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Ágrip 

 

Þegar Hugvísindasvið fór af stað með vefritið Hugrás má segja að það hafi að einhverju marki 

verið til að reyna að vinna gegn þeirri tilhneigingu vísindasamfélagsins að loka sig af og sinna 

aðeins fræðistörfunum. Borið hafði á þeirri umræðu að fræðimenn á Hugvísindasviði þyrftu 

að gera sig gildandi í samfélagsumræðunni á tímum dvínandi menningarumfjöllunar. Hlut-

verk háskóla, ekki síst ríkisháskóla, er að vera í samræðu við samfélagið og almenning í 

landinu og miðla þekkingu. 

Í þarfagreiningu Hugrásar lá fyrir eftirfarandi lýsing á markmiðum vefsvæðisins: „Vefritið er 

hugsað sem virkur fréttamiðill í hugvísindum og vettvangur fyrir fræðimenn í gagnrýnni sam-

félagsumræðu, skáldskap, þýðingar og kynningu á rannsóknum og kennslu í hugvísindum. 

Vefritið birtir fyrst og fremst efni á íslensku en er opið fyrir greinum á öllum öðrum tungu-

málum í skilgreindum efnisflokkum.“1 Á vormisseri 2010 hóf undirbúningshópur að vinna að 

þróun hugmyndarinnar. Undirbúningurinn tók um 12 mánuði allt frá grunnhugmyndavinnu 

þar til að sviðið var komið með virkan menningarmiðil.  

Hér verður fjallað um undirbúning og birtingu vefritsins Hugrásar, ávinninginn af því, og 

hvaða lærdóm má draga af vinnunni. Farið verður í hvað vinnan við Hugrás fól í sér og hvað 

mætti betur fara í rekstri vefritsins. Í fylgiskjölum má finna skjáskot og myndir af því helsta 

sem fjallað er um í skýrslunni. Handbók Hugrásar er einnig að finna í fylgiskjölum en henni er 

ætlað að vera leiðarvísir fyrir nýja starfsmenn, t.d. þá nema í hagnýtri ritstjórn og útgáfu sem 

koma til með að vinna við Hugrás í nánustu framtíð. Upplýsingar um ýmis hugtök má finna í 

Hugtakaskrá í fylgiskjölum. Í fylgiskjölum er svo gát- og verkefnalisti yfir þau verkefni sem 

enn bíða úrlausnar bæði á vefsvæðinu og í daglegum rekstri vefritsins.  

 

                                                      
1
 Sigurjón Ólafsson et al. 2010. 
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Sagan fram að opnun 

 

Þegar Sigurjón Ólafsson, fyrrverandi ritstjóri Hugrásar, var spurður að því hverjir hefðu verið 

upphafsmenn að Hugrás þá svaraði hann því til:  

„Hugmyndin að Hugrás kemur fljótlega eftir að ég kem til starfa í lok árs 2008. Hugmyndin að 

vefriti sem gerðu hugvísindin meira gildandi í samfélaginu var búin að blunda í Ástráði 

Eysteinssyni. Honum fannst vera tilvalið að koma á laggirnar miðli þar sem nýtist þekking og 

pennafærni starfsmanna sviðsins.“2 

Guðni Elísson, Irma Erlingsdóttir og Sigurjón voru í undirbúningshópi vefritsins, unnu að 

uppkasti að ritstjórnarreglum og mótuðu hugmyndafræðina á bak við vefritið. Ástráður 

Eysteinsson forseti sviðsins var einnig með í þeirri vinnu. Það var svo nýskipuð ritnefnd 

Hugrásar sem fullmótaði reglurnar og samþykkti þær.  

Á vorþingi sviðsins í maí 2010 var greint frá því að unnið væri að undirbúningi vefrits fyrir 

Hugvísindasvið og stefnt væri að útgáfu þess með haustinu. Ritnefndin fundaði nokkrum 

sinnum þá um haustið og lagði línurnar fyrir útgáfuna. 

 

Nafnasamkeppni 

Ákveðið var að koma á samkeppni meðal fastra starfsmanna Hugvísindasviðs um nafn 

vefritsins. Dómnefnd skipuð Jóni Karli Helgasyni, Sigríði Þorgeirsdóttur og Gunnlaugi A. 

Jónssyni komst einróma að þeirri niðurstöðu að velja Hugrás sem heiti á vefritið, en alls 

bárust 14 tillögur. Tveir sendu inn tillögu um nafnið Hugrás, þeir Torfi H. Tulinius og Sveinn 

Yngvi Egilsson og voru verðlaunaðir fyrir. 

                                                      
2
 Sigurjón Ólafsson 2011. 
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Rökstuðningur verðlaunatillögunnar var á þessa leið:  

Í því felst tilvísun í íslenska menningarsögu, enda ber þekkt lærdómsrit frá 17. öld 
þetta heiti, þ.e. Hugrás eftir séra Guðmund Einarsson á Staðarstað, ritað 1627. Nafnið 
er þjált í munni og kallast á við Hugskot. Það má líka skilja sem tilvísun í rafræna 
útgáfu, því að orðið rás er notað í því samhengi, auk þess sem það má skilja sem 
farveg fyrir hug(sanir) fólks á sviðinu. 

 

Í framhaldinu af nafngiftinni var lénið hugras.is keypt. 

 

 

 

Hönnun vefsvæðisins 

Vefurinn var settur upp í vefumsjónarkerfinu WordPress og hýst á vefþjóni Reiknistofnunar 

Háskóla Íslands. Ritstjórnin velti mikið fyrir sér útliti vefsins og mismunandi tilbúnum þemum 

eða sniðmátum sem WordPress býður upp á. Sniðmát eru sett saman af sniðskjölum þar sem 

tekið er á „myndrænni framsetningu, litasamsetningu, leiðarkerfi og textauppsetningu.“3 

Sniðmátið þarf að uppfylla öll grunnskilyrði fyrir notendavænum vef með góðri leit, 

leiðarkerfi og aðlaðandi útliti. Oxford-háskóli reyndist með svipaðan vefmiðil og við vorum 

að þróa og hafði þar verið notað sniðmát fyrir veftímarit sem eru aðgengileg fyrir WordPress 

og okkur leist vel á. (Í fylgiritinu Skjáskot og myndir má sjá fyrstu hönnunartillöguna að útliti 

Hugrásar.) Sniðmátið heitir Hybrid News 0.3 og er eftir vefhönnuðinn Justin Tadlock en við 

aðlöguðum það eftir þörfum Hugrásar, reglum ritstjórnar og hönnunarstöðlum HÍ. Hybrid 

News er auðvelt í notkun. Um er að ræða leitarvélamiðjað sniðmátsumhverfi með 15 

sniðmátum og fjölda svæða fyrir aukahluti sem gera útlitsstýringu vefsíðunnar auðveldari. Í 

þeirri útgáfu af Hybrid News sem var notuð fylgja 8 aukahlutir (Widget) sem allir vinna 

nokkuð hnökralaust með sniðmátinu. Það gerir vefstjóranum auðvelt að ráða yfir efni 

síðunnar og ákveða hvað fer hvert á vefsíðunni. Þetta var lykilatriði í vali sniðmátsins en 

mörg þeirra bjóða ekki upp á að átt sé við þau. Forsíða sniðmátsins er með flettiskilti og sýnir 

útdrætti úr færslum með myndum og fyrirsögnum. Hægt er að stýra því hvaða færslur eru 

sýndar og hve margar sjást á forsíðunni. 

                                                      
3
 Háskóli Íslands 45:2011. 
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Leitast var við að virða hönnunarstaðla HÍ í útliti Hugrásar þrátt fyrir að vefritið væri í raun 

ekki undirsett þeim reglum. Samkvæmt Hönnunarstöðlum HÍ á Háskólinn að hafa eina 

stílhreina ásýnd meðal annars á sérvefjum deilda.  

Háskóli Íslands hefur markvissa stefnu varðandi veflausnir og leggur áherslu á að allir 
vefir skólans fylgi ýtrustu kröfum um staðla í útliti og hönnun. Allar síður í vef HÍ 
ásamt undirsíðum, síðum fræðasviða og deilda ásamt öllum sérvefjum HÍ, byggjast á 
sniðskjölum sem tryggja að útlitsstöðlum Háskólans sé fylgt í einu og öllu. […+. Gerðar 
eru kröfur um samræmda og metnaðarfulla hönnun *…+.4 

 
Aðallega er verið að vísa til vefsíðna www.hi.is í hönnunarstaðlinum, en sú hugmyndafræði 

og hönnunarleiðbeiningar sem birtast í staðlinum nýttust ágætlega við hönnun Hugrásar og 

töldum við sjálfsagt að fara eftir þeim að mestu. 

 

 

Útlit 

Við hönnun Hugrásar voru kenningar veffræðingsins Steve Krug hafðar til hliðsjónar. Krug 

leggur ríka áherslu á einfalda og kunnuglega hönnun með skýrt afmörkuðu þáttum á síðu, 

svo að augljóst sé hvar megi smella og lítið af truflunum.5 

 

Með það í huga var ákveðið að vera með flettiskilti á forsíðu til að sýna nýjustu greinar 

Hugrásar með stórum myndum og stuttum hnitmiðuðum texta. Það ætti því ekki að fara á 

milli mála hvað ritstjórn vefritsins teldi mikilvægast hverju sinni og hvað lesandinn ætti að 

skoða fyrst. 

 

                                                      
4
 Háskóli Íslands 45:2011. 

5
 Krug 2006. 
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Skiltið er fyrir miðju vefsins og tekur mikið pláss, en samkvæmt Website Owner’s Manual 

eftir vefhönnuðinn Paul Boag þá er það bæði skynsöm og notendavæn hönnun að gefa því 

efni sem við viljum helst koma á framfæri slíkt pláss. Vefnotendur eru aðallega að skanna 

síður fremur en lesa þær. Það þarf því eitthvað stórt og afgerandi til að fanga athygli þeirra.6 

Skiltið flettir á 8 sekúndna fresti og ná lesendur rétt að grípa hvaða greinar eru nýjastar. Ef 

lesandi vill lesa kynningartextann betur er hægt að ýta á pásumerki og þá flettist ekki á 

næstu grein. Ef lesandinn vill lesa alla greinina þá er auðvelt að tvísmella á myndina eða 

fyrirsögnina, þá opnast síðan með greininni. 

Vegna fjárskorts var ekki hægt að kalla til hönnuð til að vinna að útliti vefsins en þar sem 

notuð voru tilbúin sniðskjöl með ókeypis þema kom það ekki að sök. Í vefhönnun er 

mikilvægt að vera með sterkt merki eða lógó sem notandinn tengir við vefsíðuna en slíkt 

auðkenni þarf að hanna.7 Sigurjón ritstjóri tók það verkefni að sér og gerði eftirfarandi lógó 

fyrir Hugrás. 

 

                                                      
6
 Boag 91:2010. 

7
 Snowflake Creative 2011. 
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Merki Hugrásar er einfalt, hvítt letur á svörtum grunni, en sterkt. Svörtu kassarnir gefa 

hverjum staf aukna áherslu. Á Facebook-síðu Hugrásar þar sem aðeins fyrsti stafurinn í 

merkinu birtist sem auðkenni með greinum hefur hönnunin sannað sig en stafurinn hefur 

einn og sér nægilega sterka vísun í allt lógóið til að virka sem auðkennismynd. 

Reynt var að halda útliti vefsins einföldu og öllum íbótum í lágmarki. Þó eru á vinstri hlið 

vefsins nokkrar slíkar með RSS-veitum og textaboxi með myndskeiði. Litir Hugrásar voru 

valdir samkvæmt hönnunarstaðli HÍ. Notaður var litur Hugvísindadeildar sem skilgreindur er 

RGB: 245+207+71 á borða á aukahlutum á hægri væng vefsins, og litur HÍ RGB: 0+69+124 á 

neðri leiðarstikuna og á borða undir flettiskiltinu fyrir miðri síðu. Til að tengja liti síðunnar við 

merki Hugrásar var svartur litur valinn á efri leiðarstiku og fót síðunnar. Einnig var valið að 

nota bláan litinn til að sýna krækjur.  

Þegar kom að því að velja letur þurfti að taka tillit til eðlis veftímarita þar sem lesinn er 

langur texti af skjá. Samkvæmt Hönnunarstaðli HÍ er leturgerð vefsvæðis HÍ Arial 10 pt. en 

ritstjórninni þótti það of smátt fyrir lestur greina á skjá og því var valið að hafa broddlausa 

stafi (sans-serif), sem þýðir útflúrslaus leturgerð eins og í letrinu Arial, en stækka það upp í 

12pt. Samkvæmt sniðskjali Hybrid News þá eru fyrirsagnir í Hugrás með broddstöfum (serif) 

en það stígur frá leiðbeiningum Hönnunarstaðals HÍ.8  

 

Efnisöflun og fastapennar 

Útkoma vefritsins frestaðist frameftir hausti 2010 en í nóvember var nemum í Hagnýtri 

ritstjórn og útgáfu boðið að taka þátt í vinnu við vefritið sem rannsóknarverkefni. Ritnefnd 

hafði ákveðið að hefja útgáfu Hugrásar í upphafi afmælisárs skólans í byrjun janúar 2011. 

Fram að því var unnið að söfnun efnis, útlitshönnun og uppsetningu. 

 

Söfnun greina hófst með kynningu á vefritinu í innanhússfréttabréfi Hugvísindasviðs, 

„Hugskoti“, og á sviðsfundi þar sem reynt var að virkja starfsmenn til að skrifa. Þeir 

                                                      
8
 Háskóli Íslands 49:2011. 
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starfsmenn sviðsins sem hefðu áhuga á að gerast reglulegir pennar vefritsins voru beðnir um 

að setja sig í samband við ritstjóra en enginn bauð sig fram. 

 

Völdum hópi hugvísindafólks við sviðið var svo sent bréf með ósk um að þeir gerðust 

fastapennar vefritsins og skrifuðu greinar reglulega, ekki sjaldnar en einu sinni í mánuði. 

Viðbrögð við þeirri umleitan var góð og festu sig einir 25 pennar við vefritið frá upphafi. 

 

Fáir af þessum föstu pennum höfðu áður skrifað fyrir vefinn og margir voru óöruggir 

gagnvart miðlinum enda mun vanari að skrifa lengri fræðigreinar. Það kom líka í ljós að 

greinahöfundar höfðu ekki nógu skýrar hugmyndir um hverskonar greinum væri verið að 

leita að og því tókum við til þess ráðs að fá nokkra vanari pistlahöfunda til að skrifa 

sýnigreinar sem við settum upp í forútgáfu Hugrásar. Þannig var hægt að sýna föstu 

pennunum hvaða form ætti að vera á greinunum. Í upphafi örlaði á nokkru óöryggi meðal 

föstu pennanna að skrifa „poppaðar“ greinar um sitt fræðasvið og þó nokkrir kusu að að 

skrifa um fyrirbærið „Hugvísindi“, sem varð að einskonar þema í upphafi Hugrásar, en 

framan af var um fjórðungur greina um það málefni. Greinahöfundar náðu flestir fljótt að 

fóta sig og má telja eðlilegt að höfundar með litla reynslu af miðlinum þurfi að skrifa sig inn í 

hann á þennan hátt (sjá nánar í kaflanum „Greinar í Hugrás“ bls. 19). 

 

Vefur í loftið 28. janúar 2011 

Stefnt hafði verið á að opna vefritið í upphafi afmælisárs Háskóla Íslands í janúar 2011, en 

það reyndist ógerningur vegna anna vefstjóra. Ég lagði til á fundi með Sigurjóni að vefsvæðið 

yrði opnað í „soft launch“ eða mjúkum fasa á sviðsþingi Hugvísindasviðs þann 28. janúar 

2011 og var sú áætlun samþykkt af ritnefnd í byrjun janúar.  

Þegar um „soft launch“ er að ræða er vefur ekki opinn gagnvart leitarvélum sem þýðir að ef 

notandi veit ekki slóðina á vefinn þá er ómögulegt að finna hann. Með þessu vildum við slípa 

Hugrás til og fá reynslu á vefritið innan Hugvísindasviðs, þó svo einhverjir utan þess kynnu að 

rata inn á það áður en vefurinn færi opinberlega í loftið. Með því að nota „soft launch“ eða 

kynningartímabil gefst ráðrúm til notendaprófana og vefstjórnendur hafa tíma til að laga 
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vankanta og koma á vinnuferlum við rekstur síðunnar áður en byrjað er að kynna hana fyrir 

fjölmiðlum. 

Ritstjórn Hugrásar lagði sig fram um að opna vefinn með greinum sem hefðu breiða 

skírskotun. Eins og áður sagði fengum við nokkra af föstu pennunum sem voru kannski vanari 

að skrifa í þessum miðli til að skrifa greinar fyrir opnunina.  

Sýnigreinar við opnun Hugrásar 

 

Greinarnar komu frá öllum deildum sviðsins en Einar Sigurbjörnsson frá Guðfræði- og 

trúarbragðafræðideild var jafnframt með sýnigrein, gagnrýni á bókina Heimanfylgju eftir 

Steinunni Jóhannesdóttur, þrátt fyrir að vera ekki fastur penni. Flestar greinarnar snerust um 

menningu en í fimm þeirra var fjallað um bókmenntir með einum eða öðrum hætti. Gauti 

Kristmannsson skrifaði beitta grein um kosningar til Stjórnlagaráðs og fékk sú grein mikinn 

lestur þrátt fyrir að Hugrás væri ekki opinberlega komin af stað. Margir háskólakennarar 

deildu greininni á Facebook og þannig gátu utanaðkomandi lesið hana. Í tilefni af opnuninni 

var birt myndskeið með viðtali við forseta Hugvísindasviðs Ástráð Eysteinsson. Myndskeiðinu 

var komið fyrir í aukahlut (Widget) á hægri hlið síðunnar og spilað við opnun vefsíðunnar.  

 

Eftir að vefurinn var opnaður fyrir sviðsfólki varð strax ágæt umferð um Hugrás. Fyrstu fimm 

dagana eftir opnun voru um 780 heimsóknir (600 stakir notendur) og 2.400 síðuflettingar.9 

Þessi umferð kom að miklu leyti frá Facebook en strax á fyrsta degi birtust þar tilvísanir í 

Hugrás. Þær greinar sem fengu mesta dreifingu og lestur voru greinar Gauta 

                                                      
9
 GoogleAnalytics 2010. 
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Kristmannssonar, „Ég mótmæli! Ég var rændur atkvæði mínu“, um úrskurð Hæstaréttar í 

stjórnlagaþingsmálinu, og grein Steinunnar J. Kristjánsdóttur, „Sorp að fornu og nýju“, um 

sögu sorphirðu á Íslandi. Það voru því greinar tengdar samfélagsmálefnum sem fengu 

mestan lestur. 

 

Í upphafi gekk erfiðlega að fá inn greinar. Föstu pennarnir báru því við að þeir hefðu ekki 

tilfinningu fyrir miðlinum og að þeir væru vanari að skrifa fræðigreinar. Þó mátti finna nokkra 

fasta penna sem voru vanir að skrifa fyrir vefmiðla eins og Gauti Kristmanns, Íris Ellenberger 

og Jón Karl Helgason sem skiluðu inn greinum strax frá upphafi án þess að mikið þyrfti að 

ganga á eftir þeim. Það markmið að vera með grein á hverjum virkum degi náðist ekki fyrr en 

í þriðju viku febrúar. Fyrstu vikuna voru tvær greinar og þá aðra 4 greinar en upp úr því var 

nokkuð jafnstreymi greina en eðlilega var mikil vinna að halda því gangandi (sjá kaflann 

„Greinar í Hugrás“ bls. 19).  

 

Greinar sem birtust í Hugrás meðan á mjúkum fasa stóð 

Ármann Jakobsson ÍMD Túlkunaróttinn Hugvísindi 

Gauti Kristmannsson ÍMD Þjóðarskrípi eða skrípaþjóð? Samfélagsmál 

Geir Sigurðsson DET Námshvatar í framhaldsskólum Háskólasamfélagið 

Hólmfríður Garðarsdóttir  DET Um yrkisefni Federico García Lorca Bókmenntir 

  Uppruni og menningartilfærslur I Bókmenntir 

  Uppruni og menningartilfærslur II Bókmenntir 

Ingibjörg Þórisdóttir SKR Súldarsker eftir Sölku Guðmundsdóttur Gagnrýni-leikhús 

Íris Ellenberger DOK Tilviljanakennt lýðræði?  

Jón Karl Helgason ÍMD Moses Hightower Tónlist 

Pétur Knútsson DET Bylting í Egyptalandi eða hjá Al Jazeera Stjórnmál 

Rúnar Helgi Vignisson ÍMD Innistæðulaus ást Leikhúsfræði 

Sigríður Lára Sigurjónsdóttir DOK Póstdramatískt leikhús Leikhúsfræði 

Steinunn J. Kristjánsdóttir SHD Ert þú landnámsmaður? Fornleifafræði 

Þröstur Helgason DOK Hvað veit Harpo? Menningarrýni 

  Samfélagslíkaminn í hjáveituaðgerð, Menningarrýni 

Innsent efni    

Eva Hafsteinsdóttir Nemi Jafnrétti í orði eða á borði Samfélagsmál 

 

Greinar bárust frá öllum deildum nema Guðfræði- og Trúarbragðadeild. Alls birtust 16 

greinar meðan á mjúka fasanum stóð og snerist helmingur greina um menningarmál.  
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Kynning á Hugrás 

Eftir tæpar 4 vikur í mjúkri opnun var vefurinn gerður opinber 24. febrúar 2011 með 

kynningarherferð sem var samstiga þéttum greinabirtingum á vefritinu. Reynt var að koma 

umfjöllun um Hugrás í helstu fjölmiðla landsins og sendar voru fréttatilkynningar á þá alla. 

Sigurjón Ólafsson ritstjóri og Gauti Kristmannsson fóru í viðtal í Víðsjá og hafði það mikil áhrif 

á flettingar. Umfjöllun um vefritið birtist víða eins og í Fréttablaðinu, menningarpressunni og 

á bókmenntir.is og þá aðallega fréttatilkynningin um vefritið orðrétt. Ekki var hægt að fara út 

í auglýsingaherferð sökum peningaskorts og því mikilvægt að fá slíka umfjöllun í fjölmiðlum. 

Umfjöllun um Hugrás og krækjur á vefritið birtist einnig á vefsvæðum Háskólans og 

Hugvísindasviðs.  

Í viðtali við Sigurjón Ólafsson kemur fram að Hugrás vakti talsverða athygli innan Háskólans. 

„Menntavísindasvið sendi okkur bréf þar sem þeir voru að velta fyrir sér hvernig 

Hugvísindasvið færi að því að halda Hugrás gangandi og Félagsvísindasvið var mjög 

áhugasamt. Það var tekið eftir þessu vefriti innan Háskólasamfélagsins.“10 Það er 

eftirtektarvert að önnur svið HÍ velta því fyrir sér hvernig Hugvísindasvið getur haldið úti svo 

öflugu vefriti. Páll Baldvin Baldvinsson skrifaði um Hugrás í Fréttatímanum 13. maí 2011 og 

bendir þar á að „[f]yrri tilraunir til að koma á legg sívirkum vef um menningarástandið hafa 

reynst fallvaltar: Daufleg er vistin í Kistunni og tekur því varla að líta ofaní hana lengur. 

Pressan, Eyjan og Vísir eru víst opin rit en byggja mest á tilleggi pólitískra þrasara. Í Smuguna 

koma stöku sinnum merkileg skrif en hægri vængurinn er fátæklegur af umræðu um annað 

en pólitíska andstæðinga.“11 Páll Baldvin dregur hér fram sérstöðu Hugrásar á 

fjölmiðlamarkaðinum og hve viðkvæm tilvist slíkra vefrita hefur reynst (umfjöllun Páls 

Baldvins má sjá í Skjáskot og myndir í fylgiskjölum). 

 

Ritnefnd Hugrásar 

Ritnefnd vefritsins er skipuð fulltrúum allra deilda Hugvísindasviðs, tveimur doktorsnemum 

auk kynningar- og vefstjóra Hugvísindasviðs sem gegnir hlutverki ritstjóra. Ritnefndin var 

                                                      
10

 Sigurjón Ólafsson 2011. 
11

 Páll Baldvin Baldvinsson 44:2011. 
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valin þannig að undirbúningshópurinn kom upp með tillögur um fulltrúa deilda og 

doktorsnema í ritnefnd fyrir vefritið en einn fulltrúi úr hverri deild situr í ritnefnd auk fulltrúa 

doktorsnema. Svo var haft samband við viðkomandi og þeim boðið að sitja í ritnefnd í 

samráði við deildarforseta. 

Fyrsta ritnefnd Hugrásar var þannig skipuð: 

 

 Guðrún Björk Guðsteinsdóttir, prófessor í ensku 

 Róbert H. Haraldsson, prófessor í heimspeki 

 Gauti Kristmannsson, dósent í þýðingafræði 

 Sólveig Anna Bóasdóttir, dósent í guðfræðilegri siðfræði 

 Þröstur Helgason, doktorsnemi 

 Íris Ellenberger, doktorsnemi 

 Sigurjón Ólafsson, kynningar- og vefstjóri Hugvísindasviðs og ritstjóri Hugrásar 

MA-nemar í Hagnýtri ritstjórn og útgáfu sem eru í starfsnámi við Hugrás sitja einnig fundi 

ritnefndar. 

Ritnefndin fundar mánaðarlega og leggur ritstjórnin fyrir ýmis mál sem þarfnast úrlausnar. 

Það geta verið skipulagsbreytingar, breytingar á útliti vefsins, vafaatriði er varða ritstjórn 

efnis og stefnumótun vefritsins. Ritnefndin á einnig að sinna því starfi að virkja sviðsfólk og 

doktorsnema til að vinna fyrir Hugrás, skrifa efni og hafa skoðanir á ritstjórnarstefnu og 

framtíð tímaritsins. Því miður hefur ritnefnd ekki haft tök á því að öflun greina nema að litlu 

leyti. Það kom fram í viðtali við Sigurjón Ólafsson að lagt hefði verið upp með þá hugmynd að 

„ritnefndarfulltrúarnir áttu að afla greina og efla fylgi Hugrásar innan deildanna. Það var ekki 

ætlast til þess að ritnefndarfulltrúar væru sjálfir að skrifa greinar eða vera 

aðalgreinahöfundarnir, heldur fyrst og fremst afla greinanna. Þeir væru því ábyrgir fyrir því 

að það kæmi efni í vefritið. Undirbúningshópurinn var alveg skýr með það.“ Það er 

grundvallaratriði fyrir lífvænleika Hugrásar að ritnefndin sé virk í starfi sínu og taki þátt í að 

afla greina fyrir vefritið. 
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Fastapennar 

Eins og áður sagði buðust um 26 kennarar og doktorsnemar til að gerast fastapennar við 

Hugrás en aðeins hluti þeirra hefur verið virkur í greinaskrifum. Af þessum 26 hafði í lok apríl 

2011 um helmingur verið virkur (skrifað fleiri en eina grein) eða 12 manns, 6 hafa aldrei 

skilað grein og 8 hafa sent einn pistil. Það hefur kostað mikla eftirgengni að útvega greinar 

frá föstu pennunum. Óformlegt viðtal við ritnefndarmanninn Þröst Helgason, er hefur mikla 

reynslu af útgáfu menningarblaða sem umsjónarmaður Lesbókar Morgunblaðsins frá 2001 til 

2009, leiddi í ljós að þessi vinna reynist alltaf mesti höfuðverkurinn í tímaritaútgáfu, jafnvel 

þegar greidd eru laun fyrir greinina. Þar sem ekki er greitt fyrir greinar hjá Hugrás er þetta 

eðlilega mikill vandi. Fastráðnir kennarar við skólann geta fengið skráð á sig þjónustustig fyrir 

greinar birtar í Hugrás en engar beinar greiðslur eru í boði. 

Nokkur tortryggni fastapennanna gagnvart Hugrás og því hvað yrði úr miðlinum virtist ein 

ástæða þess að erfitt var að fá greinar í hús, og tók við nokkuð mikil vinna við að lokka 

fastapenna til skrifa. Krafðist það bréfaskrifta, símhringinga og fyrirsátar á göngum en reynt 

var að halda slíku á léttum nótum til þess að fæla engan frá úr hópi föstu pennanna. Þessi 

mjúka aðferð skilaði árangri svo að þegar við fórum í kynningu á Hugrás út á við vorum við 

búin að safna í þétta birtingaráætlun. Við fundum svo fyrir því að þegar vefritið fór að fá 

jákvæða umfjöllun og fastan lesendahóp varð auðveldara að afla greina frá fastapennunum. Í 

byrjun apríl þegar Guðmundi Herði Guðmundssyni, nýjum kynningar- og vefstjóra 

Hugvísindasviðs, voru afhentir stjórnartaumarnir lágu 10 greinar í sarpi Hugrásar óbirtar 

þrátt fyrir að innsendum greinum hefði fækkað nokkuð í aðdraganda tveggja 

Hugvísindaþinga. 

Ritstjórn ákvað eftir nokkrar vangaveltur að bæta ekki við umfjöllun um fastapenna við 

Hugrás heldur tengja við upplýsingar í starfsmannaskrá Háskóla Íslands. Við treystum okkur 

ekki til að setja upp slíkar upplýsingar vegna tímaskorts í undirbúningsferlinu og safna saman 

umfjöllun um fastapenna samhliða því að þróa vefinn. Það er þó framtíðarverkefni því að 

sem stendur er engar nánari upplýsingar að hafa um þá doktorsnema sem skrifa fyrir vefritið 

né er hægt að ganga að yfirliti yfir þær greinar sem hver og einn fastapenni hefur birt. 
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Efni vefsíðunnar  

Meginhluti efnisins í Hugrás eru stuttar greinar frá fastapennum vefritsins. Markmið 

ritstjórnarinnar var að birta að minnsta kosti eina nýja grein á hverjum virkum degi, en 

fengnir voru tuttugu og sex fastapennar sem lofuðu greinum reglulega.  

Fréttir og viðburðir af vef Háskóla Íslands sem varða hugvísindi eru birtir í Hugrás með 

fréttaþjónustu (RSS). Að auki skrifar ritstjóri fréttir fyrir vefritið, sérstaklega ef mikið er um að 

vera á Hugvísindasviði svo sem Hugvísindaþing, eða í tilefni útgáfu bóka eða tímarita eins og 

Ritsins.  

Tekin var sú afstaða að birta í Hugrás krækjur á útvarpsþætti hjá RÚV í umsjá fræðimanna á 

Hugvísindasviði. Einnig voru settir upp veffyrirlestrar í samvinnu við Hagnýta 

menningarmiðlun, en fyrirlestrarnir voru í tengslum við afmælisár Háskóla Íslands og gerðir 

aðgengilegir lesendum síðunnar. Þegar heiðursdoktor Hugvísindasviðs Thor Vilhjálmsson lést 

var sett upp minningarsíða um hann með upptökum frá heiðursdoktorsathöfninni 1. 

desember 2010 og fyrirlestrum sem fluttir voru við sama tækifæri. 

Nemendur hafa fengið að birta greinar í Hugrás ef þær hafa verið vottaðar, yfirlesnar og 

unnar í samvinnu við kennara. MA-nemar í menningarfræðum hafa sérstaklega verið ötulir 

við að skila inn greinum og hafa þær fengið mikinn lestur; má í því samhengi benda á grein 

Evu Hafsteinsdóttur „Fórnarkostnaður námsmanna“, en útfrá þeirri grein spunnust miklar 

umræður í ummælakerfi Hugrásar.12 

Það hefur verið nokkur hugmyndavinna í gangi til að finna nýtt efni fyrir Hugrás. Stefnt er að 

því að fá fleiri greinahöfunda til að skrifa gagnrýni um bækur, tónlist, kvikmyndir og hvað 

eina. Einnig stendur til að leiða menn saman á nokkurskonar rökstóla og takast á um málefni 

sem eru í orðræðunni. Einnig er vilji til að sýna meira frumkvæði og senda á alla fastapenna 

ábendingar um að núna vanti vefritið grein um tiltekið efni og veiða þannig upp umfjöllun. 

Hugrás birtir aðallega efni á íslensku en er opin fyrir greinum á öllum öðrum tungumálum 

sem höfundar kjósa sér, enda hýsir sviðið mörg tungumál. Því miður reyndust ekki mikil 

                                                      
12

 Eva Hafsteinsdóttir 2011. 
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viðbrögð við umleitan um slíkt og hefur aðeins Hólmfríður Garðarsdóttir, prófessor í 

spænsku við deild erlendra tungumála, birt greinar undir liðnum „Aðrar tungur“. Ákveðið var 

að reyna að ítreka löngun okkar til að fá greinar á erlendum málum við deild erlendra 

tungumála í þeirri von að kennarar í þeirri deild myndu taka við sér. En ljóst er að ef ekki er 

vilji þar fyrir að nýta sér þennan miðil þá verður ekki við það búið að hafa hnapp á 

leiðarstikunni sem vísar á hálfdauða síðu með nær engu efni. 

 

Efnisflokkar Hugrásar 

Undirbúningsnefndin lagði fram tillögu að efnisflokkum vefritsins sem ritnefnd Hugrásar 

vann svo úr og mótaði skipulags vefsvæðisins. Vefurinn er settur saman af tveimur 

leiðarstikum önnur þeirra geymir „statískar“ upplýsingar um Hugrás, Hugvísindasvið, Ritið og 

stofnanir sviðsins en í hinni má finna greinar sem birtar hafa verið í veftímaritinu. Þær eru 

flokkaðar í eftirfarandi meginflokka: 

- Fréttir 

 Ritfregnir 

- Skiptar skoðanir 

- Menning 

 Bókmenntir 

 Kvikmyndir 

 Leikhús 

 Myndlist 

 Tónlist 

 Útvarpsþættir 

 Þýðingar  

- Fræðin 

 Grein mánaðarins 

 Veffyrirlestrar 

- Endurvinnslan 

- Aðrar tungur 
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Undir „Fréttir“ birtast þær fréttir af hugvísindum sem ritstjórn telur er að eigi erindi til 

lesendahóps Hugrásar. Hugmyndin var að undir flokknum „Ritfregnir“ væri fjallað um allar 

þær bækur sem starfsmenn á Hugvísindasviði gefa út en því hefur ekki verið fylgt nægjanlega 

eftir. 

Í flokknum „Skiptar skoðanir“ birtast greinar sem eru efst á baugi í samfélaginu hverju sinni. 

Þessum flokk hefur ekki verið skipt í undirflokka og er það orðið mjög brýnt því hann 

inniheldur fjölda greina um margvísleg málefni.  

 

Stærsti flokkurinn í Hugrás er án efa „Menning“. Í honum birtist umfjöllun um hverskyns 

menningar tengd efni eins og bókmenntir, kvikmyndir, leikhús og tónlist og er honum skipt 

upp í 7 undirflokka.  

Flokkurinn „Fræðin“ nær yfir greinar um kennslu, rannsóknir og fræðistörf á sviði hugvísinda. 

Ritstjórnin hefur ekki náð að þróa þennan flokk nægjanlega vel og því getur verið óljóst 

hvaða greinar eiga að birtast í „Fræðin“ frekar en í „Menning“ eða „Aðrar tungur“. Það þyrfti 

að vinna betur hver hugmyndin er á bak við flokkinn og kynna hana fyrir föstu pennunum. 

Undirflokkar eru „Grein mánaðarins“ þar sem eru birtar með reglubundnum hætti lengri 

greinar eða nokkurs konar „opnugreinar“ sem er ætlað meira pláss í vefritinu. Þetta var fín 

hugmynd en útfærslan í Hugrás er ekki nægjanlega skýr. Það þyrfti að vera auglýsing eða 

borði á forsíðu sem vekti athygli á grein mánaðarins. Núna er þetta undirflokkur undir 

fræðum og fær enga meiri athygli en aðrar greinar. Undirflokkurinn „Veffyrirlestrar“ hýsir 

myndskeið eftir MA-nemenda í Hagnýtri menningarmiðlun sem sýna fyrirlestra fræðimanna 

við HÍ. Þetta var mjög metnaðarfullt verkefni sem vonir standa til að verði framhald á. 

Flokknum „Endurvinnslan“ er ætlað að hýsa greinar eftir fasta penna vefritsins sem hafa birst 

á öðrum vettvangi en ritstjórn telur eiga erindi við lesendur Hugrásar. Í flokknum „Aðrar 

tungur“ áttu að birtast greinar skrifaðar á öðrum tungumálum en íslensku það hefur reynst 

erfitt að fá efni eins og fjallað var um í síðasta kafla. 
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Greinar í Hugrás 

 

Undirbúningsnefnd Hugrásar þróaði ritstjórnarreglur sem ritnefnd samþykkti og unnið hefur 

verið eftir. Þar segir að vefritið sé opið öllum fræðimönnum á vettvangi hugvísinda en 

forgang um birtingu greina hafi fastir kennarar, stundakennarar, doktorsnemar og 

meistaranemar á Hugvísindasviði Háskóla Íslands. 

 

Greinum er skipt upp í nokkra flokka (sjá kaflann „Efnisflokkar Hugrásar“). Samkvæmt 

reglum ritstjórnar Hugrásar er miðað er við að lengd greina í flokkunum Fréttir og Skiptar 

skoðanir fari ekki yfir 600 orð og pistlar í flokkunum Fræði og Menning eigi vera undir 1.200 

orðum. Heimilt er að láta viðhengi fylgja með en það hefur enginn nýtt sér enn.13 

 

Greinahöfundar voru beðnir að skila inn a.m.k. tveimur efnisorðum fyrir hverja grein og láta 

myndir og krækjur fylgja með ef mögulegt væri. Fáir greinahöfundar urðu við þessari 

umleitan en í þeim örfáu tilfellum þar sem höfundar eins og Steinunn J. Kristjánsdóttir sinntu 

beiðninni sparaði það mikinn tíma. Enda er oftast auðveldara fyrir þá sem þekkja efni greinar 

að finna viðeigandi krækjur eða myndir. Þetta er eitthvað sem væri örugglega hægt að fá alla 

fastapenna Hugrásar til að gera ef gengið væri eftir því. Það hefur heldur ekki náðst að fara 

eftir þeim tilmælum í ritstjórnarreglunum að höfundar skili innsendu efni tilbúnu til birtingar. 

Sumar af þeim greinum sem berast krefjast öflugs yfirlestrar og gagngerrar yfirferðar. Í 

upphafi þegar erfitt var að fá greinar var ekki um annað að ræða en að vinna slíkar greinar til 

þess að gera þær birtingarhæfar. Enda vantaði okkur mikið efni til að birta. Eftir að meira efni 

fór að berast hefur verið hægt að senda einhverjar greinar aftur til greinahöfunda ef þær 

þurfti að vinna betur. Það er samt stór hluti af starfinu við Hugrás að lesa yfir greinar og búa 

þær til birtingar. 

Það er ágætt að velta því fyrir sér hvernig greinar fá mestan lestur í Hugrás. Því þó að leitað 

sé eftir því að greinahöfundar takmarki sig við ákveðinn orðafjölda þá dugar það ekki eitt og 

sér til að gera grein að góðri veflesningu. Greinar sem eru á lipru almennu máli en klárlega 

með fræðin í bakgrunni virðast fá flesta lesendur og mesta umferð á Facebook. Sem dæmi 

                                                      
13

 Reglur ritstjórnar Hugrásar 2010. 
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má benda á grein Ármanns Jakobssonar „Um ritrýni“ sem hefur fengið mesta Facebook 

dreifingu greina í Hugrás eða um 900 smelli (impressions). Hér gæti spilað inn í að Ármann er 

vanur bloggari sem hélt úti vinsælli bloggsíðu mörg ár auk þess að hafa verið pistlahöfundur 

á smugunni.is.  

Þá skiptir umfjöllunarefni greinar ekki aðalmáli heldur hvernig það er matreitt. Ef greinar eru 

læsilegar og snarpar og höfundur kemur sér beint að efninu þá virka þær betur á vefnum. 

Fyrir marga fræðimenn er það nýtt að eima hugsanir sínar í svo stuttorðan texta sem 600–

800 orða pistil. En þó að fræðimaðurinn sé ekki í forgrunni í þessum skrifum þá er samt verið 

að miðla fræðum á ábyrgan og agaðan hátt. 

Þær greinar sem voru birtar á fyrstu 3 mánuðum Hugrás spönnuðu vítt svið efnisflokka. 

Flestar greinar voru um bókmenntir alls 11 talsins en fast á hæla þeirra komu samfélagsmál 

10 greinar. Greinar um menningarmál voru mjög áberandi á síðum Hugrásar eða 24 af 42 

greinum.  

Efni greina sem birtust í Hugrás 28. janúar–30. mars 2011. 

Bókmenntir 9 greinar 

Samfélagsmál 6 greinar 

Hugvísindi 5 greinar 

Kvikmyndir 4 greinar 

Leikhús/fræði 3 greinar 

Málfræði 3 greinar 

Menningarrýni 3 greinar 
Tónlist 3 greinar 

Fornleifafræði 2 greinar 

Háskólasamfélagið 2 greinar 

Stjórnmál 2 greinar 

Heimspeki 1 grein 

Nýmiðlun 1 grein 

Ritlist 1 grein 

 45 greinar alls 

 

Greinarnar hafa fjallað um allt mannlegt og farið út á jaðarinn á því sem getur flokkast undir 

hugvísindi. Fjallað hefur verið um hlutverk íslenskra háskóla, textaskrif popphljómsveita, 
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alþýðubyltinguna í Egyptalandi og jafnvel sorphirðu. Það er því mjög víðfeðmt svið sem 

vefritið speglar með greinum sínum. (Heildarlista yfir greinar í Hugrás 28. janúar–30. mars 

2011 má sjá í Skjáskotum og myndum í viðhengi.) 

Þegar um er að ræða „Grein mánaðarins“ þarf að hugsa fyrir því með ágætum fyrirvara í 

hverjum mánuði að fá einhvern fastapenna (ekki skilyrði) til að taka að sér að skrifa greinina. 

Myndvinnsla 

Það kom ritstjórninni á óvart hvað mikill tími fór í að finna myndir með greinum og oft 

reyndist erfitt að finna myndir sem tengdust efni greinanna. Samkvæmt hönnunarstaðli HÍ er 

myndræn framsetning „lykilatriði og er nauðsynlegt að hafa viðeigandi mynd með öllu 

fréttaefni.“14 Hugrás hefur ekkert fé til ráðstöfunar til að kaupa myndir og þær myndir sem 

eru í eigu Háskólans eru fáar og snúa aðallega að lífinu innan veggja skólans. Þó var í 

umfjöllun um prentmiðla hægt að sýna myndir af bóka- eða tímaritskápum, en í þeim 

tilfellum er rétthafi myndanna sáttur við notkunina og það sama er að segja um veggspjöld 

kvikmynda. 

 

Myndirnar þurfa einnig að vera í ákveðnum lámarksgæðum og uppfylla nákvæm 

stærðarskilyrði. Samkvæmt skjalinu „Þarfagreining og lýsing Hugrásar“ eiga „*m+yndir sem 

birtast í flettiglugga á forsíðu eiga að vera í hlutfallinu 230x200px að stærð. „Thumbnail“-

stærð af myndum er 200x200px. Með hverri mynd er hlekkur í stærri útgáfu myndarinnar ef 

hún er til.“15 Það getur verið mikill vinna að finna mynd sem tengist efninu, uppfyllir gæða og 

stærðakröfur og er ekki höfundarréttarvarin.  

 

Það er mikilvægt fyrir vefrit háskólastofnunar að birta ekki myndir nema heimild sé fyrir 

birtingunni. Þar sem sjaldnast fylgdu myndir með greinum hófst oft á tíðum tímafrekt og 

leiðigjarnt flett í myndasöfnum sem bjóða upp á ókeypis myndir til birtingar á netinu gegn 

því að höfundar sé getið. Við notuðumst aðallega við myndabankana 

www.freedigitalphotos.net, www.flicker.com og myndasafn HÍ á slóðinni 

                                                      
14

 Háskóli Íslands 2011. 
15

 Sigurjón Ólafsson et al. 2010. 
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www.myndasafn.hi.is einnig er á www.wikipedia.com að finna mikið af myndum sem hafa 

verið birtar undir Creative Commons leyfi.16 Þær uppsprettur duga skammt þegar kemur að 

myndum frá Íslandi og reyndist það mesti höfuðverkurinn. Það er lítið um ókeypis myndir af 

íslensku umhverfi svo að í nokkrum tilvikum voru notaðar myndir úr fjölskyldualbúmum, 

klipptar saman myndir eins og með grein Eiríks Rögnvaldssonar „Kann tölvan þín íslensku?“17 

eða farið út að taka myndir. Það er ekki eins einfalt og það hljómar að fara út og taka mynd 

sem er nægilega vel tekin fyrir vefmiðil eins og Hugrás. Notendur vefsins eru vanir myndum 

af hæstu gæðum og það sést strax í lýsingu og mynduppbyggingu ef myndin er ekki unnin af 

fagmanni. Ekki hefur enn fundist viðunandi lausn á þessum vanda. Mögulega væri hægt að 

fara í samvinnu við kennara í ljósmyndun en bæði endurmenntun og Hagnýt 

menningarmiðlun eru með námskeið í ljósmyndun. Guðni Elísson hefur lagt til að nemendur í 

Hagnýtri fjölmiðlun fái það verkefni að hanna 50 til 100 myndir í nokkrum efnisflokkum sem 

síðan mætti birta endurgjaldslaust í Hugrás. Flokkana þyrfti þá að skilgreina í samvinnu með 

Eggerti Þór Bernharðssyni sem hefur umsjón með náminu í Hagnýtri menningarmiðlun. 

Samskiptasíður 

Samskiptasíður eins og Facebook eru auðveld og ódýr leið til að koma efni Hugrásar á 

framfæri. Yfir 74% þjóðarinnar eru með síðu á Facebook og koma þar við í hverri viku.18 Við 

höfum verið að fá um 50% af lesendum okkar frá Facebook.19 Síðan virkar þannig að greinar 

finna sína lesendur þar eftir maður-á-mann-leiðum. Ef notandi kann að meta grein í Hugrás 

þá setur hann greinina á sína Facebook-síðu, vinir hans sjá greinina þar og svo koll af kolli. 

Það fer svo eftir því á hvaða áhugasviði greinar eru hvert þær rata. 

Á meðan Hugrás var í „soft launch“-fasa var notast við Facebook-síðu Hugvísindastofnunar til 

að koma greinum á framfæri, einnig var settur upp Facebook-hnappur á allar greinar 

                                                      
16

 Creative Commons, sem er afsprengi opnu hugmyndafræðinnar (e. open source, bein þýðing: opinn kóði), er 
hreyfing sem hefur á örfáum árum náð mikilli útbreiðslu meðal þeirra sem vinna að vefmálum en er nú að ná 
fótfestu á meðal almennra vefnotenda. Í stuttu máli gengur hugmyndafræðin út á að upplýsingar á vefnum eigi 
að vera aðgengilegar öllum, frjálsar til notkunar án endurgjalds en geta skal höfundar. Creative Commons leyfi 
er ný tegund leyfa til að nota höfundarréttarvarin verk. 
17

 Eiríkur Rögnvaldsson 2011. 
18

 Gonzalez, Nick 2011. 
19

 GoogleAnalytics 2011. 

http://www.wikipedia.com/


 

23 
 

Hugrásar. Áhrifin af þeirri kynningu og því þegar lesendur kræktu Hugrásar-greinar við sínar 

síður voru augljós í greiningu á heimsóknum samkvæmt greiningartólinu Google Analytics.20 

Markaðssetning á Facebook  

Ákveðið var að stofna eigið svæði á Facebook til að geta átt í beinum samskiptum við 

lesendur síðunnar sem eðlilegt viðbragð við þeim mikla fjölda innlita sem kom frá 

samskiptasíðunni. Urðu strax ágæt viðbrögð við þeirri síðu og kemur enn um helmingur af 

lesendum síðunnar af Facebook. Notendur síðunnar geta einnig gerst vinir Hugrásar á 

Facebook og fá þá tilkynningar um allar nýjar greinar vefritsins upp á heimasvæði sínu á 

Facebook. Nú eru um 250 manns vinir Hugrásar en það er eitt af mikilvægum verkefnum fyrir 

næsta haust að hefja áskriftarsöfnun t.d. á meðal nýnema. 

Það að vera með Facebook-síðu þýðir að starfrækja þarf virkt vefsvæði á tveim stöðum, þ.e. í 

hvert sinn sem grein er varpað út í Hugrás verður að fara inn á Facebook-síðuna og búa til 

linka á greinina. Það er ákveðin kúnst að halda út slíkri síðu, því að ef of mikið áreiti er frá 

henni getur það orðið til þess að „vinir“ síðunnar gefist upp á vinskapnum. 

Verður þá að meta út frá viðbrögðum frá síðunni hvort rétt sé að linka allar greinar eða bara 

þær sem ritstjóri telur að muni draga að Facebook-lesendur. 

Lokaorð 

Þegar verkefninu Hugrás var hleypt af stokkunum er eins og ekki hafi verið hugsað til enda á 

hvers höndum ritstjórnarleg ábyrgð á veftímaritinu ætti að vera. Ljóst má vera að það að 

sinna vef- og kynningarstjórastöðu hjá Hugvísindasviði er yfrið starf þó að ekki bætist við sú 

fjögra tíma vinna sem það er að lágmarki að halda úti Hugrás dagsdaglega. Hér þarf að móta 

nákvæmlega á hvers höndum ábyrgð á ritstjórninni er, og það þarf að vera á hreinu að sá 

sem fær þá ábyrgð hafi tíma aflögu til að sinna miðlinum. 

                                                      
20

 Google Analytics er tölfræðiþjónn sem veitir tölfræðilegar upplýsingar um vefsíður og skilar þeim sem tölum 
og gröfum. Þetta eru upplýsingar um fjölda heimsókna, hve lengi er dvalið á síðunni og hvaðan heimsóknirnar 
koma. Það þarf að tengja vefsíðuna við þjóninn svo hann geti greint vefsvæðið. Aðeins er hægt að nálgast 
upplýsingarnar með lykilorði. 
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Að mínu mati væri ekki eðlilegt að láta nemendur í Hagnýtri ritstjórn og útgáfu taka einn af 

öðrum ábyrgð á þessu starfi og reka miðilinn, án aðstoðar eða eftirlits, um ótiltekinn tíma 

eins og ég hef þurft að gera. Hér er á ferðinni flaggskip Hugvísindasviðs út á við sem krefst 

styrkrar stjórnar og þá helst manneskju sem hefur einhverja reynslu af ritstjórn hvort sem er 

á pappír eða vef. Það er mun auðveldara að fá ritstjórnarnema til að taka þátt í að setja efni 

út á vefinn þó það sé þó nokkur handavinna og nokkuð tímafrekt, en mesta ábyrgðin er 

fólgin í því að fá efni fyrir hvern dag, hvetja kennara til að skrifa, og jafnvel standa í 

bréfaskriftum fram og til baka við fastapenna miðilsins til að afla efnis, og ekki er eðlilegt að 

sú ábyrgð sé í höndum nema. 

Ritstjórinn verður líka að vera einhver sem er í starfinu árum saman; einhver sem hefur 

metnað og tíma til að sinna vefritinu og þá betur en það er gert í dag sem annasamt 

afkimastarf hjá manneskju sem hefur þegar alltof mörg verkefni á sínum herðum. Ef 

metnaður er hjá deildinni til þess að sinna þessu verkefni svo vel sé þá er mun eðlilegra að 

leita til kennara, aðjunkta, stundakennara eða annarra slíkra hjá sviðinu til að ritstýra Hugrás.  

Það er í raun tvennt sem hefur ekki gengið eins og skyldi né verið hugsað til hlítar. Í fyrsta lagi 

hefur ritnefndin ekki tekið af krafti þátt í söfnum greina eins og hún átti að gera samkvæmt 

tillögum undirbúningsnefndarinnar.21 Það hefur gert starf ritstjórnar Hugrásar allt að því 

óyfirstíganlegt að umfangi því greinasöfnun er tímafrek iðja en starf kynningar- og vefstjóra 

var áður en Hugrás kom til mjög annasamt. Nemar sem koma inn í verkið tímabundið munu 

þurfa tíma að komast inn í starfið og einnig munu líklega alltaf vera tímabil þarf sem nemar 

fást ekki til starfa t.d. vegna prófa eða áhugaskorts.22 Það má því gera ráð fyrir að Hugrás 

verði alltaf nokkuð stór málaflokkur hjá vef og kynningastjóra Hugvísindasviðs. Í öðru lagi má 

benda á það að í þróunarferlinu var mjög eðlilegt að vef- og kynningastjóri Hugvísindasviðs 

hefði þennan vef á sínum herðum, sérstaklega vegna þess að Sigurjón Ólafsson, sem sinnti 

því starfi á þessum tíma, hafði mikla þekkingu á því að setja upp vefi svo vel færi. Í 

undirbúningsferlinu og fyrst eftir opnun var því eðlilegt að standa þannig að málum, en eftir 

að þetta var orðið starfandi vefur færðist fókusinn af vefhönnun á hreina ritstjórn. Og 

ritstjórn krefst allt annarrar kunnáttu en vefhönnunarþekkingar og komi upp verkefni sem 

                                                      
21

 Sigurjón Ólafsson et al. 2010. 
22

 Ef manna á Hugrás 11 mánuði á ári með nemum þá eru það tæplega 5 starfsnemar (4,8) á ári.  
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lúta að vefhönnun, en það gerist einungis af og til, þá er hægt að leita til sérfræðinga í HÍ um 

þau verkefni. 

Meginviðfangsefnið í daglegum rekstri Hugrásar er að reka kröftuga, prógressífa ritstjórn 

sem leggur metnað sinn í að krækja í greinar sem hafa að gera með líðandi stund og tengjast 

virkri samfélagsumræðu og skila þar með því hlutverki sem var lagt af stað með Hugrás 

áfram út í samfélagið. Hér er fyrst og fremst átt við snarpar fræðigreinar sem er verið að 

setja út á vefinn.  

Páll Baldvin Baldvinsson hefur sagt Hugrás standa fyrir virkri og mikilvægri samfélagsumræðu 

og hann vonaði að hagur hennar vænkaðist „svo að hún nái hylli umfram hina vefina alla sem 

eru flestir keyrðir áfram af slúðri en ekki umræðu málsmetandi manna.“23 Það sem er 

óvenjulegt við stöðu Hugrásar er nálægð við djúpan brunn þekkingar og getu til þess að 

skrifa góðan texta. Þetta er óvenjulegt því að vandi flestra vefja sem ég hef komið að er 

skortur á hæfu fólki til að skrifa efni fyrir vefinn. Það er ekki vandamál hér. Vandi Hugrásar 

liggur í að fá réttu manneskjurnar til að manna brunninn og veita úr honum skipulega og af 

tilfinningu fyrir því hvert vatnið á að fara. 

                                                      
23

 Páll Baldvin Baldvinsson 44:2011. 
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Handbók Hugrásar 

1. Áður en farið er inn á WordPress-vefumsjónarkerfið 

1.1 Vafrar sem henta fyrir WordPress 

Sumir vafrar eru hentugri en aðrir þegar unnið er í WordPress. Heppilegast 

væri ef allir vafrar hegðuðu sér eins og færu eftir stöðlum. Því miður er það 

ekki raunin, og því meira sem þeir víkja frá stöðlum, þeim mun meiri líkur eru 

á að vefforrit hegði sér með ófyrirséðum afleiðingum. Reynsla Reiknistofnunar 

HÍ er að vafrarnir Firefox, Opera og Safari standi sig best, en Microsoft 

Internet Explorer verst. Ákveðnar útgáfur af Internet Explorer eru nánast 

ónothæfar til efnisritunar í WordPress. 

1.2 Aðgangur að kerfinu 

Umsjónarmaður kerfisins (ritstjóri) þarf að veita aðgang að WordPress-

kerfinu. Hann setur inn nafn, netfang og aðgangsstýringu (sem ræður því 

hvaða þætti vefsins viðkomandi getur unnið við). Kerfið sendir svo póst til 

viðkomandi með notandanafni og lykilorði. 

2. Fyrstu skrefin 

2.1 Innskráning á Hugrás um WordPress 

 Farðu á http://vefir.hi.is/hekla/wp-login.php 

 Sláðu inn notandanafnið þitt og lykilorð. 

http://vefir.hi.is/hekla/wp-login.php
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Við það opnast stjórnborð WordPress-vefumsjónarkerfisins. 

2.2 Stjórnborð WordPress 

Á stjórnborðinu má í einu vetfangi séð nýjustu færslur, uppköst og ummæli á 

vef Hugrásar. Viðmót stjórnborðs Hugrásar er á ensku þrátt fyrir að íslensk 

útgáfa sé í notkun á Uni.net.hi. 

Stjórnborðið skiptist í lóðrétta leiðarstiku vinstra megin og bol sem skiptist 

aftur í tvo hluta. 
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Lóðrétta leiðarstikan skiptist í tvo hluta. Efri hlutinn – „Posts“ (færslur), 

„Media“ (gagnamiðlun), „Links“ (tenglar), „Pages“ (síður) og „Comments“ 

(ummæli) – snýr að því efni sem birt er á vefnum en neðri hlutinn – 

„Appearance“ (útlit), „Plugins“ (íbætur), „Users“ (notendur), „Tools“ 

(verkfæri) og „Settings“ (stillingar) – snýr að umhverfi vefsins og tæknilegum 

lausnum. Á milli hlutanna má sjá ör sem er til að fella niður leiðarstikuna til að 

gefa meira rými fyrir bol síðunnar. 

Á vinstri hlið bols stjórnborðsins er liðurinn „Núna“ (Right Now), en undir 

honum er annarsvegar liðurinn „Innihald“ (Content) og hinsvegar „Umræður“ 

(Discussion). Hér sér notandinn strax hvað er í gangi á vefnum. Það er listað 

upp hversu margar síður eru uppi, hvað margar færslur og hve margir hafa 

skrifað ummæli. Notandinn getur hér farið beint inn í færslu, síðu eða ummæli 

og unnið í þeim. Aðeins neðar má svo lesa nýjustu ummæli á vefnum. 

Á hægri hlið bols stjórnborðsins er hægt skrifa snögga færslu eins og t.d. frétt 

undir liðnum „Snögg færsla“ (QuickPress). Á sama stað á stjórnborðinu birtast 

einnig fréttir frá vefsíðu WordPress-kerfisins undir liðunum „Wordpress 
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hönnuðablogg“ (WordPress Development Blog) og „Aðrar WordPress-fréttir“ 

(Other WordPress News). 

3. Sett inn efni 

Efni á Hugrásar-vefnum er annaðhvort í færslum eða á síðum. 

3.1 Færsla 

Færsla (Post) er fyrir kvikt efni, eins og greinar eða fréttir sem hafa ekki langan 

líftíma, en efni sem er ætlað að lifa í lengri tíma er birt undir „Síður“ (Pages), 

sjá lið 3.2. Mest af efni á Hugrás eru færslur. Röð færslna á Hugrásar-vefnum 

fer eftir birtingartíma. 

3.1.1 Færsla færð inn 

Þegar setja á inn grein á Hugrás þá velur notandinn liðinn „Færsla“ (Post) í 

leiðarstikunni og svo liðinn „Ný færsla“ (Add Post); þá opnast nýr gluggi 

með ritþór sem notandinn getur unnið textann í. 
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3.1.2 Varpa út 

Áður en byrjað er að vinna í ritþórnum er mikilvægt að kynna sér hvernig 

„varpa út“-aðgerðin (Publish) fer fram í WordPress. Á hægri hlið síðunnar 

er liður sem heitir „Publish“. Þar eru hnapparnir „Vista uppkast“ (Save 

Draft), sem vistar síðuna án þess að varpa henni út, og „Uppkast“ 

(Preview), sem sýnir færsluna eins og hún var síðast vistuð í Hugrásar-

umhverfinu. Mikilvægt er að vista uppkast oft og gæta þess jafnframt að 

varpa ekki síðunni óvart út með því að ýta á hnappinn „Birta“ (Publish) 

aðeins neðar í liðnum. 

Hægt er að breyta stöðu hverrar færslu undir liðnum „Staða færslu“ 

(Status), t.d. í „Uppkast“ (Draft) með hnappnum „Breyta“ (Edit), ef vinna 

þarf í færslu eftir að búið er að varpa henni út. 

3.1.3 Varanleg slóð 

Rétt fyrir ofan ritþórinn er slóð sem ber yfirskriftina „Varanleg slóð“ 

(Permalink) og við lok hennar er hægt að ýta á hnappinn „Breyta“ (Edit). 

Hér gefst kostur á að laga slóð færslunnar. Slóðin er fengin með nafni 

færslunnar og geta íslenskir stafir gert hana ólæsilega, dæmi: 

http://www.hugras.is/2011/02/postdramatiskt-leikhus-%e2%80%93-

sogur-e%c3%b0a-gjorningar/ en ætti að vera: 

http://www.hugras.is/2011/02/postdramatiskt-leikhus-sogur-eda-

gjorningar/. Þetta skiptir sérstaklega máli þegar færslur eru settar á 

Facebook en þá birtist slóðin í útdrættinum sem sendur er út á 

áskrifendur. 

3.1.4 Aðgangur 

Hægt er að stjórna hvenær og hvernig færslur og síður birtast. Sjálfgefið er 

að síður og færslur sem eru vistaðar inn í kerfið eru birtar og opnar öllum, 

en stillingar til að breyta þessu er að finna efst í stjórnborðinu hægra 

megin. 
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WordPress býður nokkra möguleika á því hvernig færsla sést á vefnum 

eftir að henni hefur verið varpað út. Færsla getur verið „opin“ (Public), 

þ.e. að allir sjái hana, „lokuð“ (Private), en þá sjá hana einungis þeir sem 

eru innskráðir á vefstjórnunarkerfi Hugrásar, og „varin“ (Password 

protected), en þá er færslan varin með leyniorði. 

Hægt er að setja inn færslu og vista sem drög, eða stilla þannig að síður 

birtist á tilteknum degi.  

3.1.5 Ritþór 

Ritþórinn í WordPress hefur yfirbragð annarra ritvinnsluforrita og býður 

upp á svipaða möguleika, eins og breiðletrun, skáletrun, breytingar á 

leturstærð o.s.frv. 

 

Ritþórinn tekur við texta beint úr Word (eða öðrum ritvinnslukerfum) og 

heldur textasniði inni og krækjum lifandi, en myndum þarf að hlaða inn 

sérstaklega (sjá Myndvinnsla). 

Bil geta verið til vandræða í WordPress þar sem kerfið viðurkennir ekki 

HTML-tagið <br> og hreinsar burtu öll umframbil í textanum. Þetta getur 

verið hvimleitt ef vefstjórnandinn vill raða myndum eða texta upp á 

ákveðinn hátt. Hægt er að notast við hækjuna „<div>&nbsp;</div>“ í 

HTML-viðmóti til að komast í kringum þetta vandamál en sú lausn gefur 

frekar breitt bil sem á ekki alltaf við. 
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3.1.6 Nokkrir hnappar í ritþórnum 

Stækkun hnappastiku 

Síðasti hnappurinn í stikunni lengir hana og sjást þá fleiri möguleikar eins 

og að sníða texta í fyrirsögnum. Ef ýtt er á þann hnapp aftur styttist stikan 

á ný. 

Gæsalappir/tilvitnun 

Dregur textann inn og birtir stóra mynd af gæsalöppum; getur átt við í 

lengri tilvitnunum. 

Rammi/skjár 

Opnar stærri textaglugga sem auðveldar vinnu við texta. Aftur á móti er 

lítið hægt að eiga við myndir. 

HTML-viðmót 

Efst í horni ritþórsins er flipi þar sem hægt er að skipta yfir í HTML-

forritunarmálið, en það getur stundum þurft til að stýra betur samspili 

texta og mynda á síðunni. Fyrir þá sem hafa ekki þekkingu á HTML má 

benda á kennslusíðuna www.w3schools.com. 

3.1.7 Svæðið fyrir neðan og til hliðar við ritþórinn 

 

 

http://www.w3schools.com/
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3.1.7.1 Efnisflokkar 

Mikilvægt er að setja greinar í réttan efnisflokk. Fyrst er valinn 

yfirflokkur, t.d. „Menning“, og svo undirflokkur, t.d. „Myndlist“. Ef 

greinin á að birtast á flettiskiltinu þá verður að haka við 

efnisflokkinn „Nýtt“. Flokkurinn „Skiptar skoðanir“ er sjálfvalinn ef 

ekki er hakað við neinn flokk. 

Undir glugganum birtist hnappurinn „Ný færsla“ (Add New 

Category) sem er styttri leið á síðuna þar sem hægt er að bæta við 

efnisflokkum. 

 

3.1.7.2 Útdráttur 

Undir liðinn „Útdráttur“ (Excerpt) fer kynningartexti greina. Lengd 

kynningartextans mótast af flettiskiltinu á forsíðu Hugrásar en 

aðeins um 100 slög birtast þar. Textinn þarf því að vera 

hnitmiðaður og knappur, en þó áhugahvetjandi. Það flækir málið 

að flettiskiltið hefur þann forritunargalla að stækka eða minnka 

eftir skjástærð og sýnir því ekki alltaf nákvæmlega sömu lengd 

texta. Ekki er hægt að treysta á eigin skjá um það hvort allur 

textinn muni sjást hjá þeim sem eru með minni skjái. Það er því 

nauðsynlegt að halda sig við 100 slaga hámarkið á 

kynningartextanum. 

Til að gera nöfn í kynningartextanum meira áberandi er 

nauðsynlegt að setja inn HTML-tögin <strong> nafn </strong>; við 

það verður nafnið breiðletrað. Þetta er gert til að nöfn 

greinahöfunda fái strax athygli og er með þessu verið að bregðast 

við ákveðnum galla á vefumhverfinu sem lýsir sér í því að nöfn 

höfunda greina birtast ekki hjá titlinum og myndu því ekki birtast 

fyrr en í lok greina. 
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3.1.7.3 Efnisorð 

„Efnisorð“ (Post tags) er til hægri neðan við ritþórinn. Góð 

vinnuregla er að setja inn efnisorð því það auðveldar leit á síðunni 

og gerir henni hærra undir höfði hjá leitarvélum. Margar 

leitarvélar, t.d. Google, miða m.a. við notkun efnisorða á vefsíðu er 

þær meta hvar í röðinni síðan á að birtast í niðurstöðum leitar. 

Athugið að setja ekki of mörg efnisorð á hverja grein, heldur að 

reyna að halda þeim lýsandi fyrir innihald færslunnar; best er þó 

að fá greinahöfunda til að skila inn efnisorðum með greinum. 

WordPress býður einnig upp á að velja úr mest notuðu 

efnisorðunum á Hugrás. 

 

3.1.7.4 Ummæli 

Neðar á síðunni er svo hægt að haka við hvort leyfa eigi ummæli 

við færslur. 

3.2 Síður 

Síður (Pages) eru hugsaðar fyrir „kyrrstætt“ efni, t.d. grunnupplýsingar sem 

breytast lítið frá einum mánuði til annars. Á Hugrásar-vefnum eru síður í efri 

leiðarstikunni; „Um Hugrás“, „Hugvísindasvið“ og „Ritið“ eru allt síður. Þetta 

eru í raun yfirsíður en undir þeim eru fleiri kyrrstæðar síður. Síðum er hægt að 

raða í veftré. 
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3.2.1 Efni sett á síðu 

Til að skrifa efni á síðu er valinn liðurinn „Síður“ (Pages) og þar undir „Ný 

síða“ (Add New). Efnið er fært í ritþór sem er í allastaði eins og þegar 

settar eru út færslur (Posts). 

3.2.2 Síðum raðað í veftré 

Síðum er hægt að raða í veftré og er sjálfgefið að þær raðist í stafrófsröð í 

veftrénu sem birtist lóðrétt efst undir síðuhausnum á vefnum. Einnig er 

hægt að breytta röðinni og raða síðunum handvirkt með því að gefa þeim 

númer í „Röð“ (Order) hægra megin á stjórnborðinu. Í „Móðursíða“ 

(Parent), sem einnig er hægra megin á stjórnborðinu, er hægt að raða 

síðum undir aðrar síður. Þá getur þurft að laga varanlegu slóðina og 

hreinsa úr henni íslensku stafina (sjá Varanleg slóð). 

4. Myndvinnsla 

Til að hlaða mynd inn á Hugrásar-vefinn byrjar maður á því að velja „Gagnamiðlun“ 

(Media) í leiðarstikunni og svo „Ný gögn“ (Add New). Þá opnast glugginn „Upload 
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New Media“ til að hlaða inn myndefni. Þar er takkinn „Velja skrár“ (Select Files) valinn 

og sú mynd sem maður ætlar að nota valin af harða diskinum. Allar myndir sem hefur 

verið hlaðið inn á Hugrás má finna undir flipanum „Safn“ (Library) sem er einnig undir 

„Gagnamiðlun“ (Media) í leiðarstikunni. 

4.1 Myndefni og skjöl 

Það er hægt að hlaða inn myndum, myndböndum og skjölum bæði með síðum 

og færslum. Við ritþórinn (bæði fyrir síður og færslur) fyrir ofan hnappastikuna 

eru nokkur tákn sem standa fyrir „Ný mynd“ (Add an Image), „Nýtt 

myndskeið“ (Add Video) og „Nýtt hljóðskeið“ (Add Audio). 

 

Ef setja á inn mynd er smellt á fyrsta táknið, „Ný mynd“ (Add an Image), þá 

opnast gluggi þar sem hægt er að velja myndaskrá. Helsti munurinn á þessari 

leið og því að fara í gegnum „Gagnamiðlun“ (Media) í leiðarstikunni er sá að 

hér er boðið upp á möguleikann að sækja mynd úr tölvu (From Computer), af 
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ákveðinni slóð (From URL), eða úr sarpi (From Gallery) eða úr safni (From 

Library). Til að birta myndina með greininni er valið að flytja inn í færslu (Insert 

into Post). 

 

Áður en myndinni er varpað út þarf að gefa henni heiti í reitnum „Heiti“ (Title) 

og færa inn það birtingarform sem myndin á að taka. Æskilegt er að setja inn 

lýsingu á myndinni í reitnum „Myndlýsing“ (Alternate Text), en það gerir 

lesvélum blindra og sjónskerta kleift að lýsa henni. Ef myndatexti á að fylgja 

með myndinni á hann að fara í reit merktan „Myndatexti“ (Caption). Ef 

myndatexti fylgir myndum á Hugrás þá kemur alltaf ljósgrár rammi utan um 

myndina og textann. Undir „Myndastilling“ (Alignment) er hægt að færa 

myndina til á vefsíðunni og getur hún birst hægra megin, í miðjunni eða til 

vinstri. Hér er einnig hægt að stilla stærð myndar og hvar hún birtist á síðunni. 

Að lokum er smellt á „Vista allar breytingar“ (Save all changes). 
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4.2 Einkennismynd 

 

 

Neðarlega hægra megin á síðunni „Ný færsla“ (New Post, nokkuð fyrir neðan 

ritþórinn) er rammi með yfirskriftinni „Einkennismynd“ (Featured Image); þar 

er sett inn mynd sem fylgir útdrætti færslunnar þar sem hann birtist á forsíðu 

og í flokkum. Einnig birtist einkennismyndin í flettiskilti á forsíðu Hugrásar. 

Stærð þessarar myndar verður að vera 230 x 200 til þess að hún bjagist ekki í 

flettiskiltinu. 

5. Aukahlutir 

Á Hugrás eru nokkrir aukahlutir (Widget) í notkun. Ef smellt er á „Aukahluti“ (Widget) 

í lóðréttu leiðarstikunni undir „Útlit“ (Appearance) opnast gluggi þar sem hægt er að 

sýsla með aukahlutina og velja hvaða aukahluti á að nota, s.s. sérsniðinn texta, 

dagatal eða RSS. 
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Á Hugrásar-vefnum birtast aukahlutirnir á vinstri hlið síðunnar. Efst er textabox sem 

er hægt að forrita til að birta ýmsa hluti eins og myndir, myndaskrár eða texta. Svo 

kemur aukahlutur sem kallast „Safn“ (Archives) sem sýnir nýjar færslur á Hugrás. 

Næst kemur aukahlutur sem kallast „Flokkar“ (Categories) þar er styttri leið að þeim 

útvarpsþáttum sem Hugrás geymir. Þetta eru aukahlutir sem auðvelt er að setja upp 

með hjálp WordPress. Þar á eftir er RSS-aukahlutur með viðburðum í hugvísindum og 

annar með hugvísindafréttum. Síðastur aukahlutanna er annað textabox með 

kynningartexta. 

Hægt er að geyma aukahluti sem tímabundið eru ekki í notkun með því að draga þá 

neðst á síðuna í þar til gerðan dálk. 

5.1 Forrita textabox 

Til að forrita textabox þannig að þau birti myndir þarf að 

1. Hlaða myndinni inn á vefinn; hámarksstærð er 240 x 240 punktar. 

2. Virkja textabox á forsíðu til að sýna myndina. 

Í þessu tilfelli notum við aukahlut sem heitir „Texti“ (Text). Þann bút á að 

smella á og draga yfir í kassa merktan „Hliðarstika“ (Sidebar). Um leið verður 

hluturinn virkur á forsíðu vefsins, en er ennþá tómur. Það þarf að segja 



 

45 
 

aukahlutnum hvað hann á að gera. Með því að smella á litla þríhyrninginn 

hægra megin á honum opnast ritþórinn og í honum eru tvö svæði. Efra svæðið 

er fyrir titil, hið neðra fyrir HTML-kóða. Þar þarf að rita texta eins og þennan: 

<img alt="Sigríður Sigurjónsdóttir" src="http://www.hugras.is/wp-

content/uploads/2011/03/veffyr.jpg"> 

Þegar þessi texti er kominn inn má velja Save og Close og þá ætti vefurinn að 

skarta gefinni mynd á forsíðu. 

Einnig má setja hlekki á myndstef í textabox og höfum við þá notað streymivef 

Háskólans. 

6. Veftré 

Síðum (Pages) og færslum (Posts) er hægt að raða að vild.  
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Farið er í útlit (Appearance) og leiðarkerfi (Menus) valdar. Þá birtist síða með mörgum 

flokkum og liðum sem getur verið erfitt að ráða í. Efst í vinstra horni bols síðunnar er 

reiturinn „Theme Location“; þar er leiðarstikum vefsins úthlutaður staður á vefsvæðinu. 

Ekki er vert að eiga við þennan ramma nema ætlunin sé að endurskipuleggja vefsvæðið. 

Fyrir miðju bols síðunnar eru flipahnappar með nöfnum leiðarstika vefsins, „Flokkar“ og 

„Leiðarkerfi“. Ef smellt er á þá birtast leiðarkerfi þessara leiðarstika sem gráir kassar með 

heitum síðanna eða flokkanna. Efsti kassinn er því yfirflokkur en næsti kassi er inndreginn 

sem táknar næsta undirflokk og svo er aftur næsti undirflokkur meira inndreginn.  

 

6.1 Færslum raðað í flokk 

Færslum er raðað í flokka (Categories). Fyrst þarf að búa til flokka; það er gert 

undir Posts/Categories í lóðréttu leiðarstikunni á vinstri hlið stjórnborðsins. 
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Undir liðnum „Nýr flokkur“ (Add a new category) vinstra megin á síðunni eru 

nokkrir reitir. Fyrstur er nafn (Name) en þar fer nafn flokksins, síðan kemur 

„Einkennisorð“ (Slug) en þar birtist eins orðs skilgreining á flokknum sem er 

notuð fyrir slóðir (url). Síðan kemur reiturinn „Yfirflokkur“ (Parent) en hér er 

flokknum úthlutað stað í leiðarstikunni, annaðhvort í efsta lagi stikunnar eða 

sem undirflokk. Síðasti reiturinn nefnist svo „Lýsing“ (Description), en þar er 

skrifuð stutt lýsing á flokknum og birtist hún á vefnum fyrir neðan heiti 

flokksins.  

Þegar allir reitirnir hafa verið fylltir út er ýtt á hnappinn „Nýr flokkur“ (Add 

new category) og birtist nýi flokkurinn í leiðarstikunni sem má sjá hægra 

megin á síðunni. Þar er hægt að eyða einum flokki með því að haka við hann 

og virkja (Apply) aðgerðina. Einnig er hægt að eyða mörgum flokkum með því 

að nota „bunkaaðgerð“ (Bulk Action) og haka við flokka og virkja (Apply) 

aðgerðina. Þó að flokki sé eytt, eyðir það ekki færslum í flokknum, þær færast 

sjálfkrafa í flokkinn Skiptar skoðanir. 

Hægt er að færa til flokka eftir að þeir hafa verið búnir til; þá er farið í „Útlit“ 

(Appearance) og „Leiðarkerfi“ (Menus). Þar er valinn í hnappastikunni flipinn 

„Flokkar“ (Categories) og raðað á sama hátt og lýst er í lið 6.2.  



 

49 
 

 

 

6.2 Síðum raðað í leiðarkerfi 

Síðum (Pages) er raðað í leiðarkerfi eftir að þeim hefur verið úthlutað númeri 

(sjá lið 3.2.2).  

Það er gert með því að smella á hnappinn „Leiðarkerfi“ (Menus); þá sjást 

síðurnar eins og þeim hefur verið raðað með númerum í yfirflokka og 

undirflokka. Hér má einfaldlega færa síðurnar til með því að draga gráu 

kassana þangað í röðinni sem þeir eiga að birtast í leiðarstikunni.  

Nýjar síður birtast í dálki vinstra megin neðar á síðunni. Þar sjást nýjustu 

síðurnar undir flipanum „Nýjar síður“ (Most Recent) og ef hakað er við síðuna 

og smellt á hnappinn „Færa í leiðarkerfi“ (Add to Menu) þá birtist nýr grár 

kassi neðst í Leiðarkerfinu og hann þarf svo að draga þangað sem hann á að 

birtast í leiðarkerfinu. Að lokum þarf að smella á hnappinn „Vista leiðarkerfi“ 

(Save Menu) til að uppfæra leiðarstikuna svo hún birtist á vefnum. 
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7. Notendur 

Undir liðinn „Notendur“ (Users) má bæta við vefstjórnendum, með því að færa inn 

nafn og netfang undir nýir „Notendur“ (New Users). 

8. Stillingar 

Í leiðarstikunni undir „Stillingar“ (Settings) er hægt að stilla virkni vefsins. Tólið getur 

breyst lítillega eftir því hvaða íbætur (Plugins) eru virkar. 

9. Samskiptamiðlar 

Hugrás heldur úti Facebook-síðu sem gegnir lykilhlutverki við að koma greinum til 

lesenda. Ritstjóri Hugrásar þarf að veita aðgang að Facebook-síðu Hugrásar. Eftir það 

getur er hægt að eiga við Facebooksíðu Hugrásar hvort sem viðkomandi er inni á sínu 

eigin Facebook-lykilorði eða því sem honum var úthlutað af Hugrás. Allar breytingar á 

svæði Hugrásar verða samt merktar Hugrás. 

9.1 Grein sett á Facebook 

 

Hlekkur greinarinnar er tekinn af síðu Hugrásar (fyrst þarf að laga íslenska 

stafi, sjá kaflann Varanleg slóð) og settur í „Link“-gluggann. Við það opnast 
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gluggi og á kynningartextinn með greininni að birtast sjálfkrafa í honum ásamt 

mynd úr greininni. Hægt er að lagfæra textann með því að tvísmella á hann og 

birtist þá ritþór. Það þarf að athuga að velja rétta mynd með 

kynningartextanum en Facebook býður manni að velja úr þeim myndum sem 

birtast með greininni á Hugrás; hér birtist ekki sjálfkrafa Featured Image (sjá 

lið 4.2). 

10.  Krækjur 

Kennsluefni fyrir WordPress 

Kennsluefni á íslensku eftir Þorvald Pálmason: 

http://vefir.hi.is/smidja/?page_id=2726  

Hér má finna allt um WordPress, hjálp fyrir byrjendur sem lengra komna: 

http://wordpress.org/support/  

Vefritstjórn og vefhönnun 

Nytsemismál, skrif o.fl.: www.useit.com 

Skrif fyrir vef og innranet: www.gerrymcgovern.com 

Vefstjórn, vefhönnun o.fl.: www.boagworld.com 

Kennslu í HTML má eins og áður sagði finna á: 

www.w3schools.com/HTML/default.asp en einnig á www.webmonkey.com 

Skrif bæði almennt og fyrir vef: www.jonas.is 

Vefstjórn, verkfærakista o.fl.: www.funksjon.net 
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11. Hugtakaskrá 

Í skránni eru sértæk hugtök fyrir WordPress vefumsjónarkerfið sem notuð eru í 

handbók Hugrásar. 

 

Alignment sjá Myndastilling.  

Alternate Text sjá Myndlýsing. 

Appearance sjá Útlit. 

Aukahlutir (e. Widgets): Aukahlutir eru flytjanlegir kóðar (oft í formi DHTML, 

JavaScript eða Adobe Flash) sem hjá WordPress hafa verið gerðir myndrænir til að 

auðvelt sé fyrir notanda að eiga við. Aukahlutir eru sýndir sem kassar sem dregnir 

eru á þann stað sem þeir tilheyra á vefsíðunni. Til eru mismunandi aukahlutir hver 

með ákveðna virkni eins og dagatal, RSS veita eða nýjustu færslur. 

Bulk Action sjá Bunkaaðgerð. 

Bunkaaðgerð (e. Bulk Action): Hægt að láta aðgerð ná til margra færslna eða flokka í 

einu með því að nota bunkaaðgerð. Þetta er tímasparandi þegar þarf t.d. að eyða 

fjölda færslna. 

Caption sjá Myndatexti.  

Categories sjá Flokkar. 

Comments sjá Ummæli. 

Content sjá Innihald. 

Discussion sjá Umræður. 

Efnisorð (e. Post tags): Orð sem lýsa innihaldi færslu og eru sett inn á síður svo að 

þær komi frekar upp hjá leitarvélum. 
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Einkennismynd (e. Featured Image): Mynd sem fylgir útdrætti færslu og birtist í 

flettiskilti á forsíðu. 

Einkennisorð (e. Slug): Heitið sem notað er á Flokkinn í slóðinni.  

Featured Image sjá Einkennismynd. 

Flokkar (e. Categories): Færslum er raðað í flokka sem mynda aðra af tveimur 

leiðarstikum Hugrásar-vefsins 

Færslur (e. Posts): Færslur eru greinar eða fréttir. Þeim er ekki ætlað að hafa langan 

líftíma á forsíðu  

Færslur með leyniorð (e. Password protected post): Færslan er varin með leyniorði. 

Gagnamiðlun (e. Media): Yfirflokkur í WordPress vefumsjónartólinu. Samheiti yfir 

hljóð-, mynd- og myndskeiðsvinnslu. 

Gallery sjá Sarpur. 

Hliðarstika (e. Sidebar): Hnappastika á vinstrihlið WordPress vefumsjónartólsins. 

Innihald (e. Content): Heiti yfir allt efni sem birtist á vefritinu, flokka, efnisfærslur, 

síður o.s.frv. Íbætur (e. Plugins): Íbætur eru kóðar eða lítil forrit sem hægt er að 

setja upp á vefsíðu með hjálp WordPress. Íbætur geta haft margskonar virkni. Á 

Hugrás hafa t.d verið notuð íbæturnar „Add to Facebook“ og „Google Analyticator“. 

Leiðarkerfi (e. Menus): Í hliðarstikunni undir yfirflokknum Útlit er undirflokkurinn 

Leiðarkerfi þar sem leiðarstikum vefsvæðisins er stýrt. 

Library sjá Safn. 

Lokuð færsla (e. Private post): Einungis þeir sem eru innskráðir á vefstjórnunarkerfi 

Hugrásar sjá færsluna.  

Media sjá Gagnamiðlun.  

Menus sjá Leiðarkerfi. 
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Myndastilling (e. Alignment): Undir liðnum myndastilling er myndinni valinn 

birtingarstaður á vefsíðu og stærð myndar ákvörðuð. 

Myndatexti (e. Caption): Texti sem fylgir mynd á vefsíðunni. 

Myndefni hlaðið (e. Upload New Media): Myndefni hlaðið inn á vefþjón. 

Myndlýsing (e. Alternate Text): Texti sem lýsir mynd en það gerir lesvélum blindra 

og sjónskerta kleift að lesa myndina. 

Pages sjá Síður. 

Parent sjá Yfirflokkur.  

Password protected post sjá Færslur með leyniorð.  

Permalink sjá Varanleg slóð. 

Plugins sjá Íbætur. 

Posts sjá Færslur.  

Post tags sjá Efnisorð. 

Private post sjá Lokuð færsla. 

Public post sjá Opin færsla. 

Opin færsla (e. Public): Allir geta séð færsluna eins og hún birtist á Hugrás. 

QuickPress sjá Snögg færsla. 

Snögg færsla (e. Quick Press): Í reitnum fyrir Snögga færslu í stjórnborðinu er hægt 

að skrifa stutta færslu og birta hana strax.  

Safn (e. Library): Myndasafn Hugrásar er að finna í Safninu.  

Sarpur (e. Gallery): Myndasafn hverrar færslu er að finna í Sarpinum.  

Settings sjá Stillingar. 

Sidebar sjá Hliðarstika. 
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Síður (e. Pages): Á síðum er „kyrrstætt“ efni, t.d. grunnupplýsingar sem breytast lítið 

frá einum mánuði til annars eins og upplýsingar um Hugvísindasvið. 

Slug sjá Einkennisorð. 

Sniðmát (e. Theme): Fyrirfram hannað vefútlit sem tilbúið er til notkunar. Sniðmát eru 

sett saman af sniðskjölum. 

Sniðskjal (e. Template) er skrá sem t.d. getur geymt allar stillingar er varða útlit og 

uppsetningu vefssvæðis. 

Stillingar (e. Settings): Yfirflokkur á hliðarstiku WordPress. Hér má færa inn ýmsar 

upplýsingar um vefsvæðið eins og slóð þess, netfang og tíma. 

Theme sjá Sniðmát. 

Template sjá Sniðskjal. 

Tools sjá Verkfæri. 

Ummæli (e. Comments): Lesendur geta skrifað ummæli eða hugrenningar sínar við 

greinar sem birtast á Hugrás.  

Umræður (e. Discussion): Heiti yfir allar tegundir ummæla sem Hugrás berast, hvort 

sem þær eru birtar eða ruslpóstur sem tekinn er af síðunni.  

Upload New Media sjá Myndefni hlaðið. 

Útlit (e. Appearance): Hnappur á hliðarstiku WordPress, undir þessum lið eru ýmis 

tól er snúa að útliti vefsvæðisins eins og sniðmátið og aukahlutir. 

Varanleg slóð (e. Permalink): Sú slóð sem síðu eða færslu er úthlutað við birtingu. 

Verkfæri (e. Tools): Yfirflokkur í hliðarstiku WordPress sem geymir ýmis tól sem 

einfalda vinnu við vefsíðuna. 

Widget sjá Aukahlutir. 

Yfirflokkar (e. Parent): Hér er yfirflokkum í leiðarstikunni. 
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Stuðst var við eftirfarandi efni: 

Reiknistofnun Háskóla Íslands, Leiðbeiningar við uni.web.hi. Tekið þann 29. apríl 2011 af 

https://uni.hi.is/leidbeiningar/. 

Krækjur voru m.a. fengnar hjá Sigurjóni Ólafssyni á www.funksjon.net. 

http://www.funksjon.net/
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Fylgirit 2 

Viðtöl 

Viðtal við Sigurjón Ólafsson fyrsta ritstjóra Hugrásar. 

 

Helga Ferdinandsdóttir: HF 

Sigurjón Ólafsson: SÓ 

HF: Hver er forsagan að Hugrás? 

SÓ: Hugmyndin að Hugrás kemur fljótlega eftir að ég kem til starfa í lok árs 2008. Hugmyndin 

að vefriti sem gerðu hugvísindin meira gildandi í samfélaginu var búin að blunda í Ástráði 

Eysteinssyni. Honum fannst vera tilvalið að koma á laggirnar miðli þar sem nýtist þekking og 

pennafærni starfsmanna sviðsins. Það tók svo nokkurn tíma að koma vefmálum sviðsins á 

gott ról, ná núllstöðu, en seinnihluta vetrar 2010 þá ákváðum við að kýla á þetta.  

Þá voru Irma Erlingsdóttir og Guðni Elísson fengin til að vinna að verkinu sem 

hugmyndasmiðir. Við förum svo að hittast við þrjú en ekki sem formleg ritnefnd heldur sem 

undirbúningshópur. Í þessum undirbúningshóp var lagt alveg skýrt upp með að það þurfi að 

fá fulltrúa frá hverri deild í ritnefnd, sem yrðu sendiherrar Hugrásar inn í deildirnar. 

HF: Hvaða hlutverk var ritnefndinni ætlað? 

SÓ: Ritnefndarfulltrúarnir áttu að afla greina og efla fylgi Hugrásar innan deildanna. Það var 

ekki ætlast til þess að ritnefndarfulltrúar væru sjálfir að skrifa greinar eða vera 

aðalgreinahöfundarnir, heldur fyrst og fremst afla greinanna. Þeir væru því ábyrgir fyrir því 

að það kæmi efni í vefritið. Undirbúningshópurinn var alveg skýr með það. 

Það var haft samband við deildarforsetana með uppástungur með fólk í ritnefndina. Við 

vorum með ákveðnar hugmyndir að góðu fólki. Það var bara blessað af deildarforsetunum. 

Einn deildarforsetinn kom svo með í ritnefndina. Hún Sólveig Anna. Á fyrsta fundi ritnefndar 
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með fulltrúum deildanna fimm, tveimur doktorsnemum og ritstjóra var lagt skýrt upp með 

að það væri þeirra hlutverk að ná inn greinum. 

HF: Telur þú að ritstjórn Hugrásar eigi að vera í höndum kynningar- og vefstjóra 

Hugvísindasviðs? 

SÓ: Hlutverk ritstjóra átti fyrst og fremst að vera sem leiðbeinandi, en það var strax ákveðið 

að meistaranemar frá Hagnýtri ritstjórn og útgáfu myndu koma inn í þetta verkefni og vinna 

það sem lokaverkefni. Við fórum blint í sjóinn með hvað þetta væri mikil vinna en ákváðum 

að við þyrftum einn nema í byrjun sem reyndist vanmat eins og margt í þessu ferli. Hlutverk 

kynningar- og vefstjóra átti fyrst og fremst að vera það að taka við greinum, fara yfir þær, 

ákveða hvað ætti að birta og bera undir ritnefnd ef það væru vafaatriði með greinar sem 

samræmdust ekki reglum ritnefndar.  

Svo hafði kynningar- og vefstjórinn engan tíma í þetta. Ég var fastur í því að setja upp vefinn. 

Bæði að sinna tækniundirbúningi og að skipuleggja vefinn. Ég gerði tillögu að vefskipulagi og 

ritnefndin hafði ekki stórar skoðanir á því. En það var talsverð umræða um flokka og skipulag 

vefsins í ritnefndinni.  

HF: Var ritstjórnarstefna rædd hjá ritnefndinni? Hugrás hefur fengið þá gagnrýni að gera 

menningu og samfélagsmálum hátt undir höfði á kostnað þeirra fræða sem stunduð eru við 

deildina. Telur þú að Hugrás eigi að fókusera meira á fræðilegar greinar?  

SÓ: Þetta átti ekki að vera miðill fyrir þungar fræðigreinar. Þetta átti að vera fyrst og fremst 

þessi samfélagsrýni og taka þátt í því sem væri efst á baugi hverju sinni og auk þess að kynna 

rannsóknir og kennslu. 

HF: Eiríkur Rögnvaldsson hefur kallað eftir meiri fræði í miðlinum. Hann sagði í bréfi til 

Hugrásar að mikið af greinum væri um samfélagsmál og menningu en það vantaði meira af 

fræðigreinum. Hann benti á að í kynningartexta um hlutverk Hugrásar á vefnum er ekki 

minnst á fræði og það væri því ekki verið að bjóða menn velkomna með fræðigreinar.  

SÓ: Það var samt alltaf lagt upp með það að á Hugrás væri vettvangur fyrir kynningu á nýjum 

fræðum og rannsóknum, en ekki fyrir þyngri fræðigreinar vegna þess að þessi miðill átti að 

ná út í samfélagið. Markhópurinn væri fyrst og fremst fyrir utan háskólann. 
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Vegna þess að formið leyfir ekki djúpar fræðigreinar, en það er svo auðvitað tilvalið að vera 

með inngang að rannsóknum og er hægt að vísa í einhver rit eða viðhengi. En á Hugrás áttu 

að vera greinar sem þú lest bara í tölvunni, á netinu, sem eru nægilegar stuttar til þess.  

SÓ: Hvernig hefur gengið að vera með ummælakerfi?  

HF: Það hefur gengið ágætlega. Þegar ummælin hafa farið á flug hefur það tekist ljómandi. 

Það eru tvær greinar, „Fórnarkostnaður námsmanna“ og „Tussan“ sem hafa fengið 40 og 20 

ummæli og nokkrar sem hafa náð 5 ummælum en restin nær ekkert. Það er frábært þegar 

fólk byrjar að eiga samskipti um greinar og algerlega þess virði að halda ummælakerfinu 

gangandi.  

SÓ: En ekki greinin hans Sverris Jakobs um Líbíu eða greinin hans Geirs með ádeilu um 

matskerfið?  

HF: Nei, hvorki Sverrir Jakobs greinin né Geir fengu mörg ummæli. Nei, þetta er nokkuð 

merkilegt. Þessar báðar greinar fengu einhver ummæli en fóru ekki á flug. Þau mál sem fá 

ummæli eru miðjumál eins og greining um LÍN sem er málefni sem skiptir alla máli í 

háskólanum. Verkefnið Öðlingurinn hafði verið svona pólitískt réttsýnismál sem hafði ekki 

fengið neina gagnrýni að ráði og loksins var einhver sem steig fram og gagnrýndi og þá þorðu 

þeir líka sem höfðu legið á skoðun sinni. 

SÓ: En það segir okkur að það eru nemendur sem eru tilbúnir að tjá sig frekar svona óheft. 

HF: Einmitt, þetta eru oft háskólanemar sem „pósta“ ummælum. Það ætti því að keyra í gang 

herferð og fá fólk til að verða vinir Hugrásar á Facebook. Sérstaklega þá sem eru að byrja í 

Háskólanum. 

SÓ: Já, það þarf að kynna Hugrás á nýliðakynningu í haust og það þarf líka að fá umfjöllun um 

Hugrás í stærri fjölmiðlum. Það þarf að búa til einhverja umræðu um Hugrás. 

Páll Baldvin Baldvinsson t.d. fjallaði lofsamlega um Hugrás í Fréttatímanum. Hann sagði að 

þetta væri dæmi um miðil þar sem skrif eru af einhverjum „súbstans“ á netinu, ekki 

innihaldslaus froða heldur greinar sem sem væri einhver vigt í.  
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Hugrás vakti talsverða athygli innan Háskólans. Menntavísindasvið sendi okkur bréf þar sem 

þeir voru að velta fyrir sér hvernig Hugvísindasvið færi að því að halda Hugrás gangandi og 

Félagsvísindasvið var mjög áhugasamt. Það var tekið eftir þessu vefriti innan 

Háskólasamfélagsins.  

HF: Hugrás er ætlað að vera virkur menningarmiðill og vettvangur fyrir gagnrýna 

samfélagsumræðu; telur þú að það hafi tekist?  

 

SÓ: Það sem hefur ekki tekist er að ná svona athygli sem var verið að vonast eftir. Þessari 

rödd Hugvísindasviðs. Mín tilfinning er að þetta sé enn „internal“ þar sem menn eru að skrifa 

og lesa eftir hvorn annan. Markmiðið var að ná til breiðari hóps. Ég tel að það markmið hafi 

ekki enn náðst. En það er ekki ástæða til að fella einhverja stóra dóma um Hugrás strax. Því 

það hefur ekki verið ráðist í kynningu af neinum krafti ennþá. Við erum búin að vera í svona 

„soft launch“ nokkuð lengi. Það eru vel þekkt vinnubrögð þegar fyrirtækisvefur er settur í 

loftið setja án þess að segja nokkrum frá því. Þannig er hægt að prófa vefinn, fá viðbrögð 

innanhús og laga agnúa. Þetta er ferli sem tekur mesta lagi nokkrar vikur; svo er farið í 

kynningu og herferð að láta alla vita að vefurinn sé kominn í loftið, en það hefur eiginlega 

aldrei komið að því stigi hjá Hugrás. Hér er það peningaskortur sem ræður einhverju en það 

eru samt til ýmsar leiðir til að kynna Hugrás án þess að það þurfi að kosta mikið t.d. með því 

að nota Facebook.  
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Viðtal við Jón Karl Helgason fastapenna við Hugrás 

 

Helga Ferdinandsdóttir: HF 

Jón Karl Helgason: JKH 

 

HF: Þú ákvaðst að gerast fastur penni við Hugrás; hafðir þú verið að bíða eftir þessum 

vettvangi fyrir hugvísindafólk? 

JKH: Já, þannig lagað. Ef ég á að svara hvort ég hafi verið að bíða eftir þessu þá finnst mér 

þetta vera sviðinu til sóma. Mér finnst skemmtilegt að hafa vettvang sem háskólakennari 

sem er ekki strangfræðilegur en er samt innan vébanda háskólans og Hugvísindasviðs. Ég er 

búinn að koma mér upp heimasíðu, en mér finnst æskilegra að að geta birt hugleiðingar á 

sameiginlegum vettvangi sviðsins heldur en að gera það á minni prívat heimasíðu sem frekar 

fáir heimsækja. 

HF: Hvernig hefur tekist til með samskipti ritstjórnar við þig sem fastapenna? Eru væntingar 

ritstjórnar til fastapenna skýrar?  

JKH: Ég hef haft samskipti við þrjá ritstjóra. Ég reyndar hélt að það ætti að vera ritnefnd eða 

svoleiðis, en það var í raun og veru bara í samskiptum við þig sem mér fannst ég vera í 

samskiptum við ritstjóra. Það er að segja, ég gat sent þér grein og beðið þig um að líta á hana 

og spurt hvort þetta væri í lagi. Ekki að ég vildi að þú færir að vinna eitthvað mikið með 

greinina en þú leiðréttir einhverja staðreyndavillur hjá mér og við ræddum eitthvað lengd og 

slíka hluti. En þú líka lést mig vita að nú værir komið að mér aftur og það er algert lykilatriði. 

Ef þetta á að ganga að fastir pennar séu að skrifa í hverjum mánuði þá þarf að hnippa í þá: 

„Þú átt að vera með grein eftir viku“. Annars er maður ekki búinn að segja þetta inn í 

dagatalið og hefur ekkert verið að hugsa neitt. Og skrifar ekkert. Þá bara deyr þetta smátt og 

smátt út.  

Ég veit ekki hvað er rétta formið á þessu, en ég held í rauninni að þetta starf sem þú sinntir 

sé ekki starf sem nokkur háskólakennari geti sinnt. Það henti ekki okkar „rythma“ en það fer 
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kannski eftir kennaranum. Það þarf að vera manneskja sem hefur efnislegan áhuga á þessum 

vef. Held að ef manneskja eins og þú hafi samband við föstu pennanna þá fái hún greinarnar 

inn; ég held að það sé ekki beint tregða hjá þeim sem ætluðu að taka þátt í verkefninu.  

HF: Hefur verið ýtt á þig með greinaskrif af öðrum en ritstjórum Hugrásar? 

JKH: Nei, það hefur enginn ýtt á mig með greinaskrif nema þú. Ég hef skrifað fimm greinar og 

voru fyrstu tvær til prufu fyrir opnunina.  

HF: Hefur þú orðið var við ákveðna ritstjórnarstefnu hjá Hugrás?  

JKH: Nei, ég hef ekki orðið var við neina ritstjórn þannig. Mér finnst Hugrás hafa verið 

ágætur miðill þessa mánuði. Það hefur verið töluvert streymi af greinum sem hafa verið 

ágætlega fjölbreyttar finnst mér án þess að vera út um hvippinn og hvappinn. Kannski það 

sem hefur vantað upp á er að það verður ekki mikil umræða um greinarnar inni á vefnum; 

það er í raun bara ein grein sem hefur náð því virkilega og það er ekki mikið vitnað í Hugrás 

annars staðar. En það er ekki markmið í sjálfu sér að „busla“. Mér finnst ekki að pennarnir 

eigi að vera að skrifa þannig að allt verið vitlaust. 

Nú er þessi krítíski tími Hugrásar; ég held að hún hafi farið ágætlega af stað. Það hefur verið 

gott efni þarna inni. Það er kannski ekki mikið notað? Ég væri t.d. forvitinn að vita hvað 

margir hafa skoðað þessa veffyrirlestra sem var mikil vinna lögð í. Ég held að það skipti miklu 

máli að þetta sé sameiginlegur vettvangur MA-nema, doktorsnema og kennara. 

Fyrirlestrarnir eru verkefni sem MA-nemar unnu og gerðu mjög vel og eitthvað hafa 

doktorsnemar verið að skrifa líka. 

 HF: Greinar MA-nema hafa fengið mikinn lestur og mesta umfjöllun. Það eru greinar MA-

nemenda sem hafa fengið viðbrögð í öðrum blöðum. Það eru sóknarfæri í því að virkja meira 

nemendur.  

JKH: Það segir líka sögu um okkur „saltstólpana“. Að vísu held ég að greinin mín um 

Vatnsberann hafi haft þau áhrif að hann verður settur í Bakarabrekkuna.  

HF: Sú grein var mikið lesin. Samkvæmt Google Analytics þá er hún er ein af mest lesnu 

greinum Hugrásar. Og Moses Hightower greinin þín fór út um allt á Facebook.  
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JKH: En t.d. með þessa Vatnsbera-grein, þarna er mál sem ég vildi koma upplýsingum um á 

framfæri. Það skiptir máli fyrir mann sem háskólakennara að hafa þennan vettvang. Ég hef 

ekki áhuga á því að vera á einhverju Vísis-bloggi. Ég er mjög ánægður með þennan vettvang 

til að geta átt svona sniðmengi við samfélagið; mér finnst þetta réttur vettvangur. Það eru 

kannski ákveðin mál, innri mál háskólans eða mál sviðsins, sem maður hefði alveg átt von á 

að væru rædd þarna en hafa ekki verið rædd. 

HF: Geir Sigurðsson er sá eini sem hefur komið með grein á þessum nótum. 

HF: Telur þú að ritstjórn Hugrásar eigi að vera í höndum kynningar- og vefstjóra 

Hugvísindasviðs? 

JKH: Kynningarstjóri hefur nóg annað að gera, hugsanlega er sniðugra að rannsóknarstjórinn 

væri það, ef það ætti að vera einhver á skrifstofunni; hann er í tengslum við kennara og það 

sem er í gangi. Það þarf að finna eitthvað gott form á því. Það er ákveðinn kostur að sá sem 

er ritstjóri kunni á umsýslukerfið, geti breytt og svoleiðis. Þetta sé hluti á starfslýsingu 

einhvers, en ég sé ekki fyrir mér að neinn af okkur föstu kennurum hér taki þetta að sér. En 

ég held að æskilegast væri einhverskonar samband, þ.e. mér fannst frábært að þú kæmir inn 

í þetta verkefni sem nemandi sem væri að vinna verkefni. Við erum með þetta stóra nám í 

ritstjórn og útgáfu. En það væri æskilegast að hægt væri að hafa alltaf svo „inntörn“ 

nemenda í þessu starfi undir umsjá þess sem væri ritstjóri. Þá þyrfti þessi ritnefnd að vera 

virk. Gallinn við þessar nefndir er að allir eiga að bera ábyrgð en í raun gerir enginn það.  

Þú varst að spyrja um ritstjórnarstefnu, þá er það vandasamt því að einhverju leyti þurfa 

pennarnir að búa til „karakter“ vefsins og það er ekki hægt að gera það fyrirfram. En það er 

kannski hægt að taka það sem kemur inn, og segja „já þetta gekk vel“, „við skulum leggja 

áherslu á þetta“, „þetta er ekki að virka“.  

Það er kannski hægt að finna einhverjar leiðir, hluti af starfi doktorsnema er svokallaður 

almennur hluti námsins. Ritstjórn Hugrásar gæti verið 5e; nemendur tækju eina önn eða 

tvær. Af því að það þarf einhvern eins og þig sem hefur ástríðu fyrir þessu. Það er mjög 

forvitnilegt að skoða sambærilega miðla; Kistan er besta hliðstæðan. Hún var drifin áfram 

upphaflega af Matthíasi Viðari, þetta var hans prívat“ framtak, svo hafa komið þar inn 
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launaðir ritstjórar á ýmsum tímum og svo hefur hún dáið á milli. Við þurfum ekki nema að 

deyja einu sinni til að fólk hætti að fara inn á Hugrás. Þá er allt unnið fyrir gíg. 

Alltaf þegar ég fer inn á Hugrás þá er alltaf eitthvað nýtt, og mér finnst að því leyti Hugrás 

hafa verið sviðinu til sóma. Það er hellingur af efni sem hefur komið þarna inn. 

HF: Hugrás er ætlað að vera virkur menningarmiðill og vettvangur fyrir gagnrýna 

samfélagsumræðu; telur þú að það hafi tekist? 

JKH: Já, sumt finnst mér skemmtilegt, sumt les maður annað ekki. Mér finnst ekkert vera 

fyrir neðan „standard“. Ármann Jakobsson hefur skrifað merkilegar greinar, m.a. um 

vinnumat. Gauti Kristmannsson hefur skrifað beittar greinar. Hjalti Hugason hefur verið mjög 

virkur. Það hafa komið greinar frá Gunnþórunni sem hafa verið nær bloggfærslunni, en um 

leið er það svona súrefni; það er ekki allt sem þarf að vera mjög útpælt. 

HF: Hugrás hefur fengið þá gagnrýni að gera menningu og samfélagsmálum hátt undir höfði 

á kostnað þeirra fræða sem stunduð eru við deildina. Telur þú að Hugrás eigi að fókusera 

meira á fræðilegar greinar? 

JKH: Ég held að allt sem ég hef skrifað hafi verið í mínum fræðum. Þetta er gagnrýni sem á að 

beina til kennara í þeim greinum sem ekki fást við menningu.  

HF: Hvernig kanntu við útlit vefritsins og uppbyggingu? Er eitthvað sem þú telur að mætti 

laga?  

JKH: Nei, mér finnst þetta frekar líflegt. Það renna þarna 4 niður í flettistiku og svo getur 

maður séð næstu á eftir. Mér finnst „lógíkin“ þegar maður er að finna gamalt efni ágæt. Það 

eru smá möguleikar með hægri dálkinn, hann er full „statískur“. Mér fannst ávarpið frá 

Ástráði vera full lengi uppi. Það er kannski hægt að poppa þetta svolítið upp.  

HF: Hvaða væntingar hefur þú til Hugrásar á næstu árum? Í hvaða átt telur þú að Hugrás ætti 

að þróast?  

JKH: Mér finnst þetta vera ágætur grunnur. Mér finnst það eigi ekki að vera markmið 

Hugrásar að gera allt vitlaust í hverri viku. Það er ekki markmið í sjálfu sér að ná einhverjum 

rosalegum vinsældum. Heldur er aðalatriðið að þetta sé trúverðugur vettvangur sem að 
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þetta háskólasamfélag, Hugvísindasvið, kennarar, starfsfólk, doktorsnemar og MA-nemar vilji 

birta hugrenningar sínar á og að hann detti ekki niður. Ég held að það sé aðaláskorunin að 

þetta verði ekki rússíbanareið með djúpum lægðum, og það gerist ekki nema að það sé 

einhver við hinn endann sem er að pota í og sjái til þess að það sé einhver „rythmi“ sem detti 

ekki niður. Þetta er náttúrulega tilraun en ef henni þrýtur erindi þá er engin skömm að bara 

að hvíla hana, en mér finnst hún hafi farið ágætlega af stað en það þarf að finna góða lausn á 

þessum skipulagsmálum. 
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Fylgirit 3 

Skilgreining á vinnuframlagi nemanda 

– sem ákveður að ljúka ritstjórnarnámi sínu sem nemi á Hugrás (30e). 
 

Tilgangur 

Hugvísindasvið gefur út vefritið Hugrás sem er fréttamiðill í hugvísindum og vettvangur fyrir 

fræðimenn í gagnrýnni samfélagsumræðu. Birt er ný grein á slóðinni www.hugras.is á 

hverjum virkum degi en þó sjaldnar í fríum og yfir sumarið. 

 

Starfsnám við Hugrás gefur MA-nemum í ritstjórn og útgáfu tækifæri á því að sinna 

fjölbreytilegum ritstjórnarverkefnum við lifandi vefmiðil undir stjórn og leiðsögn ritstjóra.  

 

Á meðan á starfsnáminu stendur situr nemandinn í ritnefnd Hugrásar og sinnir daglegum 

störfum við vefritið. Starfsstöð nemanda er á skrifstofu Hugvísindasviðs.  

 

Helstu viðfangsefni 

Mun nemandinn koma að öllum stigum útgáfu veftímarits:  

 

- Vinna að birtingaráætlun ásamt ritstjóra, ákveða hvaða fastapennar við ritið eigi að vera 

með greinar á næstu vikum og raða inn öðrum greinum sem hafa borist vefritinu.  

- Vera í samskiptum við fastapenna vefritsins og tryggja stöðugt flæði greina.  

- Afla efnis frá kennurum og framhaldsnemum á Hugvísindasviði. 

- Leggja mat á hvort greinar falli undir reglur ritstjórnar, með aðstoð ritstjóra ef þörf 

krefur. 

- Eiga samvinnu við greinahöfunda og annast prófarkalestur. 

- Taka viðtöl (texti eða myndskeið) og vinna þau til útgáfu. 

- Setja inn efni í vefumsjónarkerfi (WordPress)  

- Annast myndaritstjórn, sem felst í að finna myndir til að birta með greinum og 

meðhöndla þær fyrir birtingu. 

http://www.hugras.is/
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- Fara yfir athugasemdir notenda. 

- Kynna vefritið gagnvart fjölmiðlum, háskólasamfélaginu og almenningi. 

- Halda fundi með ritnefnd Hugrásar þar sem staða ritsins er kynnt og farið yfir álitamál 

sem komið hafa upp. 

- Önnur verkefni í samstarfi við ritstjóra. 

  

Verkefnin eru unnin í samvinnu við og undir leiðsögn ritstjóra vefritsins, Guðmund Hörð 

Guðmundsson, vef- og kynningarstjóra Hugvísindasviðs.  

 

Nemandinn fær þjálfun í notkun vefumsjónarkerfisins WordPress auk leiðsagnar um 

myndvinnslu. 



 

68 
 

Fylgirit 4 

HUGRÁS - Staða vefjarins og greining á verkefnum. 

Fyrri hluti 

Gátlisti – Hvað þarf alltaf að hafa í huga og alltaf að halda gangandi 

 

Ritnefnd 

Fá ritnefndarfulltrúa til að taka þátt í því að afla greina. Ritnefnd, ásamt ritstjórn, á að vera 

ábyrg fyrir því að það komi efni í vefritið. 

Ritstjórn 

Passa þarf upp á að fá nemendur í starfsnám hjá Hugrás með nokkrum fyrirvara. Ef manna á 

Hugrás 11 mánuði á ári með nemum þá þarf framlag tæplega 5 starfsnema (4,8) á ári miðað 

við 10 vikna starfsnám. Reynslan sýnir að vef- og kynningarstjóri Hugvísindasviðs getur ekki 

með góðu móti bætt daglegri ritstjórn Hugrásar við annasamt starf.  

Birtingar 

Markmið ritstjórnar var að birta að minnsta kosti eina nýja grein á hverjum virkum degi, eins 

og reglur ritstjórnar hljóða upp á. Það gefur lesendum síðunnar tilfinningu fyrir virkni og 

krafti vefmiðilsins og að alltaf sé eitthvað nýtt um að vera á Hugrás.  

Samskipti við fasta penna 

Grundvallaratriði í rekstri vefritsins er að gera birtingaráætlun fram í tímann (að lágmarki 

einn mánuð) og keyra áætlunina svo áfram með persónulegum samskiptum við föstu 

pennanna. Þannig viti föstu pennarnir nokkurn veginn í hvaða viku þeir eigi að vera með 

næstu grein (miðað er við eina grein í mánuði). Haft er svo samband viku til tíu dögum fyrir 

birtingardag og ýtt við greinahöfundi. Jón Karl Helgason, einn föstu pennanna við Hugrás, 

orðaði þetta svona: „Ef þetta á að ganga að fastir pennar séu að skrifa í hverjum mánuði þá 



 

69 
 

þarf að hnippa í þá: ,Þú átt að vera með grein eftir viku‘. Annars er maður ekki búinn að segja 

þetta inn í dagatalið og ekkert verið að hugsa neitt. Og skrifar ekkert. Þá bara deyr þetta 

smátt og smátt út.“ 24 

Vefritið þarf að fá greinar í síðasta lagi daginn fyrir áætlaðan birtingardag. Það gefur 

ritstjórum tíma til að yfirfara textann, finna myndir og vinna umbrotið.  

Lengd greina 

Það er mikilvægt að halda lengd greina niðri. Samkvæmt reglum ritstjórnar skal grein „að 

jafnaði ekki vera lengri en 600 orð og að hámarki 1200 orð.“ Komið hefur fram að lestur 

minnkar ef greinar eru öllu lengri en 1000 orð. 

Nöfn greinahöfunda 

Ákveðinn galli á sniðmáti Hugrásar lýsir sér í því að nöfn höfunda greina birtast ekki hjá titli 

greinar heldur í lok þeirra. Þess vegna verður að gæta þess vel að setja nöfn höfunda í 

kynningartextann sem fylgir með hverri grein. Sjá lið 3.1.7.2 í handbók Hugrásar. 

Efnisorð 

Nauðsynlegt er að setja inn efnisorð með færslum þar sem það auðveldar leit á síðunni og 

gerir henni hærra undir höfði hjá leitarvélum. Margar leitarvélar, t.d. Google, miða m.a. við 

notkun efnisorða á vefsíðu er þær meta hvar í röðinni síðan á að birtast í niðurstöðum leitar. 

Þetta er því ódýrasta auglýsing sem síðan getur fengið. 

Kynningarmál  

Það hefur ekki tekist að ná þeirri athygli sem vonast var eftir. Nokkrar greinar hafa að vísu 

farið á flug en þó ekki náð að fanga breiðan hóp lesenda.  

Sigurjón Ólafsson vildi meina að það væri: „ekki ástæða til að fella einhverja stóra dóma um 

Hugrás strax. Því það hefur ekki verið ráðist í kynningu af neinum krafti ennþá. Við erum búin 

að vera í svona „soft launch“ nokkuð lengi.“ Það hafi aldrei verið tekið næsta skref sem er að 

kynna vefinn með herferð til að láta alla vita að vefurinn sé kominn í loftið.  

                                                      
24

 Jón Karl Helgason 2011 
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Það er ljóst að peningaskortur ræður nokkru um skort á kynningu en það eru samt til ýmsar 

leiðir til að kynna Hugrás án þess að það þurfi að kosta mikið, t.d. með því að nota Facebook, 

nýnemakynningar og aðra fréttamiðla. Einnig væri hægt að nota vefsíður Hugvísindasviðs og 

stofnanna.  

Efni fyrir vefritið 

Má ekki gleyma að uppfæra 
 

 Þegar nýtt hefti af Ritinu, tímariti Hugvísindastofnunar, kemur út verður að gera efni þess góð 
skil bæði á síðum ritsins og með fréttatilkynningum eða umfjöllun í greinum. 

 Uppfæra krækjur í útvarpsþætti í umsjá fræðimanna á Hugvísindasviði og bæta við 
nýjum. 

 

Hugmyndir undirbúningshóps, sem ekki hafa verið nýttar 

 Ekki hefur verið birt efni frá hugvísindafólki utan skólans og er það að hluta til vegna 
þess að ekki hefur verið hægt að greiða fyrir greinar. Mögulega er hægt að finna 
lausn á því. 

 Í tengslum við Hugvísindaþing í mars á hverju ári og meistara- og doktorsdag sviðsins í 
október ár hvert verður efni frá þeim viðburðum áberandi í vefritinu, bæði í 
aðdraganda og í kjölfar þinganna. Það reyndist ekki jafn mikið flæði greina frá þinginu 
eins og vonir stóðu til en mögulega spilaði inn í að í ár (2011) voru tvö þing haldin. 
Það gæti borgað sig að hafa samband við fyrirlesarana með greinaskrif um leið og 
búið er að festa dagskrá þingsins. 

 Myndupptökur frá ráðstefnum og fundum (erlendir fyrirlesarar, heiðursdoktorar); 
eitthvað hefur verið notað af slíku myndefni en hér er mikill óplægður akur. 

 Stutt viðtöl sem sýna „hina hliðina“ á fræðimönnum.  

 Setja upp YouTube-rás fyrir Hugrás. 

 Almennar upplýsingar um nám, fræðimenn, rannsóknir og kennslu.  

 Fjölmiðlagátt með upplýsingum um kennara, myndefni o.fl. 
 
 

Hugmyndir að efni sem komu fram á fundum ritnefndar: 

 Fá ætti bækur frá útgefendum fyrir bókagagnrýni. 

 Erfitt hefur verið að fá greinar frá sagnfræðingum, en bent var á að félag sagnfræðinga væri 

með hádegisfyrirlestra og það mætti athuga með að fá greinar skrifaðar upp slíkum 

fyrirlestrum. 

 Leiða mætti menn saman á rökstóla um málefni sem tekist er á um. Þetta gæti bæði verið í 

viðtalsformi (myndupptöku) og sem greinar sem stefnt væri saman. 
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 Hægt væri að senda á alla föstu pennana ábendingu um að ritstjórn vilji frá grein um „ákveðið 

atriði“, og veiða þannig upp umfjöllun. 

 Fréttatilkynningar um nýútkomnar bækur hugvísindafólks, sem unnar eru fyrir Hugskeyti, 

geta einnig birst á Hugrás. 
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Síðari hluti 

Hugrás – það sem þarf að lagfæra á vefsvæðinu 

 

Forsíða  

Flettiskilti  

Myndir bjagast ef þær eru ekki í stærðinni 230x200px, t.d. eru bókakápur yfirleitt ekki í 

þessum hlutföllum. Útdráttur um greinina sést ekki allur í sumum tölvum. Því hefur verið 

gripið til þess ráðs að hafa hámarkslengd á útdráttunum og virðist sem 100 stafabil gangi á 

flestum skjáum. Það getur verið að hægt sé að finna skemmtilegri lausn á þessu vandamáli 

en að telja stafabil. Mögulega er til lausn á Hybrid forum. 

 

 

1. Efri leiðarstika 

Gardínur efri leiðarstiku truflast af myndskeiðsgluggum í Explorer-vafranum. Mögulega er til 

lausn á Hybrid forum. 

 

1.1   Um Hugrás 

Ritnefnd  

Skipta út nafni Sólveigar Önnu Bóasar fyrir nafnið: Gunnlaugur A. Jónsson 

 

Taka út nafn Helgu Ferdinandsdóttur neðst á síðu, sjá: http://www.hugras.is/um-

hugras/ 

 

1.2   Hugvísindasvið 

Hér er enn gefið upp nafn Sigurjóns Ólafssonar sem tengiliðar sviðsins, sjá neðst á 

síðunni http://www.hugras.is/um-hugras/hugvisindasvid/ en ætti að vera 

Guðmundur Hörður Guðmundsson. 

 

1.3   Ritið  

 

I. Það vantar umfjöllun um nýjasta hefti Ritsins: Háskólinn í krísu? 1/2011. 
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II. Nú eru 13 liðir í gardínu leiðarstikunnar fyrir Ritið en það færi betur á því að 

sýna þar nýjustu 3–5 hefti og vera með krækju á síðu sem héti „Eldri hefti“.  

III. Það vantar nokkrar kápumyndir fyrir Ritið (og nokkrar eru misstórar). Það 

vantar kápur fyrir hefti 1, 2 og 3 /2002, 1/2003, 1, 2 og 3 /2004, 3/2006, 

3/2008, 1, 2 og 3 /2009 og 1 /2010. 

 

2 Leiðarstika fyrir neðan borða  

 

2.1    Fréttir 

2.1.1  Ritfregnir  

Það þarf að halda betur utan um þennan flokk. Hugmyndin var að 

hér væri fjallað um allar þær bækur sem starfsmenn á 

Hugvísindasviði gefa út en því hefur ekki verið fylgt nægjanlega eftir. 

 

2.2    Skiptar skoðanir 

Flokkurinn Skiptar skoðanir hefur enga undirflokka þrátt fyrir að vera orðinn mjög 

greinamargur. Það væri notendavænt að setja upp nokkra undirflokka til að hjálpa 

notendum að átta sig á mismunandi umfjöllunarefnum í flokknum. 

 

2.3   Fræði  

Þennan lið þarf að skilgreina betur fyrir ritstjórn í samstarfi við ritnefnd. Ritstjórnin 

hefur ekki náð að þróa þennan flokk nægjanlega vel og því hefur verið óljóst hvaða 

greinar eiga að birtast í „Fræðin“ frekar en í „Menning“ eða „Aðrar tungur“. Hér 

myndi hjálpa að skipta greinunum í undirflokka; þá yrði einnig auðveldara að leita 

að greinum.  

 

Tillaga að undirflokkum:  

Fornleifafræði  

Guðfræði 

Heimspeki 

Hugvísindi 

Málvísindi  

Sagnfræði 

Táknmálsfræði 

Trúarbragðafræði 

 

Í listanum gæti einnig verið flokkurinn „Íslenska“ en ritnefnd þarf að taka afstöðu til 

þess hvort það er nóg að hafa flokkinn „Málfræði“ og flokkinn „Bókmenntir“ (undir 

yfirflokknum Menning). 

 

2.3.1  Grein mánaðarins  

Þetta var fín hugmynd sem ætti að vera hægt að þróa en útfærslan á 

Hugrás kemur ekki nógu vel út. Núna er þetta undirflokkur undir 



 

74 
 

„Fræði“ og fær engu meiri athygli en aðrar greinar. Mögulega væri 

hægt að hampa þessum greinum meira en hefur verið gert. Það 

mætti því koma fyrir auglýsingu eða borða á forsíðu sem vekti 

athygli á grein mánaðarins.  

 

 

2.4   Menning 
2.4.1 Myndlist  

Það vantar inngangstexta fyrir færsluflokkinn. 

 

2.5    Aðrar tungur  

Þessi yfirflokkur lítur ekki vel út í leiðarstikunni því að flokkurinn er hálf tómlegur. 

Það sem er inni af greinum er ekki endilega það sem þessi yfirflokkur átti að standa 

fyrir, það er að segja greinar á erlendum málum. Hér þarf að ákveða hvort það eigi 

að:  

a) hætta með flokkinn,  

b) halda honum inni og fá greinahöfunda til liðs við Hugrás sem vilja skrifa á öðrum 

málum en íslensku,  

c) fela flokkinn neðar í veftrénu. 

 

 

Ýmis önnur atriði 

 

Umfjöllun um fasta penna 

Núna er engin umfjöllun um fasta penna Hugrásar á vefsvæðinu. Slík skrá var ekki sett saman 

í upphafi vegna tímaskorts en það er full ástæða til að birta umfjöllun um þá sem skrifa 

reglulega í vefritið. Það er notendavænt að geta t.d. séð á einum stað hvaða greinar höfundur 

hefur birt á Hugrás. 

Ef slík skrá er búin til þarf að ákveða hvar á Hugrásar-síðunni umfjöllun um fasta 

penna eigi að birtast, t.d. hvort umfjöllun um greinahöfund eigi að birtast með hverri grein 

eftir hann. Það þarf svo að vera vinnuregla að fá fasta penna til að skila inn „um“ þegar þeir 

skila inn fyrstu grein. Myndir má fá úr starfsmannaskrá en einhverjum tilfellum vantar myndir 

af fastapennum, t.d. þeim sem eru doktorsnemar. 

 

Facebook 

Nú er á öllum síðum Hugrásar-hnappur sem gerir það kleift að mæla með síðum. Þessi 

hnappur er líka á statískum síðum í efri leiðarstiku eins og síðum um Hugvísindasvið og 

stofnanir Hugvísindasviðs. Facebook-hnappurinn ætti bara að vera á greinum, fréttum (og 

mögulega statískum síðum Ritsins). 

 

Athugasemdakerfi  

Núna er hægt að setja inn athugasemdir á öllum síðum vefsins líka statískum síðum eins og 

umfjöllun um Hugvísindasvið. Athugasemdakerfið ætti einungis að vera á greinum vefritsins 
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enda er það stefna Hugrásar að lesendur geti brugðist við efni þeirra. Það er mögulegt að það 

mætti vera hægt að gera athugasemdir við fréttir en ritnefnd þarf að taka afstöðu til þess. 

 

Netfang 

Það þarf að setja netfang Hugrásar í fót síðunnar svo hægt sé að eiga í beinum samskiptum 

við ritstjórn. Einnig mætti setja slíkar upplýsingar á síðuna „Um Hugrás“ í efri leiðarstiku.  

 

Prent  

Það stóð til að setja inn möguleikann á að prenta eða fá grein sem pdf-skjal. Þá þarf að setja 

slíkt upp með bæði Prent-fídus og pdf. 

 

RSS-veita 

Setja upp RSS-veitu fyrir Hugrásar-síðuna. 

 

English 

Það hefur ekki verið sett upp viðmót á ensku á Hugrás og mögulega er það ekki 

tímabært. En setja mætti inn stutta umfjöllun á ensku um vefritið, t.d. fyrir þá nema 

Hugvísindasviðs sem tala ekki íslensku.  
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Skjáskot og myndir 

1. Hönnunartillaga að útliti Hugrásar 
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2. Útlit Hugrásar á meðan á kynningartímabilið stóð yfir. Hér má sjá fyrri útgáfu af lógói Hugrásar. 
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3. Forsíða Hugrásar smækkuð svo hægt sé að sjá forsíðuna alla eins og hún birtist á fyrsta opnunardegi vefsins í 

upphafi kynningartímabilsins. 
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4. Mest lesnu greinar Hugrásar fyrstu vikuna í loftinu 
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5. Útlit Hugrásar í dag. 

Hér má sjá nýtt lógó vefmiðilsins og að vísað er á veffyrirlestra Hugvísindasviðs í íbótum efst á hægri hlið síðunnar. 
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6. Grein Evu Hafsteinsdóttur, „Fórnarkostnaður námsmanna“ 
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6. Pressan fjallaði um grein Evu Hafsteinsdóttur „Fórnarkostnaður námsmanna“ og vísaði á Hugrás. 
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7. Umfjöllun Páls Baldvins Baldvinssonar í Fréttatímanum 
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8. Myndvinnsla fyrir grein Eiríks Rögnvaldssonar „Kann tölvan þín íslensku?“ 
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9. Facebook-síða Hugrásar 
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10.  Greinar sem birtust á Hugrás tímabilið 28. janúar-30. mars 2011 

Janúar 
   Fastir pennar 
 

Heiti greina Flokkur 

Björn Þorsteinsson SHD Lög, þjóð og klíka, þrenning sönn og ein Bókmenntir/heimspeki 

Gauti Kristmannsson ÍMD Erich Fried, skáld og þýðandi 1921-1988 Bókmenntir 

  
Ég mótmæli! Ég var rændur atkvæði mínu Samfélagsmál 

Hólmfríður Garðarsdóttir  DET Uppruni og menningartilfærslur í bókmenntum Kosta Ríka I Bókmenntir 

Jón Karl Helgason ÍMD Miðnætursólborgarstjórinn Bókmenntir 

  
Tálsýnir Christophers Nolan Kvikmyndir 

Pétur Knútsson DET Raunir hugvísinda og raunvísindahyggja Hugvísindi 

Rúnar Helgi Vignisson ÍMD Hvernig verður höfundur til? Ritlist 

Steinunn J. Kristjánsdóttir SHD Sorp að fornu og nýju Fornleifafræði 

Innsent efni 
   Einar Sigurbjörnsson 
 

Heimanfylgja – um uppvöxt Hallgríms Péturssonar Gagnrýni-bókmenntir 

Febrúar 

   
Fastir pennar 

 
Heiti greina Flokkur 

Ármann Jakobsson ÍMD Túlkunaróttinn Hugvísindi 

Gauti Kristmannsson ÍMD Þjóðarskrípi eða skrípaþjóð? Samfélagsmál 

  
Ritstuldur ráðherra Stjórnmál 

Geir Sigurðsson DET Námshvatar í framhaldsskólum og hlutverk íslenskra háskóla Háskólasamfélagið 

Hólmfríður Garðarsdóttir  DET Um yrkisefni Federico García Lorca Bókmenntir 

  
Uppruni og menningartilfærslur II Bókmenntir 

Ingibjörg Þórisdóttir SKR Súldarsker eftir Sölku Guðmundsdóttur Gagnrýni-leikhús 

Íris Ellenberger DOK Tilviljanakennt lýðræði? 
 Jón Karl Helgason ÍMD Moses Hightower Tónlist 

Pétur Knútsson DET Bylting í Egyptalandi eða hjá Al Jazeera Stjórnmál 

Rúnar Helgi Vignisson ÍMD Innistæðulaus ást Leikhúsfræði 
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Sigríður Lára Sigurjónsdóttir DOK Póstdramatískt leikhús Leikhúsfræði 

Steinunn J. Kristjánsdóttir SHD Ert þú landnámsmaður? Fornleifafræði 

Þröstur Helgason DOK Hvað veit Harpo? Menningarrýni 

  
Samfélagslíkaminn í hjáveituaðgerð  Menningarrýni 

Innsent efni 
   Eva Hafsteinsdóttir M.A.-nemi Jafnrétti í orði eða á borði Samfélagsmál 

Mars 

   
Fastir pennar Deild Heiti greina Flokkar 

Auður Aðalsteinsdóttir  DOK Víti nútímans Bókmenntir 

Ármann Jakobsson ÍMD Um ritrýni Háskólasamfélagið 

Björn Norðfjörð ÍMD Chaplin Kvikmyndafræði 

Eiríkur Rögnvaldsson ÍMD Frumvarp Málfræði 

  
Kann tölvan þín íslensku? Málfræði 

Hildur Gestsdóttir  SHD Af þversögnum Fornleifafræði 

Hjalti Hugason  GTD Hugvísindi á hliðarlínunni Hugvísindi 

Kristján Mímisson DOK Það liggur í hlutarins eðli Hugvísindi 

Rúnar Helgi Vignisson ÍMD Sýnið ekki karakter Málfræði  

Sigríður Lára Sigurjónsdóttir DOK The Wire Gagnrýni -sjónvarp 

Þröstur Helgason DOK Hvernig gat svo vond hugmynd orðið að veruleika? Menningarrýni 

  
Ræða konungs Kvikmyndafræði 

  
Thor Vilhjálmsson Endurbirt 

  
Raun(a)saga fátæks fólks? Endurbirt 

Innsent efni 
   Þórbjörg Daphne Hall M.A.-nemi Tónlistarmenntun í dag Tónlist 

  

Er íslensk tónlist heimóttarleg? Tónlist 

Gunnar Harðarson 
 

Petrarca og tilurð húmanískra fræða Hugvísindi 

Eva Hafsteinsdóttir M.A.-nemi Fórnarkostnaður námsmanna Samfélagsmál 

Eyja M. Brynjarsdóttir 
 

Marserað í hjörðinni Samfélagsmál 

Árný Lára Karvelsdóttir M.A.-nemi Stafrænt Ísland Nýmiðlun 
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