ólíkra miðlunarleiða efnisins. Í 

bókinni Vefsmíðar. Viðmót, hönnun og verklag eftir Gunnar Grímsson, er fjallað um 

                                                 
61 Vefur Háskóli Íslands: Svipmyndir úr sögunni, vefsvæði afmælis- og söguvefs HÍ. 

http://www.hi.is/svipmyndir. (skoðað 9. september 2011). 

62 Vefur Háskóli Íslands: Svipmyndir úr sögunni áratugurinn 1941-1950, vefsvæði 

afmælis- og söguvefs HÍ. http://www.hi.is/aratugur/1941-1950 (skoðað 8. september 

2011). 
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vefsíðugerð og hvað þarf til þegar smíða á góðan vef. Þar telur hann upp fimm atriði, 

vefurinn þarf innihald sem höfðar til markhópsins, hann þarf að virka vel tæknilega, 

vera vel skipulagður og auðveldur í notkun, léttur og fljótur að hlaðast inn og vera vel 

úr garði gerður útlitslega séð.63   

 

Afmælis- og söguvefur Háskóla Íslands verður nú greindur eftir þessum fimm þáttum: 

Yfirflokkarnir eru skilgreindir í veftré vefsins, aðalsíða, nærmynd, myndbönd, 

ljósmyndir og svipmyndir úr sögunni.   

 
Aðalsíða www.hi.is/afmaeli 

Á aðalsíðunni var ákveðið að hafa stutta kynningu á vefnum, viðburðadagatal, fjögur 

box sem skiptast í eftirfarandi efnisflokka: Viðburðir framundan, Nærmynd, Nemendur 

og Saga. Á hliðarlínu vefsins var ákveðið að hafa safn tengla sem vísa yfir á ýmislegt 

m.a. sérlegt rafrænt viðburðadagatal skólans www.hi.is/vidburdir.64 Innihald sem höfðar 

                                                 
63 Gunnar Grímsson, Vefsmíðar. Viðmót, hönnun og verklag. Bls 4.  

64 Yfirlitssíða viðburða tengir yfir á rafrænt viðburðadagatal skólans 

www.hi.is/vidburdir.  
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til markhópsins er fjölbreyttur, hægt er að lesa viðtöl og kynna sér viðburði framundan, 

hægt er að fylgjast með stúdentum og kynna sér sögutengt efni. Tæknileg virkni er góð, 

vefsíðan er fljót að hlaðast inn og skipulagið auðveldar notkunina því hægt er að smella 

á „fleiri greinar“ hnappinn til þess að lesa fleiri greinar undir viðkomandi efnisflokki.  

 
Háskólinn í nærmynd www.hi.is/naermynd 

Á vefsvæðinu birtast efnismikil viðtöl með myndum við einstaklinga er tengjast HÍ á 

einn eða annan hátt. Eins og er, eru viðtöl við einstaklinga sem flytja áhugaverð erindi á 

afmælisárinu, einnig í birtingu. Einnig er boðið upp á stutta fræðslumola sem fjalla um 

starfsemina á miðri vefsíðunni, sem breytast eftir því sem síðan er endurhlaðin. Einnig 

er hægt að sjá tímalínu rektora skólans frá upphafi, í tímaröð með mynd. Viðtölin 

breytast í boxunum tveimur efst, eftir því sem síðan er endurræst og því sér vefgesturinn 

ný og ný viðtöl eftir því sem hann heimsækjir síðuna oftar. Einnig er hægt að smella á 

hnappinn „allar greinar” til þess að sjá öll viðtölin sem tilheyra þessum efnisflokki. 

Síðan inniheldur ýmisleg áhugaverð viðtöl, við ólíkt fólk sem á einn eða annan hátt 

tengist Háskóla Íslands. Nemendur í blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands 
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skiluðu inn viðtölum inn í þennan efnisflokk, sem hluta af námskeiði sem þau tóku í 

náminu, það er eina efnið í safninu sem er merkt með höfundi.  

 
Myndbönd www.hi.is/myndbond 

Á myndbandasíðu Háskóla Íslands, sem er einn af yfirflokkum afmælis- og söguvefsins, 

er hægt að horfa á myndskeið allra þeirra stærstu viðburða sem eiga sér stað á 

aldarafmælisárinu. Á síðunni eru myndböndin flokkuð eftir efni, en efnisflokkar 

síðunnar eru fjórir. Fyrsti efnisflokkurinn er aldarafmælismyndbönd, og þar undir falla 

myndbönd af stærstu viðburðum og öndvegisfyrirlesurum fræðasviða skólans á 

afmælisárinu, myndbönd sem tengjast sögu skólans, m.a. sjónvarpsþætti sem gerður var 

af tilefni 90 ára afmæli Háskóla Íslands.65 Lifandi myndir háskólafólks, er efnisflokkur 

                                                 
65 Annað „...Ábyrgðin á framtíð þjóðar vorrar...“ úr sögu Háskóla Íslands, 

sjónvarpsþáttur sem gerður var í tilefni af 90 ára afmæli háskólans. Umsjón og stjórn: 

Eggert Þór Bernharðsson og Karólína Stefánsdóttir. Handrit og þulur: Eggert Þór 

Bernharðsson. 
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þar sem myndbönd þjóðfræðinema eru birt og annarra háskólaborgara sem munu leggja 

til lifandi myndefni. Þriðji efnisflokkurinn er fyrirlestrarraðir, þar sem margt áhugavert 

er að finna t.a.m. fyrirlestrarröðina sem efnt var til eftir hrun: dagana 26.–30. apríl 2010 

þar sem haldnir voru opnir umræðufundir í Háskóla Íslands undir yfirskriftinni Uppgjör, 

ábyrgð og endurmat: Lærdómar af skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Í fjórða og 

síðasta efnisflokknum eru nemendamyndbönd sem fengin eru aðallega frá 

nemendafélögum og fréttasíðu stúdenta www.student.is.  

 
Ljósmyndir www.hi.is/ljosmyndir 

Á ljósmyndasíðu afmælis- og söguvefsins er hægt að skoða annars vegar rafrænt 

myndagallerí af helstu viðburðum afmælisársins og hins vegar allar innsendar myndir í 

ljósmyndasamkeppni, sem aðstandendur afmælis- og söguvefsins stóðu fyrir í upphafi 

afmælisársins. Ef smellt er á myndagallerí með safni mynda, þysjast myndin út og 

ljósmyndasyrpan „spilast“ með þannig virkni að hver myndin birtist á eftir annarri í 

þeirri röð sem þær birtast í myndasafninu í nokkurskonar slæðusýningu, vefgesturinn 

þarf að smella á hnapp til að stöðva sýninguna.  
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Svipmyndir úr sögunni www.hi.is/svipmyndir 

Í tilefni aldarafmælis Háskóla Íslands eru birtar ljósmyndir með stuttum textabrotum þar 

sem stiklað er á stóru í 100 ára sögu skólans. Myndirnar eru flestar í eigu skjalasafns 

háskólans og eru þær dýrmætur vitnisburður um starfsemi og þróun Háskóla Íslands. 

Textinn er meðal annars byggður á aldarsöguriti um Háskóla Íslands, sem gefið verður 

út á afmælisárinu og útgefnum Árbókum Háskóla Íslands.  

 

Þegar smellt er á einstakar myndir stækka þær á skjánum. Í mörgum tilvikum er um að 

ræða myndasyrpur. Þegar farið er með bendilinn á myndina kemur í ljós ör í hvítum 

ferningi efst í hægra horni og þegar smellt er á hana birtist næsta mynd í syrpunni. 

Einnig er hægt að nota örvalykla til að fletta myndum í myndasyrpunni. 

 

Svipmyndunum er ekki ætlað að gefa heildstætt sögulegt yfirlit yfir starfsemina heldur 

er um að ræða léttan myndrænan fróðleik. Áætlað er að fjölga myndunum þegar líður á 

afmælisárið og eru lesendur afmælisvefsins hvattir til að senda inn myndir og annað 
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áhugavert efni sem þeir eiga í fórum sínum. Ef myndirnar eru í rafrænu formi er best að 

senda þær með tölvupósti á netfangið afmaeli@hi.is.  

 
Mánudagsbíó www.hi.is/manudagsbio 

Í tilefni af aldarafmæli Háskóla Íslands og hálfrar aldar afmæli Háskólabíós verða 

endursýndar valdar myndir úr safni kvikmyndahússins. Margar þeirra hafa ekki verið 

sýndar í bíói árum saman en kvikmyndasýningar í Háskólabíói hafa verið afar 

fjölbreyttar í gegn um tíðina. Við val endursýninga kvikmynda var leitast við að 

endurspegla þann fjölbreytileika þannig að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi.  

Myndirnar verða sýndar í Stóra salnum á mánudögum, en áður fyrr var einmitt boðið 

upp á Mánudagsmyndir í bíóinu og því var sá dagur valinn. Haldnir verða reglulegir 

viðburðir á vegum kennara og nemenda Háskóla Íslands í tengslum við sýningarnar. 

Kvikmyndirnar sem sýndar verða eru í varðveislu Kvikmyndasafns Íslands og verða 

einungis sýndar einu sinni. Um er að ræða einstakt tækifæri til að sjá þessi klassísku 

verk í sinni upprunalegu mynd á stóru tjaldi. 
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Viðburðir www.hi.is/vidburdir 

Á viðburðasíðu skólans er hægt að sjá hápunkta ársins með mynd, áhugavert framundan 

og alla viðburði skólans í tímaröð. Afmælisviðburðir eru merktir sérstaklega með 

slaufu, hægt er að deila viðburðunum á Facebook og býður þessi ritstýrði hluti 

dagatalsins einnig upp á að sjá alla viðburði mánaðarins, stiklur úr fræðasviðamánuði 

viðkomandi sviðs og margt fleira. Einnig eru viðburðir skráðir með „efnisorðum“, sem 

er byltingarkennd leið á rafrænu dagatali skólans að flokka viðburði eftir efnisflokk 

þeirra. Einnig var útbúin sérstök leitarvél á vefsvæði viðburða, sem þykir afar góð lausn 

fyrir þá sem vilja bara leita á því vefsvæði.  
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8. Heimilisfang afmælis- og söguvefs HÍ 

Vefslóðin www.hi.is/afmaeli er heimili afmælisvefsins, þar er hægt að komast á allar 

aðrar undirsíður vefsins. Á upphafssíðu hans eru einnig tenglar inn á annað t.d. rafrænt 

viðburðadagatal skólans sem er ekki hluti af veftré vefsins.  

 
Skjámynd af veftré afmælis- og söguvefs Háskóla Íslands í september 2011. Veftréð hefur breyst örlítið á tímabilinu, vefsíða 

Mánudagsbíósins datt t.a.m. út þegar bíóið fór í sumarfrí. Vefsíðan Svipmyndir úr sögunni bættist við í veftréð þegar söguhluti 

vefsins opnaði 8. mars 2011.
66

  

 
Ákveðnir efnisþættir afmælis- og söguvefsins eru auglýstir á forsíðu www.hi.is, þar sem 

honum var úthlutað svæði: 

 
Hér er skjámynd af botni forsíðu www.hi.is. 

67
 

 
Þetta leiðarkerfi er afar hagstætt fyrir aukna umferð inn á www.hi.is/afmaeli. Hins vegar 

eru ákveðnar breytingar áætlaðar á sýnileika afmælis- og söguvefsins á botni forsíðu 

www.hi.is síðar á afmælisárinu.  

 

Tenglar inn á vefsvæði afmælisvefsins 

Á ýmsum vefsíðum innan háskólavefsins, er tengill inn á afmælis- og söguvef skólans. 

Fræðasviðin fimm í skólanum, hafa hvert sitt eigið vefsvæði, en þrjú þeirra hafa bætt 

við tengli inn á aðalsíðu afmælisvefsins af forsíðu sviðsins á vefnum.  

                                                 
66 Vefur Háskóli Íslands: Háskólinn í nærmynd, vefsvæði afmælis- og söguvefs HÍ. 

http://www.hi.is/naermynd. (skoðað 9. september 2011). 

67 Vefur http://www.hi.is/ (skoðað 9. september 2011). 
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Á þremur forsíðum vefja fræðasviðana inni á vefsvæðinu www.hi.is hafa sviðin staðsett  

tengil með mynd inn á afmælis- og söguvef skólans. Þær sviðsforsíður sem staðsett  

hafa tengil með mynd : Verkfræði- og náttúruvísindasvið,
68

 Heilbrigðisvísindasvið
69

  

og Félagsvísindasvið
70

.  Letrið er haft í svokölluðum sviðslitum, litum sviðsins. 
 

Vefslóðir allra yfirflokka á afmælis- og söguvef Háskóla Íslands eru skýrar og lýsandi, 

og afar notendavænar í auglýsingaskyni.  

Afmælisvefurinn hefur vefslóðina www.hi.is/afmaeli 

Háskólinn í nærmynd hefur vefslóðina www.hi.is/naermynd 

Myndbönd hafa vefslóðina www.hi.is/myndbond 

Ljósmyndir hafa vefslóðina www.hi.is/ljosmyndir  

Svipmyndir úr sögunni hafa vefslóðina www.hi.is/svipmyndir  

Viðburðadagatal skólans hefur vefslóðina www.hi.is/vidburdir  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Vefur: Háskóli Íslands. 

http://www.hi.is/verkfraedi_og_natturuvisindasvid/forsida_verkfraedi_og_natturuvisind

asvids (skoðað 9. september 2011). 

69 Vefur: Háskóli Íslands. 

http://www.hi.is/heilbrigdisvisindasvid/forsida_heilbrigdisvisindasvids   (skoðað 9. 

september 2011). 

70 Vefur: Háskóli Íslands. http://www.hi.is/felagsvisindasvid/forsida_felagsvisindasvids 

(skoðað 9. september 2011).  
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9. Innihald og greining gagna   

 

Grunnhugmyndin að afmælisvefnum var að hann yrði hluti af hátíðarhöldum skólans, 

og rafrænn vettvangur til að greina frá því sem er á dagskrá í Háskóla Íslands á 100 ára 

afmæli skólans. Upphaflega gerði höfundur verkefnisins einnig ráð fyrir því að hluti 

vefsvæðisins myndi falla undir einhverskonar miðlun á sögu skólans. Hugmyndin 

mótaðist á undirbúningstímabilinu og ákveðið var að svipmyndir úr sögunni yrðu birtar 

á vefnum, ásamt stuttum textabrotum úr sögunni síðar á árinu. Þar sem miðillinn var 

ákveðinn fyrirfram, gögnin voru ætluð birtingu á vef, var verkferillinn við að greina 

gögnin frá upphafi miðaður við það. Vefur Háskóla Íslands verður alltaf stærri og stærri 

að umfangi með hverju árinu sem líður, þ.e. vefsvæðið verður sífellt efnismeira. Því 

varð að miða efnis- og gagnavinnuna við bæði það og eðli miðilsins sjálfs, þ.e. að 

efnismagnið yrði að vera í samræmi við þann miðil sem það birtist í. 

  

Verkefnið byggði á því að búa til sérstakt vefsvæði í tilefni af aldarafmæli Háskóla 

Íslands. Vefsvæðinu er ætlað að vera „lifandi“71 út afmælisárið 2011. Einnig var ætlunin 

að tileinka hluta vefsvæðisins sögulegum fróðleik. Í undirbúningsferlinu miðju þá tóku 

aðstandendur vefsins72 þá ákvörðun söguhluti vefsins yrði miðlunarvettvangur fyrir 

ljósmyndir úr hundrað ára sögu skólans.  

 

9.1. Söguhluti afmælisvefsins  

 

Söguhluti vefsins er byggður annars vegar á ljósmyndum og hinsvegar á rituðum texta. 

Heimildaöflunin fólst því annars vegar í gagnaöflun og úrvinnslu ritaðra heimilda og 

hins vegar í gagnaöflun ljósmynda.  

 

                                                 
71 Með þessu er átt við að stöðugt kemur nýtt efni inn á vefsvæðið og því enn frekari 

ástæða fyrir lesendur vefsins að fylgjast vel með og heimsækja það aftur og aftur.   

72 Aðstandendur vefsins eru m.a. fulltrúar verkefnastjórnar aldarafmælis Háskóla 

Íslands, Magnús Diðrik Baldursson, skrifstofustjóri á rektorsskrifstofu, Sæunn 

Stefánsdóttir, verkefnastjóri aldarafmælisnefndar Háskóla Íslands, Eggert Þór 

Bernharðsson prófessor í menningarmiðlun og tengiliður námsins við verkefnið og Ása 

Baldursdóttir, höfundur afmælis- og söguvefs Háskóla Íslands.  



46	  
	  

Verklag höfundar verkefnis: 

Sett var upp word- skjal þar sem árin frá 1911- 2011 voru sett upp í tímaröð:  

1911 

1912 

1913 

............. 

2009 

2010 

2011 

 

Inn í þetta stofnskjal vann höfundur verkefnisins sögustiklur og það efni sem 

ákjósanlegt þótti upp úr heimildum sem tiltækar voru. Ráðgjafar þessa verks voru 

Eggert Þór Bernharðsson, prófessor í menningarmiðlun, Magnús Diðrik Baldursson, 

skrifstofustjóri rektorsskrifstofu og gæðastjóri Háskóla Íslands, Áslaug Marinósdóttir, 

verkefnisstjóri á skjalasafni Háskóla Íslands og Sæunn Stefánsdóttir, verkefnastjóri 

aldarafmælis Háskóla Íslands ásamt fleirum.  

 

Heimildir sem unnið var upp úr:  

 

Handrit rits um 100 ára sögu skólans 

Höfundur verkefnisins hafði aðgang að handritum þeirra höfunda rits um 100 ára sögu 

Háskóla Íslands, sem út kemur síðar á árinu undir ritstjórn Gunnars Karlssonar, 

sagnfræðings. Verklagið við yfirferð á efninu var þannig, að handritin bárust með 

ákveðnu millibili með tölvupósti. Þá tók höfundur verkefnisins sig til við að lesa þann 

texta sem barst með það að leiðarljósi að vinna upp úr efninu smástiklur sem gætu nýst í 

sögulega tímalínu sem kæmi út á rafrænu formi, inni á vefsíður söguhluta vefsins. 

Höfundar handritanna eru Guðmundur Hálfdánarson, prófessor í sagnfræði, Sigríður 

Matthíasdóttir, sagnfræðingur og Magnús Guðmundsson, fyrrum skjalavörður Háskóla 

Íslands. Þau höfðu skipt með sér tímabilum til að skrifa um í ritun sinni um sögu 

skólans. Veglegt og ýtarlegt rit um sögu skólans mun koma út á aldarafmælisárinu.  

 

Hér kemur dæmi um textastiklu sem tekin var upp úr tveimur mismunandi heimildum: 
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Háskólinn stofnaður 17. júní 1911 á aldarafmæli Jóns Sigurðssonar forseta. Með þessu sköpuðust skilyrði 

fyrir íslenskri vísindastarfsemi og markaði stofnun skólans tímamót í menningarlífi þjóðarinnar. 

Stofnunarhátíð háskólans var haldin í neðrideildarsal Alþingishússins.  Stúdentar voru 45 að tölu, 5 í 

guðfræðideild, 17 í lagadeild og 23 í læknadeild en í heimspekideild var enginn skráður. Skólinn fékk 

inni á neðri hæð Alþingishússins sem varð samastaður hans í nærri þrjá áratugi.73 Fastir kennarar voru alls 

11 að tölu, 9 prófessorar og 2 dósentar en aukakennarar 7, allir í læknadeild.74 Háskólinn var settur í 

fyrsta sinn í sal neðrideildar Alþingis mánudaginn 2. október 1911, en reglugerð skólans var undirrituð af 

konungi 4. október, tveimur dögum eftir að skólinn tók til starfa.75 

 

Þessi stikla birtist á upphafsárinu, 1911, á söguhluta vefsins www.hi.is/svipmyndir  

 

Árbækur Háskóla Íslands og vefefni 

Einnig tók höfundur vefsins við að lesa allar útgefnar Árbækur Háskóla Íslands, en sú 

fyrsta var gefin út árið 1912, eftir fyrsta starfsár skólans.76 Ýmislegt var einnig að finna 

á www.hi.is vefsvæðinu, efni sem hefur verið gefið út rafrænt eða í rafrænu formi, þ.e. 

upplýsingar um starfsemi skólans.  

 

Skjalasafn Háskóla Íslands  

Ljósmyndir og kort voru fengin á skjalasafni háskólans. Leitin átti sér stað á vefsvæði 

safnsins www.myndasafn.hi.is í fyrstu, en þar sem ýmis vandamál komu upp með að 

finna efni vegna ófullnægjandi skráningar efnisins sem þar liggur. Bæði var erfitt að slá 

inn leitarorðum til þess að finna ákveðnar ljósmyndir sem og að erfitt var að segja til um 

uppruna ljósmynda safnsins.  

 

Önnur söfn  

Þar sem að ritstjóri rits um aldarsögu skólans, Gunnar Karlsson sagnfræðingur, hafði 

verið í samstarfi við önnur söfn utan skólans vegna gagna- og myndaöflunar, þá naut 

                                                 
73 Guðni Jónsson: Saga Háskóla Íslands. Yfirlit um hálfrar aldar starf. Bls 25.  

74 Guðni Jónsson: Saga Háskóla Íslands. Yfirlit um hálfrar aldar starf.  Bls 25. 

75 Guðmundur Hálfdanarson: handrit að afmælisriti um aldarsögu Háskóla Íslands 

(Kafli II:Háskólinn við Austurvöll) Bls 1.  

76 Vefur Háskóli Íslands: Árbækur.http://www.hi.is/is/skolinn/arbok_haskola_islands. 

(skoðað 9. september 2011).  
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höfundur verkefnisins í samstarfi við verkefnastjórn aldarafmælisins góðs af því og fékk 

afslætti af þeim myndum sem keyptar voru fyrir vefbirtinguna. Ljósmyndir voru 

fengnar úr skjalasafni Háskóla Íslands og rafrænum myndabanka þess  

www.myndasafn.hi.is. Ljósmyndir voru fengnar úr öðrum söfnum: Ljósmyndasafni 

Reykjavíkur og úr Þjóðminjasafni Íslands.  

 

Lifandi myndir 

Fengin voru brot úr sjónvarpsþætti sem gerður var í tilefni af 90 ára afmæli Háskóla 

Ísland ásamt myndefni frá 75 ára afmælishátíð skólans. Einnig veittu aðstandendur 

fréttavefs stúdenta aðgang að fréttamyndböndum úr starfi skólans sem og að 

fyrirlestrum úr fyrirlestraröðum á vegum hans. Þau voru sett inn á myndbandasíðu 

afmælis- og söguvefs www.hi.is/myndbond.  

 

9.2. Afmælisvefurinn 

Afmælisvefurinn er vefsvæði umfjallana og viðtala, viðburða og öðru því efni er tengist 

afmælisári Háskóla Íslands. Vefsvæðið byggir á stöðugri endurnýjun efnis og verður því 

vefsvæðið sem slíkt stöðugt efnismeira eftir því sem líður á afmælisárið.  

 

Á netinu er hægt að miðla atvikum úr fortíðinni eða öðru efni með mismunandi miðlum, 

með myndum, texta, hljóðum og lifandi myndum, einnig er hægt að blandað þessu öllu 

saman.77 Stafræn tækni færir fólki aukna getu til aðgengilegri og gagnvirkari notkun á 

tenglavirkni sem auðveldar vefgestum aðgang að auknu magni upplýsinga. Internetið 

hefur líka sína galla, því gæði upplýsinga eru ekki alltaf þau sömu, endanleiki gagna er 

ekki alltaf tryggður og ekki er hægt að lesa allt á vefnum og oft eru vefsíður óvirkar.78  

Einn af kostum Internetsins er að það getur geymt óendanlega mikið magn af gögnum. 

Það er hægt að birta efni til breiðari hóps, án mikillar fyrirhafnar.79 Fjallað er um 

spádóma stafrænnar byltingu á árum áður í bókinni Digital history. A guide to 

                                                 
77 Vefur Cohen, Daniel J. og Rosenzweig, Roy: Digital history: a guide to gathering, 

preserving, and presenting the past on the Web. Bls 5.  

78 Vefur Cohen, Daniel J. og Rosenzweig, Roy: Digital history: a guide to gathering, 

preserving, and presenting the past on the Web. Bls 3.  

79 Vefur Cohen, Daniel J. og Rosenzweig, Roy: Digital history: a guide to gathering, 

preserving, and presenting the past on the Web. Bls 4-5. 
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gathering, preserving, and presenting the past on the web eftir miðlasérfræðinginn og 

sagnfræðinginn Daniel J. Cohen og Roy Rosenzweig, stjórnanda the Center for History 

and New Media í Bandaríkjunum. Í bókinni er greint frá spádómum um vefinn frá árinu 

1993, þeir voru allt frá því að spá endalokum kennslustofunnar í raunheimum og því að 

bækur yrðu skannaðar inn á netið þar sem þær yrðu aðgengilegar á háhraðaneti í 

framtíðinni. Þá var það fullyrt að veraldarvefurinn hefði það miklar félagslegar 

breytingar í för með sér, að síðast þegar álíka umfangsmiklar breytingar áttu sér stað í 

heiminum, var þegar eldur uppgötvaðist. Þeir sem voru á öndverðum meiði, spáðu fyrir 

annars konar framtíð. Þessi nýja tækni, myndi heldur vera að þeirra mati, ógn við leitina 

að viskunni og að þeirri  dýpt sem henni fylgdi þ.e. grunnstoðum menningarinnar.80 

Þessir spádómar um hrun viskunnar á hinni stafrænu öld hafa ekki ræst, háskólar standa 

enn sem og bókasöfn og menningin hefur ekki hrunið. Umhverfi og aðgengi að 

upplýsingum og efni hefur hinsvegar breyst. 81   

 

Nýir miðlar krefjast nýrrar skynjunar og skilnings á rýmislegum margbreytileika þeirra. 

Fyrir daga veraldarvefsins82 var t.d. ekki eins auðvelt og hraðvirkt að komast að 

upplýsingum, myndefni og myndum og rituðu máli eins og í nútímanum sem við 

þekkjum í dag. Háskólasamfélög um allan heim eru einnig þátttakendur í þessari þróun, 

þau nýta sér vefinn í enn meira mæli til að miðla efni. 

 

Í greininni „Analysis of the content and characteristics of University websites with 

implications for web designers and educators“ fjalla þær Nancy Groneman Hite og 

Barbara Railsback um innihald og einkenni háskólavefsíðna í Bandaríkjunum og greina 

frá þeim atriðum sem betur megi huga að.83 Þær benda á það að starfsfólk háskóla hafi 

uppgvötað það að vefsíður geti verið mikilvægur hluti af því að eiga í samskiptum við 

                                                 
80 Vefur Cohen, Daniel J. og Rosenzweig, Roy: Digital history: a guide to gathering, 

preserving, and presenting the past on the Web. Bls 1.  

81 Vefur Cohen, Daniel J. og Rosenzweig, Roy: Digital history: a guide to gathering, 

preserving, and presenting the past on the Web. Bls 2.  

82 (e: WorldWideWeb) 

83 Groneman Hite, Nancy og Railsback, Barbara: „Analysis of the content and 

characteristics of University websites with implications for web designers and 

educators“ Bls 107.  
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fólk. Háskólasíður fá einnig heimsóknir frá ytra samfélaginu en ekki eingöngu frá 

samfélagi háskólaborgara.84 

 

Í þessu samhengi má benda á það að afmælis- og söguvefur Háskóla Íslands er hugsaður 

sem miðill sem hefur puttann á púlsinum á afmælisári skólans, markhópurinn er því 

bæði innra samfélagið og ekki síður það ytra. Af þessum sökum ákvað höfundur 

afmælis- og söguvefsins að taka þátt í að ritstýra rafrænu viðburðadagatali skólans,85 

því það skiptir máli að koma viðburðum afmælisársins vel á framfæri ásamt því að taka 

viðtöl við þá aðila sem sjá um þá viðburði er ritsjórnarlega var ákveðið að vekja þyrfti 

athygli á. Líta má á þá miðlun efnis á viðburðadagatali eða afmælis- og söguvef skólans 

sem hluta af sýnileika skólans á vefnum, bæði fyrir hið innra samfélag og hið ytra.  

 

Groneman Hite og Railsback nefna einnig að efnislegt innihald vefsíðna skipti notendur 

mestu máli, þ.e. að fólk kjósi efni fram yfir stíl og notagildi fram yfir útlit.86 Eins og 

áður var komið að í greinargerðinni, er það einmitt innihald vefs sem skiptir mestu máli. 

Áhersla á að upplýsingamiðlun sé skýr og að efnislegt innihald vefsíðna er heyra undir 

afmælis- og söguvef skólans sé uppfært, upplýsandi og gagnlegt er ritstjórnarlegt 

markmið höfundar verkefnisins.87  

 

Í greininni er einnig talað um mikilvægi vörumerkis88 stofnana, hugtaks sem rekja má til 

markaðsfræða, þ.e. mikilvægi þess að þróa hönnunarstaðal í markaðsstarfi háskóla. Með 

                                                 
84 Groneman Hite, Nancy og Railsback, Barbara: „Analysis of the content and 

characteristics of University websites with implications for web designers and 

educators“. Bls 107- 108.  

85 Ritstjórn rafræns viðburðadagatals skólans er í höndum nokkurra aðila, m.a. 

markaðs- og vefstjóra fræðasviða skólans, vefstjóra og vefritstjóra Háskóla Íslands, 

markaðs- og samskiptasviðs og miðlægrar stjórnsýslu Háskóla Íslands.  

86 Groneman Hite, Nancy og Railsback, Barbara: „Analysis of the content and 

characteristics of University websites with implications for web designers and 

educators“. Bls 107. 

87 Þegar vefurinn er ekki uppfærður, t.a.m. um helgar, er helsta verkefni höfundar að 

fara yfir þessi atriði á mánudagsmorgni. 

88 (e: brand)  
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þessu er hægt að styrkja orðspor stofnanna til framtíðar.89 Litur getur líka verið ákveðið 

vörkumerki,90 og ef litið er til vefsins www.hi.is þá er hann blár á lit, sem auðkennir 

Háskóla Íslands. Samkvæmt Hönnunarstaðli Háskóla Íslands er litur skólans blár en við 

hönnun á kynningarefni skólans er áhersla lögð á að fimm litir séu aðgreinandi fyrir 

fræðasviðin og að Aðalbygging Háskólans sé aðgreinandi tákn fyrir allt kynningarefni 

skólans.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Groneman Hite, Nancy og Railsback, Barbara: „Analysis of the content and 

characteristics of University websites with implications for web designers and 

educators“. Bls 107. 

90 Groneman Hite, Nancy og Railsback, Barbara: „Analysis of the content and 

characteristics of University websites with implications for web designers and 

educators“. Bls 108. 

91 Vefur Hönnunarstaðall Háskóla Íslands 2010. 

http://www.hi.is/skolinn/honnunarstadall (skoðað 10. september 2011). 
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10. Eftirfylgni og eftirmálar vefsins  

 

Textar þurfa að vera lesnir, til þess að öðlast merkingu. Textar hafa enga eina merkingu, 

heldur marga mismunandi möguleika á túlkun sem er bæði skilgreind út frá textanum 

sem slíkum og lesendum hans. Notandinn skiptir miklu máli þegar kemur að miðlun 

efnis, ef það væri ekki fyrir hann þá myndu fjölmiðlar ekki vera til yfirhöfuð. Það er 

ekki beint hægt að meta þau áhrif sem textinn hefur, en það er hægt að mæla áhorf og 

lesningu.92 Þetta kemur fram í grein Pilip J Hanes, „The adventages and limitations of a 

focus on audience in media studies“, sem hann skrifaði fyrir um tólf árum síðan, sem 

fjallar um hlut notandans í menningu miðlanna. Þetta eru orð að sönnu, áhrifin eru 

engin, ef sýnileikinn og lestur efnis, t.a.m. á vef, er enginn. Til þess að kanna fjölda 

heimsókna og mæla tímann sem lesandinn eyðir á hverri síðu afmælis- og söguvefs 

skólans var notast við vefgreini háskólans, https://vefgreinir.hi.is/. Með aðstoð 

þesskonar greiningartækis er hægt að draga ályktanir um útbreiðslu og lestur einstakra 

vefsíðna, en ekki er endilega hægt að segja til um áhrif sem efnið þar inni hefur á 

lesendur vefsins.  

 

Hér er dæmi um niðurstöður sem fengust með greiningartóli Háskóla Íslands: 

 

 
                                                 
92	  Vefur	  Hanes, Philip J.: „The adventages and limitations of a focus on audience in 

media studies“. Apríl 2000. http://www.aber.ac.uk/media/Students/pph9701.html 

(skoðað 9. september 2011).  
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Hér sjáum við t.d. efstu niðurstöðurnar fyrir 4. september 2011, yfir þá viðburði sem 

mest voru skoðaðir á rafrænu viðburðadagatali skólans www.hi.is/vidburdir og svo 

viðkomandi síða (heiti hennar). Kl 17:00 þegar þessar niðurstöður voru fengnar voru 

290 viðburðir á viðburðadagatalssíðunni búnir að fá 323 heimsóknir í allt, með 

meðaltalið 1 mínútu og 13 sekúndur á hverja síðu. Þeir viðburðir sem mest voru 

skoðaðir þennan daginn voru fyrirlestur öndvegisfyrirlesara hugvísindasviðs, Dr. Noam 

Chomsky og viðburðurinn um kynningu á meistaraverkefnum á menntavísindasviði.  

 

Vefgreinir Háskóla Íslands getur gefið góða heimild um umferð á hverju vefsvæði fyrir 

sig, hversu lengi lesandinn staldrar við á hverri síðu, hvaðan hann kom inn (greining á 

leiðarkerfi) o.s.fv.  

 

Eftir að vefsíða er komin í loftið og ef um lifandi vefsíðu er að ræða, þá þarf stöðugt að 

setja inn nýtt efni og fylgjast með því efni sem aðrir setja inn. Þetta er hlutverk 

ritstjóra/umsjónarmanns vefsvæðisins. Söguhluta vefsins svipar til söguvefs 

Landsbankans í 120 ár, því efnið þar inni breytist ekki93 eftir að vefurinn er settur í 

loftið.  

 

Vefurinn er ekki gleymdur og grafinn eftir að afmælisárinu lýkur formlega. T.a.m. er 

vefsíða á vegum Landsbókasafns – Háskólabókasafns, http://vefsafn.is/ , þar sem lénið 

er afritað við hverja uppfærslu vefsvæðisins. 94  Ef slegin er vefslóð afmælis- og 

söguvefsins www.hi.is/afmaeli þá getur notandinn skoðað útlit og þróun vefsvæðisins 

oft í hverjum mánuði, frá því að vefsvæðið var tekið í notkun, þó svo að eiginlegur 

opnunardagur hafi verið þann 6. janúar 2011, degi fyrir formlega og opinbera opnun 

vefsvæðisins:  

                                                 
93 Hægt var að koma með ábendingar með því að senda línu á netfangið afmaeli@hi.is, 

enda eftir því beinlínis óskað á upphafssíðu vefsins.  

94 Vefur Landsbókasafn – Háskólabókasafn: http://vefsafn.is/ (skoðað 4. september 

2011). 
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Hér er hægt að slá inn vefslóð og sjá hvernig sú slóð hefur verið afrituð á vefsafni Landsbókasafns – Háskólabókasafns. Á þessari 

mynd sést að síðan hefur verið afrituð 40 sinnum á tæplega 9 mánaða tímabili.
95

  

 

 

 

Hér er hægt að sjá vefsöfnun fyrir enska hluta afmælisvefsins http://www.hi.is/en/centennial_anniversary.
96

 

 
                                                 
95 Vefur Landsbókasafn – Háskólabókasafn:  http://vefsafn.is/?page=wayback-

results&simple=&site=http%3A%2F%2Fhi.is%2Fafmaeli (skoðað 4. september 2011). 

96 Vefur Landsbókasafn – Háskólabókasafn: http://vefsafn.is/?page=wayback-

results&simple=&site=http%3A%2F%2Fwww.hi.is%2Fen%2Fcentennial_anniversary 

(skoðað 4. september 2011). 
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Í lögum um skylduskil til safna sem tóku gildi þann 1. janúar árið 2003 kemur fram að 

verk á rafrænu formi á almennu tölvuneti skuli veita móttökusafni aðgang að verkinu. 

Einnig kemur fram að undir þennan flokk falla vefsíður, og önnur gögn, sem birt eru 

eða gerð aðgengileg almenningi á íslenskum hluta veraldarvefsins á þjóðarléninu .is og 

á öðrum lénum á íslensku eða af íslenskum aðilum.97 Jafnhliða heildarsöfnun er 

framkvæmd, þ.e. afritum er stöðugt safnað af völdum vefsíðum.  Í framtíðinni er ætlunin 

að hafa safnið leitarbært með textaleit. 98 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn er 

móttökusafn efnisins og tekur það til sinnar varðveislu. Afmælisvefurinn (afrit af 

forsíðum hans), verða geymd í þessu safni um aldur og ævi.  

 

Afmælis- og söguvefurinn lifir góðu lífi út desembermánuð árið 2011. Ritstjóri 

vefsvæðiðsins/höfundur verkefnisins tekur mið af gildandi vefstefnu Háskóla Íslands, 

flestir kaflar í greinargerðinni endurspegla þá stefnu – þó svo það sé vitaskuld stundum 

umdeilanlegt hvað geti kallast, markverðir viðmælendur eða meiraháttar viðburðir, en 

þetta er mat ritstjóra á hverjum tíma og tekur mið af því efni sem kynnt er hverju sinni. 

Höfundur verkefnisins vill þakka öllum þeim, sem komu að því á einn eða annan hátt, 

kærlega fyrir.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Vefur Landsbókasafn – Háskólabókasafn: http://vefsafn.is/index.php?page=um-

vefsafnid (skoðað 4. september 2011). 

98 Vefur Landsbókasafn – Háskólabókasafn: http://vefsafn.is/index.php?page=um-

vefsafnid (skoðað 4. september 2011).	  
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Viðauki II 

Framhlið bókamerkis sem gefið var út í þúsundum eintaka.  

 
Bakhlið bókamerkis.  
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Viðauki III  

 
Verk- og tímaáætlanir afmælis- og söguvefs Háskóla Íslands  
 
 

Áætlun sumarið 2010 

Samkvæmt áætlun átti gagnaöflun og efnisvinna að haldast í hendur við útlits- og 

virknivinnu við gerð afmælis- og söguvefs Háskóla Íslands.  

Áætluð opnun hins nýja vefsvæðis: 1. desember 2010, á hátíðisdegi stúdenta.  

 

Áætlun október 2010 

Stöðumat á gagna- og efnisöflun leiddi í ljós að enn var margt óunnið, sérstaklega 

varðandi söguhluta afmælisvefsins.  

Útlits- og virknivinna var komin vel á veg en ekki var hægt að gera prófanir fyrr en að 

innsetning á efni hæfist. Höfundur verkefnis greindi verkefnastjórn aldarafmælis 

skólans frá því að hann hefði áhyggjur af því að verkið yrði ekki tilbúið á settum tíma.  

Áætluð opnun hins nýja vefsvæðis: 1. desember 2010, á hátíðisdegi stúdenta.  

 

Áætlun nóvember 2010 

Ljóst var að gagna- og efnisöflun gekk heldur seint og illa, höfundur verkefnis átti í 

erfiðleikum með að afla ljósmynda úr skjalasafni Háskóla Íslands þar sem skráning 

gagna var torskilin og óaðgengileg á rafrænu gagnasafni safnsins www.myndasafn.hi.is. 

Einnig gekk hægt að útbúa þann texta sem birta átti í stiklustíl á söguhluta vefsins.  

Útlits- og virknivinna var komin vel á veg, en ekki var hægt að gera prófanir fyrr en að 

innsetning á efni hæfist. Höfundur verkefnis greindi verkefnastjórn aldarafmælis 

skólans frá því að hann hefði áhyggjur af því að verkið yrði ekki tilbúið á settum tíma.  

Áætluð opnun hins nýja vefsvæðis: 1. desember 2010, á hátíðisdegi stúdenta.  

 

Áætlun 14. nóvember 2010 

Sú ákvörðun var tekin hjá miðlægri stjórnsýslu skólans að fresta ætti upphafi 

hátíðahalda aldarafsmælis Háskóla Íslands fram yfir áramót. Útlits- og virknivinnu var 

nær lokið, að undanskildum prófunum og lagfæringum. Höfundur verkefnisins leggur 

fram á fundi við verkefnastjórn aldarafmælis að vanmat hafi átt sér stað í tíma- og 

verklagsáætlun verkefnisins.  



65	  
	  

Myndaöflun fyrir vefinn var nokkuð ábótavant. Vinnsla texta fyrir vefinn gekk ekki 

eftir áætlun.  

Áætluð opnun hins nýja vefsvæðis: frestað fram yfir áramótin 2010/2011. 

 

Áætlun 20. desember 2010 

Vinna við innsetningu efnis, öflun gagna og prófana á uppsettu vefkerfi gekk hægar en 

upphaflega var lagt upp með. Vinna við handrit að söguhluta vefsins gekk ekki eftir 

áætlun því hæglega gekk að ljúka við það. Myndaöflun fyrir vefinn var nokkuð 

ábótavant. Ýmis atriði eins og prófarkalestur efnis, yfirferð og prófanir á vefnum og 

tímaáætlanir á innsetningu efnis voru vanmetnir þættir. Höfundur verkefnis leggur aftur 

fram á fundi með verkefnastjórn aldarafmælis að vanmat hafi átt sér stað í tíma- og 

verklagsáætlun verkefnisins og lýsir áhyggjum sínum varðandi verkefnið á fundi 

stjórnarinnar.  

Áætluð opnun hins nýja vefsvæðis: frestað fram yfir áramótin 2010/2011. 

 

Áætlun 30. desember 2010 

Innsetning efnis gekk hægt en örugglega. Virkni- og útlitsmálum vefsvæðins var nær 

lokið í bili. Höfundur verkefnisins og þeir starfsmenn háskólans sem að málinu komu 

unnu töluverða aukavinnu.  

Upphaf aldarafmælis var dagsett föstudaginn 7. janúar og því var ákveðið að afmælis- 

og söguvefur myndi opna formlega þann dag.  

Áætluð opnun hins nýja vefsvæðis: 7. janúar 2011. 

 

Áætlun 4. janúar 2011 

Sú ákvörðun var tekin að fresta birtingu söguhluta vefsins. Ástæðurnar voru þær að ekki 

náðist að fara nægilega yfir það efni sem birta átti.  

Áætluð opnun hins nýja afmælis: 7. janúar 2011. 

Áætluð opnun söguhluta vefsins: 8. apríl 2011.  

 

Söguhluti vefsins opnaði þann 8. apríl 2011 við hátíðlega athöfn í Aðalbyggingu 

Háskóla Íslands.   

 


