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Ágrip 

 
Stúdentablaðið er tímarit í eigu Stúdentaráðs Háskóla Íslands. 

Greinagerð þessi lýsir sögu Stúdentablaðsins og er markmiðið að varpa ljósi á 

aðdragandann að stofnun þess.  

Hefðum við útgáfu blaðsins er lýst og fjallað er um ritstjórnarstefnu þess og 

svo almennt um margþætt hlutverk ritstjóra tímarits. Sérstök áhersla er lögð á útgáfu 

Stúdentablaðsins skólaárið 2009–2010 og er markvisst farið er yfir öll helstu atriði 

sem ritstjóri blaðsins þarf að hafa í huga í starfi sínu. Efnistökum, útliti blaðsins, 

uppsetningu þess og umbroti eru gerð góð skil og einstakir þættir skoðaðir með tilliti 

til þeirra viðamiklu breytinga sem gerðar voru á framsetningu og innihaldi blaðsins. 
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Inngangur  

Starf ritstjóra Stúdentablaðsins er bæði fjölþætt og fróðlegt. Af fenginni reynslu sem 

fyrrverandi ritstjóri blaðsins get ég sagt að ábyrgðin er mikil, en tækifærin mörg.  

Við gerð þeirra sex tölublaða sem ég hafði umsjón með stendur margt upp úr 

og þá sérstaklega viðtal mitt við Frú Vigdísi Finnbogadóttur fyrrverandi forseta 

Íslands. Vigdís veitti blaðinu viðtal eftir ítrekaðar beiðnir. Ég tjáði Vigdísi mikilvægi 

þess að rödd hennar myndi heyrast um Háskólasamfélagið því að langur tími væri 

liðinn frá því að hún hefði tjáð sig opinberlega, margir gætu eflaust dregið lærdóm af 

hennar skoðunum og því væri það Stúdentablaðinu mikilvægt að fá að ræða við hana. 

Það má segja að ég hafi sjálf dregið ákveðinn lærdóm af því að „ná“ þessu 

viðtali við hana og var hann sá að gefast ekki auðveldlega upp þrátt fyrir að hlutirnir 

virðist manni ekki í hag á einhverju augnabliki. Betra er að halda áfram að reyna ef 

afraksturinn getur orðið þess virði.  

Hefði ég sætt mig við áhugaleysi hennar á viðtali eftir fyrsta samtal okkar þá 

hefði ég ekki náð að vekja Stúdentablaðið nægilega til lífsins aftur. Það er mín 

einlæga skoðun. Ég er því þakklát fyrir að hafa gengið á eftir henni í tvo mánuði og 

náð þessu skemmtilega viðtali við hana fyrir blaðið.  

Í þessari greinargerð er reynt að varpa ljósi á sögu blaðsins og uppruna þess. 

Hér verður fjallað um blaðið sem ákveðna spegilmynd menntamanna á samfélag sitt 

hverju sinni. Blaðið á sér langa sögu, en Það hefur verið gefið út samfellt frá árinu 

1924 og er því brátt að verða aldargamalt. 

Spurningunni um hvert sé starf og hverjar séu skyldur ritstjóra 

Stúdentablaðsins er einnig svarað og er blaðið sérstaklega skoðað með tilliti til útgáfu 

þess skólaárið 2009–2010. 

Við vinnslu þessarar greinagerðar voru helstu markmið höfundar að gera efnið 

fræðandi og áhugavert.  
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I. hluti  
1. Saga Stúdentablaðsins  

Stúdentablaðið var fyrst gefið út þann 1. desember árið 1924. Blaðið hefur komið út 

með reglubundnum hætti ár hvert frá stofnun þess. Það má segja að Stúdentablaðið sé 

með lífseigustu tímaritum á landinu enda spannar útgáfa þess 88 ár þegar þetta er 

ritað. Blaðið var og er enn gefið út á vegum Stúdentaráðs Háskóla Íslands og er því 

ekki hægt að fjalla um sögu Stúdentablaðsins án þess að gera sögu Stúdentaráðs 

ákveðin skil. 

Stúdentafélag Háskólans var undanfari Stúdentaráðs Íslands, en það var stofnað 

árið 1915. Stúdentafélagið var upphaflega hugsað sem skemmti- og fræðslufélag (Jón 

Ólafur Ísberg. 1996:24–28). 

Það var svo þann 11. desember 1920 að Stúdentaráð var stofnað með 

formlegum hætti að fenginni blessun Háskólaráðs. Tilgangurinn með stofnun 

Stúdentaráðsins var sá að beina ljósi að og berjast fyrir hagsmuna- og félagsmálum 

nemenda við háskólann.  

Fyrstu árin var áherslan lögð á kjaramál stúdenta. Skortur á húsakosti fyrir 

stúdenta var þar ofarlega á lista. Stúdentaráð stofnaði mötuneyti fyrir stúdenta á öðru 

starfsári sínu sem gefið var nafnið Mensa Academica. Tilgangurinn með stofnun þess 

var að veita stúdentum góðan mat á betri kjörum. Mensa varð fljótt vinsæll 

samkomustaður fyrir stúdenta. Stúdentar sátu þar langdvölum og gæddu sér á mat og 

drykk á meðan þeir lásu blöðin og ræddu heimsmálin (Guðmundur Hálfdánarson, 

2011: 193–194).  

Hugmyndin að Stúdentablaðinu kom frá Stúdentaráði. Blaðið var talin þörf 

viðbót inn í háskólasamfélgið þar sem hagsmunamál stúdenta fengu hljómgrunn og 

góða umfjöllun. Stúdentaráð notaði Stúdentablaðið markvisst til að þrýsta á brýnar 

kjaraúrbætur stúdentum til handa eins og sjá má í grein sem birtist í Stúdentablaðinu 

árið 1929, en þar segir „Stúdentum er það hið mesta kappsmál að koma upp „garði“, 

þar sem fátæklingar úr þeirra hópi geta fengið góð herbergi með góðum kjörum“ 

(Kristján Guðlaugsson. 1929:73-76).  
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1.1 Stúdentablaðið stofnað  

Stofnun Stúdentaráðs markar upphaf Stúdentablaðsins þótt fjögur ár hafi liðið frá 

stofnun þess og þar til 1. tölublaðið kom út. Útgáfan var liður í því að gera baráttu- og 

hagsmunamál stúdenta sýnilegri (Guðmundur Hálfdánarson, 2011: 191–192). 

Fyrsti ritstjóri Stúdentablaðsins var Lárus Sigurbjörnsson, nemi við 

Heimspekideild Háskóla Íslands. Hann ritstýrði blaðinu ásamt Gísla Guðmundssyni, 

Magnúsi Ásgeirssyni, Guðna Jónssyni og Eyþóri Gunnarssyni sem allir voru 

nemendur við háskólann. Í fyrsta leiðaranum gerir ritstjórinn tilgang þess að 

umræðuefni. Hann leggur áherslu á að útskýra fyrir lesendum hvernig Stúdentablaðið 

er hugsað og hvaða þörf blaðinu er ætlað að mæta. Blaðið átti ekki að vera pólitískt 

heldur átti það fyrst og fremst að gefa fjölbreytta heildarmynd af lífi háskólastúdenta. 

 

Blað það, sem hér birtist hið fyrsta sinn, er ekki stofnað til þess að 

vinna fyrir neinar ákveðnar stefnur í félags- eða mentamálum. Rétt 

er að skoða það sem ávöxt sívaxandi félagsanda meðal stúdenta, á 

síðustu árum, sem lýsir sér eigi síður í ýmsum öðrum hugsjónum, er 

þeir hafa skapað og reynt að framkvæma sumar hverjar. Tilgangur 

blaðsins er einkum sá, að gefa þeim, er um slíkt hirða, sem 

fjölbreyttasta heildarmynd af andlegu lífi háskólastúdenta. Þeim 

tilgangi verður ekki náð nema að mjög litlu leyti með einu litlu 

tölublaði. En það er ætlun stúdentaráðsins að blaðið komi út endrum 

og eins framvegis, og mun það þá, er stundir líða, geta orðið 

skemtileg og merk heimild um það, hvaða málefni hafi verið efst á 

baugi meðal stúdenta á hverjum tíma. Blaðið á að sýna viðhorf 

skilning og áhuga. En því er ekki ætlað að ganga fram fyrir 

fylkingar í neinni baráttu. Þó kynni svo að fara, ef sérstök ástæða 

gefst, og vafalaust mun það telja sér skylt að halda fram sérstökum 

málum, er varða hag stúdenta, eftir því sem efni leyfa og þörf gerist.  

Sökum þess, hve rúm blaðsins er lítið, hefir það ráð verið tekið, að 

takmarka lengd greinanna. Á þann hátt verður efni þess 

margbreyttara, en hinsvegar ef til vill naumast jafn rökstutt og 

tæmandi í hverju einstöku atriði. Má vera, að einhver sakni þess. 
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Hitt ætti enginn að lasta, þó hér sé komið allvíða við. Fer vel á því, 

að blað stúdenta beri sem ljósast með sér að kjörorð þess er hið 

fornkveðna: Nil humanum a me alienum puto! 

  (Lárus Sigurbjörnsson. 1924:1)  

 

Ritstjórn fyrsta tölublaðs Stúdentablaðsins var greinilega umhugað um að það kæmist 

til skila að blaðið væri laust við öll stjórnmála- og hagsmunatengsl og að það stæði 

utan við ákveðnar félags- og menntastefnur. Blaðið væri því algjörlega frjálst og 

óháð. 

 Það leið þó ekki á löngu þar til stúdentapólitíkin blandaðist starfi 

Stúdentaráðs. Árið 1933 voru teknar upp hlutbundnar og leynilegar kosningar til 

ráðsins. Áður höfðu tíðkast óhlutbundnar kosningar við fulltrúakjör. Þessi breyting á 

kosningafyrirkomulaginu varð til þess að sérstakir listar buðu fram til Stúdentaráðs og 

í kjölfarið mynduðust pólitísk samtök í kringum þessi framboð. Félag róttækra 

háskólastúdenta (sem síðar breyttist í Félag róttækra stúdenta) varð fyrst slíkra 

samtaka. Að samtökunum stóðu stúdentar sem voru hliðhollir Kommúnistaflokknum í 

landsmálum og svo framsóknar- og alþýðuflokksmenn. Ári síðar var Félag 

þjóðernissinnaðra stúdenta stofnað með það að markmiði að upplýsa stúdenta um 

óþjóðholla starfsemi marxista á Íslandi. Stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins brugðust 

við þessari vinstri sinnuðu þróun í stúdentapólitíkinni árið 1935 með stofnun 

pólitískra samtaka, Vöku, félags lýðræðissinnaðra stúdenta sem allt til dagsins í dag 

hefur starfað undir því nafni (Guðmundur Hálfdánarson, 2011: 195). 

   

1.2 Stúdentaráð og stúdentapólitík  

Stúdentaráð skipa fulltrúar þeirra stúdentahreyfinga sem bjóða fram og hljóta fylgi. 

Þeir eru kosnir af nemendum háskólans til að vinna markvisst að málefnum stúdenta. 

Stúdentablaðið heyrir undir Stúdentaráð, en í ráðinu sitja eins og áður segir kjörnir 

fulltrúar. 

Síðastliðin ár hafa stúdentasamtökin Röskva og Vaka ráðið ríkjum og lofum í 

Stúdentaráði, en bæði samtökin eru pólítískar stúdentahreyfingar. Stúdentablaðið 

getur því enn talist nokkuð pólitískt blað enda gefur það auga leið að ráðning ritstjóra 

litast alltaf af áherslum eigenda blaðsins hversju sinni. 

Vaka, félag lýðræðissinnaðra stúdenta var stofnað af Jóhanni Hafstein sem 

jafnframt var fyrsti formaður þess. Jóhann Hafstein varð síðar formaður 
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Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra Íslands (sjá Vaka.hi.is). Löngu síðar náði 

Röskva, vinstrisinnuð stúdentahreyfing að skjóta rótum innan Háskólans, en hún var 

stofnuð árið 1988 þegar Félag vinstri manna og Umbótasinnar sameinuðust.  

Árin áður höfðu verið þrjár stúdentahreyfingar: Vaka, Félag Vinstri manna og 

Umbótasinnar. Með sameiningu þeirra tveggja síðarnefndu jókst styrkleiki vinstri 

sinnaðra í stúdentapólitíkinni og voru þá komnir tveir skýrir valkostir í kosningum til 

stúdentaráðs. Fyrsti formaður Röskvu var Þórunn Sveinbjarnardóttir, fyrrverandi 

þingmaður Samfylkingarinnar og ráðherra í ríkisstjórn (sjá Röskva.hi.is). Frá því 

Röskva var stofnuð hafa þessar tvær stúdentahreyfingar tekist á um fylgið til að sitja í 

stjórn Stúdentaráðs. 

Undanfarin ár hefur borið á nýjum stúdentahreyfingum, en þær hafa ekki 

hlotið nægilegt brautargengi og hafa því ekki verið langlífar innan háskólans og 

verður því ekki fjallað sérstaklega um þær hér. 

Stúdentapólitík hefur frá upphafi verið við lýði í Háskóla Íslands og er ekki að 

sjá að von sé á neinum breytingum í þeim efnum í framtíðinni. Baráttumál stúdenta 

þurfa auðvitað að heyrast og til þess að svo sé þurfa ákveðnir málsvarar að standa 

vaktina. Stúdentablaðið hefur ávallt haft mikið að segja um málefni stúdenta og opnað 

fyrir samtal innan menntasamfélagsins og utan þess um helstu baráttu- og félagsmál 

stúdenta. 

Jón Ólafur Ísbergs skrifar um stúdentapólitíkina og Stúdentaráð í bók sinni 

Stúdentsárin – Saga stúdenta og Stúdentaráðs. Þar talar hann um stúdenta sem 

þverskurð þjóðfélagsins sem fylgi hræringunum í þjóðlífinu og pólitískum sviptingum 

utan landsteinanna. Hann bendir á að Stúdentaráð hafi verið nokkurs konar forskóli 

verðandi leiðtoga í stjórnmálum og menntalífi. Stjórnmálaflokkarnir hafi þar átt sína 

fulltrúa sem tekist hafi á um hin ýmsu málefni, á samskonar máta og innan alþingis. 

Námsmannahreyfingin kvað sér hljóðs hvað sterkast á áttunda áratugnum og þótt 

stúdentaráð væri ekki skilgreint sem valdastofnun reyndu stjórnmálaöflin að efla þar 

áhrif sín í formi boðsferða og annarra fríðinda. Þessar aðferðir voru notaðar til að 

draga fylgi til hinna raunverulegu stjórnmálaafla þjóðfélagsins. Margir fulltrúar 

stúdentahreyfinganna skipuðu sér í flokk innan hinna „raunverulegu“ stjórnmála að 

námi loknu og völdu sér þá leið þar sem þeir töldu hag sínum best borgið og 

framalíkur hve mestar (Jón Ólafur Ísberg. 1996:92).  

Stúdentapólitíkina og baráttumálin sem voru efst á baugi hverju sinni er hægt 

að skoða sem ákveðinn spegil á samtíma menntamanna og samfélagsins í heild. Upp 
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úr 1970 fór róttækni að festa sig í sessi á meðal stúdenta og mátti heyra æ fleiri 

gagnrýnisraddir. Stúdentar á Íslandi létu sig stríðið í Víetnam varða og starfsemi 

utanríkisnefndar Stúdentaráðs. Stúdentar birtu skoðanir sínar í Stúdentablaðinu og 

árið 1971 mátti sjá róttækar fyrirsagnir eins og „Herinn burt“. Í greininni leggur 

höfundur áherslu á að baráttan fyrir brottför hersins þurfi að halda áfram og að hvergi 

megi slaka á.  

 

„Ef ekki verður barizt áfram fer herinn aldrei. Barátta fer ekki fram 

með því að halda „baráttusamkomu“ með pompi og prakt einu sinni á 

ári eða svo. Barátta er stöðug, seigdrepandi þrýstingur á alla kanta og 

af öllum tilefnum. Baráttumenn eru sívökulir og láta ekkert tækifæri 

ónotað.  

        Eftir furðulegt tómlæti sem ríkt hefur um hernámsmálin 

undanfarið, virðist nú loksins það ljóst vera að renna upp fyrir 

mönnum, að þó það standi í málefnasamningnum margnefnda að 

herinn skuli burt á kjörtímabilinu, þá þarf baráttu og aftur baráttu og 

má hvergi slaka á, ef sigur á að nást.“ 

        (Einar Örn. 1972:2) 

 

Stúdentablaðið beitti sér sérstaklega í þessu máli og hvatti markvisst til mótmæla. 

Jafnréttismál og staða kynjanna voru einnig ofarlega í hugum manna innan 

háskólasamfélagsins. 68 hreyfingin hafði ýtt undir nýjan hugsunarhátt og fljótlega 

breyttist viðhorfið í það að breytingar væru mögulegar og að fólkið sjálft gæti haft 

veruleg áhrif á þjóðfélagið sem það byggi í. 

Stúdentablaðið var mikilvægur liður í að koma þessum málum inn í umræðuna 

og varpa ljósi á ójafnan hlut kynjanna. Tilvera blaðsins átti drjúgan þátt í að tryggja 

bættari kjör kvenna innan háskólans og utan. Umræða um kvenréttindi var merki 

nýrra og breyttra tíma innan þjóðfélagsins og voru konur hvattar til að berjast fyrir 

stöðu sinni. Baráttan um jafnrétti kynjanna var á sama tíma stéttabarátta og var 

Stúdentablaðið dyggur stuðningsaðil og málsvari í þeirri baráttu (Guðmundur 

Hálfdánarson, 2011: 431–432). 

Í 3. tölublaði Stúdentablaðsins árið 1974 mátti sjá umfjöllun um jafnrétti 

kynjanna í grein sem bar yfirskriftina „Jafnrétti kynjanna í Háskólanum verði tryggt.“ 

eftir Magnús B. Björnsson. Í greininni leggur Magnús áherslu á réttindamál kvenna 
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sem stunda nám við Háskóla Íslands. Hann talar um þörf fyrir miklar breytingar í 

jafnréttismálum og vísar til mikilvægi þess að konur hafi jöfn tækifæri á við karla til 

að taka þátt í félagsstarfi stúdenta. Hann bendir á að engin kona hafi setið í stjórn 

Stúdentaráðs, í Háskólaráði, í stjórn Félagsstofnunnar stúdenta, Byggingarnefnd 

Hjónagarða, Barnaheimilisnefnd, Lín, né í fulltrúðaráði ÆSÍ síðastliðin tvö 

kjörtímabil. Enn fremur bendir Magnús á að kynjaskipting innan veggja háskólans sé 

síður en svo minni en í þjóðfélaginu almennt. Hann endar greinina á því að hvetja 

konur til að taka sér frumkvæði í félags- og þjóðmálastarfi innan háskólasamfélagsins 

(Magnús B. Björnsson. 1974:2). 

Allt fram til ársins 1974 eða í hálfa öld var formaður Stúdentaráðs karlmaður 

það voru því merk tímamót þegar kona var ráðin til að gegna starfi formanns. Arnlín 

Ólafsdóttir hét sú kona og var læknanemi sem kosin var af lista vinstrimanna 

(Guðmundur Hálfdánarson, 2011: 432–433). Í kjölfar kosninganna urðu tímamót í 

áherslum innan Stúdentaráðs því kvenréttindi urðu í fyrsta sinn alvöru baráttumál á 

vettvangi stúdenta. Samhliða þessum breytingum eða árið 1975, var sérstök nefnd sett 

á laggirnar sem fékk það hlutverk að kanna stöðu konunnar á Íslandi m.t.t. „æðri“ 

menntunar. Eins og fjallað var um málið í Stúdentablaðinu, var markmiðið með 

nefndinni að vinna tölulegar upplýsingar og ræða niðurstöður þeirra (Höfundar ekki 

getið. 1975:8). 

Á þessum tíma skipuðu kvenréttindi og jafnréttismál aukin sess á síðum 

blaðsins og hefur blaðið æ síðan verið spegill á réttindabaráttu kynjanna innan veggja 

Háskóla Íslands sem og utan þeirra. Árið 1980 var ítarleg umfjöllun í Stúdentablaðinu 

um jafnrétti kynjanna og um stöðu konunnar á Íslandi. Alls fékk umfjöllunarefnið 

fjórar blaðsíður í blaðinu sem verður að teljast vel af sér vikið fyrir málstaðinn 

(Höfundar ekki getið. 1980:11).  

Það er áhugaverður samtímaspegill á þjóðfélagið þegar maður skoðar þróun í 

umfjöllun um jafnréttismál í Stúdentablaðinu. Árið 2009 birtist umfjöllun í blaðinu 

um Transgender daga í Háskóla Íslands. Haldnar voru málstofur og staða Transgender 

fólks innan Háskóla Íslands rædd. Stúdentablaðið gerir þessu góð skil og fjallar um 

mikilvægi þess að slíkt félag sé starfrækt innan háskólans (Ásdís Auðunsdóttir. 

2009:20). 

Stúdentablaðið fer því ekki varhuga af því hlutverki sínu að miðla 

raunveruleikanum eins og hann birtist innan háskólasamfélagsins til lesenda blaðsins. 
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1.3 Hefðir   

Ákveðnar hefðir hafa ráðið ríkjum á Stúdentablaðinu og má í því samhengi nefna útlit 

blaðsins, en forsíða þess minnti helst á teikningar úr norrænni goðafræði. Á hana er 

teiknuð mynd af Óðni með hröfnum sínum. Annar hrafninn situr á hönd hans á meðan 

hinn sveimar við opinn glugga á hans hægri hönd. Óðinn situr á valdastól sínum og 

heldur á spjóti í hægri hönd. Óðinn er þarna notaður sem táknmynd fyrir upplýsandi 

og fræðandi blað.  

 

 
                         Fyrsta forsíða Stúdentablaðsins 1. desember 1924. 
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Uppsetning blaðsins var lengi vel óbreytt og hélt blaðið upphaflega útliti sínu 

allt þar til 1. desember árið 1929 þegar forsíða blaðsins varð persónulegri og skýrar 

vísað til stúdentanna sjálfra. Litur á pappírnum sem blaðið var prentað á var þó 

breytilegur á milli tölublaða. 

Fyrsta Stúdentablaðið frá 1924 var 24 blaðsíður að lengd að meðtaldri kápu og 

auglýsingasíðum. Blaðið var yfirleitt rúmar 20 bls. að lengd fyrst um sinn, en síðan 

varð blaðsíðufjöldinn breytilegri. Þegar blaðið var stofnað var ætlunin að það kæmi út 

með reglubundnum hætti allt skólaárið, en sú varð fram af ekki raunin eins og segir í 

forspjalli í 5. tölublaðinu frá 1928. 

 

Eins og fyrsta blaðið, sem út kom af „Stúdentablaðinu“ (1. des. 1924) 

ber með sjer, var það tilætlunin, að blaðið kæmi nokkru oftar út en í 

þetta eina skifti á árinu, til þess, eins og komist er að orði, „að gefa 

þeim, sem um slíkt hirða, sem fjölbreyttasta heildarmynd af andlegu lífi 

háskólastúdenta“. Þessu markmiði varð auðvitað ekki náð með einu riti 

á ári, riti, sem auk þess bar á sjer flest einkenni hátíðarits, en vinsældir 

blaðsins og eftirtekt sú, sem það vakti á stúdentum og málum þeirra, 

virðist benda ótvírætt í þá átt, að þjóðin muni leggja hlustir við máli 

stúdenta, eins og það mundi flutt í mánaðarblaði, er kæmi út reglulega 

a.m.k. háskólaárið.  

(Höfundar ekki getið. 1928:1) 

 

Blaðið var ársrit fyrstu fjögur árin og kom ævinlega út þann 1. desember ár 

hvert í tilefni af fullveldisdeginum og varð blaðið því einskonar hátíðarrit stúdenta. 

Árið 1928 markaði mikinn sóknartíma og voru fimm tölublöð af Stúdentablaðinu 

gefin út á því ári. 
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                              Ný og breytt forsíða Stúdentablaðsins í desember 1929. 

 

Stúdentablaðið er í stöðugri þróun eins og flest annað efni sem gefið er út með 

reglubundnum hætti. Ritstjóri blaðsins er þó alltaf ráðinn af Stúdentaráði og hefur sú 

hefð skapast að ráða nýjan ritstjóra á Stúdentablaðið ár hvert í kjölfar kosninga til 

ráðsins. Það er svo Stúdentaráð sem auglýsir eftir nýjum ritstjóra á blaðið innan 

Háskóla Íslands. 
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II. hluti  
2.  Ritstjórn  

Ritstjórnarstefna á fjölmiðli skiptir gríðarlegu máli. Það skiptir máli að strax í upphafi 

útgáfu sé ritstjórnarstefnan mörkuð og að allir sem koma að útgáfu efnisins geri sér 

skýra grein fyrir stefnunni. Það á við blaðamenn, ljósmyndara og hönnuði. Það getur 

skipt sköpum þegar viðkemur því í hvaða átt fjölmiðillinn þróast. Heildarmyndin á 

útgáfunni þarf að vera skýr, góð samfella á öllu því sem birtist í blaðinu og 

sameiginleg sýn þeirra sem koma að útgáfunni þarf að vera ríkjandi. 

Það skiptir auðvitað lesendur máli að átta sig á ritstjórnarstefnu blaðsins og 

hverjar helstu áherslur verði. Það hjálpar væntanlegum lesendum að ákveða hvort þeir 

hafi áhuga á að fylgjast með blaðinu og þá hvernig umfjöllun þeir mega eiga von á 

við lestur þess.  

Ritstjórn snýst um samskipti, samskipti við lesendur. Þvert á skoðanir margra 

er hlutverk ritstjóra fyrst og fremst samskiptalegs eðlis. Michael Robert Evans segir í 

bók sinni The Layers of Magazine Editing að í góðri ritstjórn felist að einblína á 

mannleg samskipti og að beina athygli sinni mest að þeim sem að samskiptunum 

koma. Það er ekki helsta hlutverk ritstjóra að liggja yfir orðalagi og stafsetningu eða 

að temja sér að ná að lýsa myndefni á nákvæman hátt (Evans, Michael Roberts. 

2004:3).  

Þegar nýtt tímarit er sett á laggirnar þarf fyrst að ákveða hvernig tímaritið eigi 

að vera. Hvað eigi að fjalla um og leggja áherslu á. Hvað geri útgáfuna farsæla á 

meðal allra hinna fáanlegu tímarita Til þess að tímarit geti orðið farsælt þurfi 

ritstjórnin stöðugt að hugsa um tímaritið í víðu samhengi. Ritstjórar þurfa að huga að 

karakter blaðsins, einkennum þess, innihaldi og breytileika. Fyrst og fremst þurfa þeir 

að huga að því að mæta þörfum lesandans (Evans, Michael Roberts. 2004:6). Evans 

bendir á einfalda staðhæfingu í þessu samhengi: það eru tvær ástæður fyrir því að fólk 

eyðir peningum – til að leysa vandamál og til að auka ánægju. Þessa staðhæfingu er 

gott fyrir ritstjóra að hafa að leiðarljósi. Tímarit eygir enga möguleika á velgengni séu 

þessi atriði ekki höfð í huga. (Evans, Michael Roberts. 2004:7). Við erum jú að selja 

ákveðna vöru, hvort sem augum er beint til lesenda eða auglýsenda. Ef engin kaupir 

blaðið þá vill heldur engin auglýsa í því. James B. Kobak höfundur bókarinnar How 

to start a Magazine tekur undir þetta sjónarmið og skilaboð hans eru einföld: 

Lesandinn er kóngurinn, sama hvað maður kann að halda. Hann ákveður allt (Kobak, 
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B. James. 2002). Ritstjórinn þarf að skilja lesandann og hvað hópi hann tilheyrir svo 

hann geti mætt þörfum hans og miðlað efninu á fullnægjandi hátt. 

 

2.1 Hver eru markmið ritstjóra?  

Markmið ritstjóra hverju sinni hlýtur ávallt að vera að ná í sem flesta lesendur, 

áhorfendur eða hlustendur hvað sem á við í því samhengi. Það þarf að velja 

markhópinn og læra að þekkja þarfir hans og væntingar.  

 Það hlýtur að vera meginhlutverk hvers ritstjóra hvort sem það er ritstjóri 

Stúdentablaðsins eða annars fjölmiðils að sem flestir sýni fjölmiðlinum áhuga og að 

innihaldið nái að vekja athygli hjá stórum hópi fólks. Ef ritstjóra mistekst að ná til 

lesenda sinna þá er hann einfaldlega rekinn eða það sem verra er, miðillinn sem um 

ræðir geispar golunni. Starf ritstjóra er því allt annað en öruggt starf. Ritstjórnarskipti 

eru tíð og ekki er óalgengt að skipt sé um ritstjóra á nokkra ára fresti. Það er engin 

ávísun á langan og farsælan feril að vera ráðin í ritstjórastöðu á fjölmiðli.  

Í bókinni Magazine Editing 2nd Edition – How to Develop and Manage a 

Successful Publication fjallar höfundurinn, John Morrish um mikilvægi þess að hafna 

ekki atvinnutilboði sé manni boðið starf sem ritstjóri því slík tækifæri séu fágæt. Hann 

segir jafnframt að maður þurfi að spurja sig hvort maður ráði við það að stjórna hópi 

fólks og hvort maður sé reiðubúin/n til að taka á sig lagalega og siðferðislega ábyrgð á 

öllu því sem birtist í tímaritinu, öllu því sem gerist á vinnustaðnum og því hvernig 

tímaritinu reiði af á markaðnum (Morrish, John. 2003:220). 

Það fylgir því gríðarleg ábyrgð að ritstýra fjölmiðli og er það ekki starf sem 

hentar öllum. Til að valda starfinu þarf breitt bak og sterka leiðtogahæfileika. Svo þarf 

ritstjóri að vera með puttann á púlsinum hverju sinni og vera tilbúin að taka 

ritstjórnarlegar ákvarðanir með stuttum fyrirvara. Í hröðum og samkeppnismiðuðum 

fjölmiðlaheimi verða ritstjórar að fylgjast grannt með öðrum aðilum á markaðnum og 

síbreytilegum umræðum í þjóðfélaginu. Með því að fylgjast með samkeppnisaðilum 

er hægt að stilla fókusinn enn betur og veiða til sín fleiri lesendur sem svo þýðir meiri 

dreifing, fleiri auglýsendur, betri hagnaðarvon og farsælli ritstjórnarferill. Ef ritstjóri 

þekkir samkeppnisaðilana og fylgist vel með öðrum útgefnum tímaritum eru minni 

líkur á því að áhugaverð umfjöllunarefni fari fram hjá honum (Evans, Michael 

Roberts. 2004:59). 

Starfi ritstjórans eðli málsins samkvæmt fylgja ákveðin völd. Það getur verið  

auðvelt að falla í þá gryfju að finnast maður allsráðandi. Fyrir suma eru slík völd 
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vanabindandi. Sumir ráða við þetta nýfundna vald, en ekki þá staðreynd að fyrir hvern 

hlut sem gengur upp eru alltaf nokkrir hlutir sem geta gengið illa: „Að verða ritstjóri 

er talsverður árangur, og þú hefðir líklegast ekki náð því ef þú myndir ekki vilja 

upplifa guðlega stjórnunartilfinningu, jafnvel þótt sú tilfinning komi aðeins þegar þú 

ert í einrúmi“ (Morrish, John. 2003:53–54). 

 Ritstjórnarvinnan er í sjálfu sér skapandi, en sköpunarkraftur ritstjórans birtist í 

gegnum starfsfólkið og getur hann því aldrei verið einvaldur um afraksturinn. 

 

2.2 Tímaritaútgáfa  

Það tekur tíma fyrir fjölmiðil að festa sig í sessi, það er ekki nóg að hafa trú á 

verkefninu heldur þarf líka að skapa velvild og eftirspurn eftir vörunni. Tímarit sem 

hefur náð góðum þroska og líftíma þarf að vera mótað af snörpum ritstjórnarstíl sem 

er í stöðugri þróun, þarf stöðugt að laða að sér nýja lesendur og vera ötult í því að 

kynna sig (Morrish, John. 2003:23). 

Lesendurnir eru viðskiptavinurinn sem kaupir þjónustuna. Orðatiltakið 

„kúnninn hefur alltaf rétt fyrir sér“ á svo sannarlega við þegar við skoðum samband 

lesandans við fjölmiðilinn. Ef „kúnninn“ sér ekki ástæðu til að kaupa vöruna þá er 

hann með því að senda ákveðin skilaboð. Slík skilaboð verður að hlusta á eigi útgáfan  

að þrífast. Gott samband við lesendur er lykilatriði í heimi prentmiðla. Þetta samband 

hefur úrslitaáhrif um það hvort viðkomandi miðill lifir af eða ekki. 

Þegar ritstjóri tekur til starfa, hvort sem það er í fyrsta skipti eða það tíunda 

mæta honum ýmis vandamál. Sum þeirra eru kannski tæknilegs eðlis, önnur af 

fjárhagslegum toga. Spurningar eins og hversu miklu má ég eyða? Og hversu mikið 

þarf ég að spara? En það veigamesta hefur með sambönd að gera. Nýir vinnufélagar, 

samskipti við blaðamenn, yfirmann, almannatengla, ljósmyndara og við 

samkeppnisaðilana. Allra mikilvægasta sambandið verður þó alltaf við lesendurna 

(Morrish, John. 2003:24). 

Tímarita- og blaðaútgáfa er erfiður bransi. Útgáfur þurfa flestar að treysta á 

tekjur fyrir birtar auglýsingar. Auglýsendur þurfa að sjá dreifingartölur og vita hver 

markhópur tímaritsins/blaðsins er og þá hvort auglýsingar þeirra henti þeim markhópi. 

Ritstjórar og útgefendur þurfa fjármagn til að útgáfan beri sig. Það felur í sér 

möguleikann á því að togstreita skapist á milli umfjöllunarefna og auglýsenda og þar 

af leiðandi á milli ritstjóra og útgáfustjóra. Ritsjóri getur þurft að standa frammi fyrir 

þeirri siðferislegu skyldu sinni að fjalla um atburði sem geta mögulega tengst sterkum 
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auglýsanda á neikvæðan hátt og því að eiga hættu á að tapa fjármagni í kjölfarið 

vegna ágreinings um birtingu greina um viðkomandi fyrirtæki. Þarna getur á að líta 

erfiða siðferðilega stöðu sem getur haft áhrif á þróun miðilsins. 

Það er að sama skapi ekki hægt að treysta ritstjóra sem einungis hefur áhuga á 

því að búa til peninga eða útgáfustjóra sem hefur ekki áhuga á því að skapa tekjur. Á 

auglýsingamiðuðum markaði, er öflun tekna grundvöllurinn fyrir farsælli útgáfu. 

Hagnaður útgáfunnar verður ákveðinn mælikvarði á velgengni hennar (Morrish, John. 

2003:18). 

Sem ritstjóri getur maður verið frábær verkstjóri, innblástur fyrir 

samstarfsmenn sína, og þekktur sem góður leiðtogi innan fagsins, en ef maður þekkir 

ekki lesendur sína er öllu þessu sóað. Ef maður nærð að sannfæra lesandann um að 

maður þekkir hann, skiljir hann og kunnir að meta hann, þá mun honum líka vel við 

mann. Það gerist af sjálfu sér. Þetta er það sem ritstjóri þarf að gera: að sjá heiminn 

með augum lesandans. Þegar því er náð þá eru ákvarðanir um hvað skuli fjalla um í 

tímaritinu einfaldar (Morrish, John. 2003:29). 

Mikil þróun hefur átt sér stað í fjölmiðlum síðastliðin ár og þá sérstaklega er 

varðar prentmiðla víðs vegar um heiminn og er Ísland þar engin undantekning. Mikil 

aukning er á fréttatengdum netmiðlum og með tilkomu snjallsíma og spjaldtölva 

virðist áherslan vera að færast enn meira á netmiðla en hinn prentaða fjölmiðil.  

Í bókinni Multimedia Journalism: A Practical Guide kemur fram það viðhorf 

að prentmiðillinn hafi ennþá mikinn styrkleika á markaðnum þrátt fyrir mikið 

framboð annarra stafrænna miðla. Um sé að ræða frábært miðlunartæki þegar koma 

þarf á framfæri smáatriðum og flóknum greiningum og til þess að útskýra mál á þann 

hátt að það festist í hugum lesenda. Grundvallareglur í blaðamennsku eigi við allar 

gerðir fjölmiðla og verði aldrei úreltar (Bull, Andy. 2010:11). 

Það er vissulega óskandi að prentmiðlar nái að draga andann og vaxa við hlið 

nýrrar tækni því ef við hættum að fletta í gegnum bækur og blöð er að mínu mati 

mikil hætta á því að við fjarlægjumst innihaldið í auknum mæli.
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III. hluti 

3. Stúdentablaðið skólaárið 2009–2010  

Ég tók við ritstjórn Stúdentablaðsins í september 2009 og gaf út sex tölublöð það 

skólaár. Lengi hefur það verið stefna Stúdentaráðs að ráða árlega nýjan ritstjóra á 

Stúdentablaðið. Ástæðan fyrir því er sú að á hverju ári er nýtt ráð kosið og hefur það 

löngum þótt mikilvægt að nýju fólki sé hleypt að og að nýjar áherslur og stíll séu á 

blaðinu ár hvert.  

 Ég kom inn á blaðið með aðrar áherslur en höfðu verið við lýði og vildi gera 

blaðið fjölbreyttara, yfirgripsmeira og meira aðlaðandi til að ná til sem flestra lesenda. 

Í viðtali sem bar yfirskriftina „Nýr ritstjóri Stúdentablaðsins – Spennandi áskorun“ og 

var tekið við mig fyrir fréttavefinn Vísi eftir að tilkynnt hafði verið um ráðningu mína 

sem ritstjóra Stúdentablaðsins kom ég inn á það að starfið væri spennandi áskorun 

sem ég hlakkaði til að takast á við (Höfundur óþekktur. Visir.is. 2009).  

 Ég man hversu spennandi mér fannst að hafa vald til að ákveða hvað birtist í 

blaðinu. Eins man ég vel eftir því hversu mikil ábyrgð mér fannst jafnframt fólgin í 

þessu valdi. Hræðsla við mistök leyndist vissulega undir allri spennunni, en ég var 

harðákveðin í því að láta mér takast vel til.  

 Kreppan og krepputengdar umræður höfðu átt allar síður blaðsins allt skólárið 

á undan og voru margir komnir með upp í kok af umfjölluninni, verðbólgu og Icesave 

málið. Að mínu mati þurftu stúdentar á framsækinni umfjöllun að halda og varð 

Stúdentablaðið því með ólíku sniði undir minni stjórn skólaárið 2009–2010. 

 

3.1 Ritstjórnarstefnan  

Ég markaði ritstjórnarstefnuna fyrir umrætt skólaár nokkru áður en ég tók formlega 

við blaðinu. Ég var ráðin á blaðið í júlí 2009 og tók við ritstjórn þess 1. september 

sama ár. Ég notaði tímann frá ráðningunni þar til ég hóf störf til þess að móta blaðið 

og hugsa upp breytingar á því. 

Ég kynnti mér ítarlega áður útgefin stúdentablöð ásamt því að fletta í gegnum 

önnur tímarit á íslenskum markaði til að gefa mér skýra mynd af því í hvaða átt ég 

vildi þróa Stúdentablaðið. Eins fannst mér mikilvægt að líta í eigin barm og skoða 

þær áherslur sem ég vildi setja blaðinu og í hvert ég vildi stefna með það.  
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Fyrst og fremst vildi ég leggja áherslu á málefni stúdenta, um leið og því væri 

ekki gleymt að ekkert væri nemendum óviðkomandi þar sem nemendur eru jú 

samansafn af allskonar fólki á ýmsum aldri með ólík viðhorf og skoðanir.  

Í ljósi þess að ég var ráðin sem ritstjóri blaðsins vegna starfsreynslu frá öðrum 

fjölmiðlum, en ekki vegna tengsla við sitjandi Stúdentaráð sem samanstóð af 

nemendum úr stúdentasamtökum Vöku eða Röskvu fannst mér mikilvægt að reyna að 

draga aðeins úr tengingu blaðsins við Stúdentaráð. 

Ritsjórnarstefnuna skrifaði ég niður og fengu allir sem komu að blaðinu 

útprentað afrit af henni, jafnt blaðamenn, þýðandi, ljósmyndari, hönnuður og 

umbrotsmaður. Það er gríðarlega mikilvægt að allir þeir sem koma að útgáfu blaðs 

með einum eða öðrum hætti séu meðvitaðir um ritstjórnarstefnuna og hafi þá stefnu 

ávallt að leiðarljósi í störfum sínum fyrir blaðið. 

 

Birt ritstjórnarstefna fyrir Stúdentablaðið skólaárið 2009–2010 var eftirfarandi: 

 

Miklar breytingar hafa orðið á Stúdentablaðinu.  

  Í ár verða breyttar áherslur og útlit blaðsins verður með 

breyttu sniði.  

  Málefni stúdenta verða auðvitað til umfjöllunar, en blaðinu 

er ekkert óviðkomandi þegar kemur að þjóðfélagsmálum, menningu 

og almmennri umræðu. 

  Við munum gera öllum helstu þjóðfélagsmálum skil og 

fjalla um allt milli himins og jarðar sem snertir almannahag. 

  Markmið mitt sem ritstjóri er að blaðið höfði til breiðs 

lesendahóps og fái góða lesningu og mikla umfjöllun í þjóðfélaginu.  

  Valinkunnir blaðamenn ásamt fjölmiðlafróðum 

háskólanemum hafa gengið til liðs við blaðið og munu kraftar þeirra 

án efa hjálpa til við að auka hróður þess. 

  Ritstjórnarstefnan verður metnaðarfull, framsækin og óháð. 

Blaðið verður fjölbreytt og ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi við 

lestur blaðsins. Við ætlum okkur stóra hluti í þágu blaðsins.  

  Fyrsta blað skólaársins mun koma út á fyrstu dögum 

októbermánaðar og verður það síðan gefið út mánaðarlega að 

undanskildum janúarmánuði 2010. 
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  Ef þú hefur áhuga á almennri þjóðfélagsumræðu, mannlífi 

og gagnrýnni en jafnframt sanngjarnri umræðu þá er Stúdentablaðið 

blað fyrir þig.  

  Hægt verður að senda nafnlaus skilaboð um fréttaskot eða 

áhugaverð málefni á netfangið aslaugbaldurs@simnet.is og verður 

farið með allar slíkar ábendingar sem trúnaðarmál.  

 

Stefnan var formlega kynnt á fyrsta ritstjórnarfundinum og fengu blaðamenn 

og aðrir sem komu að útgáfu blaðsins útprentað eintak af henni. Á fundinum 

gekk ég úr skugga um að allir væru sáttir við að vinna með hana að leiðarljósi 

og var því mætt með jákvæðum viðbrögðum og enginn andmælti henni.  

 

3.2 Hönnun og útlit blaðsins  

Ég ákvað strax að ég myndi ráðast í gagngerar breytingar á útliti og uppsetningu 

blaðsins þegar ég tæki við sem nýr ritstjóri. Mér fannst mikilvægt að blaðið kæmi út 

sem oftast og voru því tölublöðin undir minni stjórn sex talsins.  

Ég breytti umbrotinu, stærð blaðsins, pappírsgerð og leturgerð. Einnig bætti ég 

sex síðum við blaðið án þess að auka við kostnað í prentun eftir langar 

samningaviðræður við prentsmiðjuna. Mér fannst blaðið ekki hafa verið nægilega þétt 

og auglýsingarnar í blaðið of ráðandi þáttur á síðum þess.  

Ég vildi að blaðið færi úr yfirbragðslitlu dagblaðaformi yfir í að líkjast 

hefðbundnu tímariti betur og gaf því blaðinu góða andlitslyftingu. Blaðið varð 

stílhreinna og uppsetningin einfaldari fyrir lesandann. Ég lagði mikla áherslu á að fá 

góðar ljósmyndir í blaðið og var forsíðan hugsuð til að grípa athygli vegfarenda. Hún 

átti að vera grípandi ljósmynd sem vísaði til innihalds blaðsins. Óþarfa letur og 

myndarammar áttu ekkert erindi utan á forsíðu blaðsins.  

Teikningar og grafík höfðu verið ráðandi í nokkurn tíma á forsíðum 

Stúdentablaðsins og fannst mér tímabært að breyta um áherslur. Blaðið var að 

drappast niður að mínu mati, fáir vitnuðu í það og enn færri virtust lesa það. Ég 

hugsaði lengi hvernig best væri að vekja áhuga stúdenta á blaðinu og hvernig ég gæti 

fangað athygli þeirra, því ég ætlaði mér að vekja upp áhuga á Stúdentablaðinu að 

nýju. Með það í huga hafði ég samband við frú Vigdísi Finnbogadóttur og óskaði eftir 

viðtali við hana. Hún hafði þá ekki tjáð sig í fjölmiðlum að neinu marki í nokkur ár og 

var hikandi. Eftir mörg símtöl og bréfaskrif ákvað hún að setjast niður með mér og 
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veita mér viðtal. Spurningarnar vildi hún fá sendar til sín fyrirfram og var ég nokkuð 

kvíðin því þær voru margar eða 28 talsins og óttaðist ég að það myndi fæla hana frá 

og einnig vegna þess að nokkrar spurninganna voru um kreppuna og enn aðrar mjög 

persónulegar fyrir Vigdísi. Úr varð þó að hún bauð mér heim til sín og tók ég viðtalið. 

Betri byrjun fyrir blaðið gat ég vart hugsað mér, en eimitt með viðtali við þessa 

áhrifamiklu konu. Viðtalið, sem birtist í Stúdentablaðinu í nóvember 2009, taldi sex 

síður í blaðinu og svaraði Vigdís öllum mínum spurningum. 

 

 
 

Stúdentablaðið í nóvember 2009. 
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 Í kjölfar viðtalsins gaf Vigdís helstu fjölmiðlum landsins viðtal, en hún hafði 

einmitt tjáð mér það þegar ég sat í stofunni hjá henni á Aragötunni að nú gæti hún 

ekki komið sér undan því að ræða við aðra fjölmiðla þar sem hún væri búin að ræða 

við mig fyrir Stúdentablaðið um allmörg stór mál og þar á meðal um væntanlega 

útgáfu ævisögu hennar sem Páll Valsson, rithöfundur hafði ritað í samstarfi við hana. 

Hún sagðist hafa haft það í hyggju að vera eins langt frá fjölmiðlafári eins og hún gæti 

í kringum útgáfu bókarinnar og hefði ekki ætlaði sér að ræða neitt sérstaklega um 

hana opinberlega. Það breyttist þó allt eftir að viðtalið við hana birtist í 

Stúdentablaðinu. 

Vitnað var í viðtalið á Vísi í grein sem bar yfirskriftina „Vigdís Finnbogadóttir 

kallar eftir nýrri stjórnarskrá“, stuttu eftir að blaðið kom út: „Vigdís Finnbogadóttir, 

fyrrverandi forseti Íslands, vill að stjórnlagaþingi verði komið á fót á Íslandi. Þetta 

segir hún í samtali við Stúdentablaðið sem nýlega kom út“  (Höfundur óþekktur. 

Visir.is. 2009). Aðrir fjölmiðlar settu sig svo eðlilega í samband við hana beint og 

spurðu flestir sömu spurninga og ég hafði spurt hana í blaðinu án þess þó að vísa í 

umrætt viðal. 

 

3.3 Umbrot og uppsetning blaðsins 

Umbrotið var í höndum grafísks hönnuðar undir minni leiðsögn. Við eyddum góðum 

tíma í að fara yfir uppsetningu blaðsins og marka útlitstefnu hvað varðaði leturgerð, 

litanotkun, útlit og uppsetningu mynda ásamt því að setja niður skýran ramma hvað 

varðaði dálkastærðir og uppröðun efnis á síður blaðsins.  

 Það er sérstaklega mikilvægt fyrir ritstjóra að vera skipulagður og koma efninu 

skipulega frá sér í þartilgreindum möppum til umbrotsmanns. Umbrotsmaðurinn á 

ekki að þurfa að leita að staðsetningu fyrir hverja grein eða ljósmynd, hverjar 

millifyrirsagnirnar eru né hversu stórt letrið á að vera. Öll þessi atriði þurfa að liggja 

fyrir frá ritstjóra á skýran og skilmerkilegan hátt þegar það kemur í hendur 

umbrotsmanns. 

Ég færði blaðið úr látlausu dagblaðaformi yfir í stílhreinna útlit tímarits. 

Uppsetningin varð einfaldari og í stað grafískra teikninga og óskýrs leturs var skýr 

ljósmynd á forsíðu blaðsins og stílhreint letur. 

 Án þess að vilja lasta umræddar forsíður þá var það mín skoðun að forsíða 

blaðsins yrði að vera grípandi og höfða til breiðari lesendahóps. Í stað grafískra 

teikninga í áróðursstíl yrði áherslan lögð á grípandi forsíðu, stílhreint letur og 
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skemmtilegar ljósmyndir. Til glöggvunar þá eru hér skjámyndir af forsíðum 

Stúdentablaðsins árin 2007 og 2008, en þær eiga það sameiginlegt að vera nokkuð 

þungar, óáhugaverðar og „þurrar“. Allt það sem ég reyndi að forðast með blaðið. 

 

 
            Stúdentablaðið fyrir breytingar í nóvember 2007. 
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   Stúdentablaðið fyrir breytingar í maí 2008. 
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Stúdentablaðið fyrir breytingar í desember 2008.  
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Forsíðan á blaðinu í desember 2008 er ekki beint jólaleg. Forsíðan er dökk og 

að því er virðist þrungin svartsýni sem gefur ákveðna hugmynd um innihaldið. Hér er 

ekki um að ræða umfjallanir um jólaundirbúning, próftörn eða léttari mál heldur er 

ljósinu beint að íslensku krónunni sem er sýnd „dauð“ með nokkuð afgerandi hætti. 

Það verður að taka mið af því að blaðið er gefið út rúmum tveimur mánuðum eftir að 

kreppan skall á og því forsíðan táknmynd mikillar svartsýni og ótta sem var ríkjandi í 

þjóðfélaginu.  

 Myndin hér að neðanverðu er af forsíðu Stúdentablaðsins undir minni ritstjórn 

nákvæmlega einu ári síðar. Þar er forsíðumyndin og tilfinningin allt önnur. Jólaleg 

ljósmynd af háskólanema prýðir blaðið og er ásýnd þess hátíðleg og lifandi. 

Mér fannst mikilvægt að létta blaðið og draga úr þeirri svartsýni sem eðlilega 

einkenndi blaðið skólaárið á undan. Háskólasamfélagið þurfti á bjartsýni og 

lausnamiðaðri innspýtingu að halda. Ég ætla auðvitað ekki að halda því fram hér að 

Stúdentablaðið eitt og sér hafi nægilega mikið að segja þegar kemur að 

bjartsýnisumræðunni en áherslur í blaði sem fjöldinn allur af nemendum les í hverjum 

mánuði getur auðvitað ýtt undir ákveðna þá tilfinningu á sama tíma og blaðið er 

upplýsandi, beitt og fræðandi. 
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                                  Stúdentablaðið eftir breytingar. Desember 2009. 
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                                 Hér má sjá síðu úr Stúdentablaðinu í febrúar 2007. 
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Síða úr Stúdentablaðinu í janúar 2009. 
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Síðurnar hér að ofan eru skýr dæmi um ólíkan hönnunarstíl blaðanna fyrir og 

eftir breytingar. Úr  2. tölublaði árið 2007 má greinilega sjá blekið í textanum blæða 

út. Pappírinn sem var notaður var líkur hefðbundnum dagblaðapappír, en þó ekki eins 

þéttur og tók því pappírinn illa við prentun. Ljósmyndir virðast gráar og óskýrar. 

Greinarnar verða frekar óaðlaðandi sem afleiðing af þessu. Hitt dæmið er síða úr 1. 

tölublaðinu árið 2009. Þarna er um að ræða létt spjall við háskólanemendur. Þegar 

texti, myndir, fyrirsagnir og munstur eru sett saman með þessum hætti á eina síðu þá 

er viðbúið að lesandinn hrökklist frá. Þetta orsakar óþægilegar sjóntruflanir og þarna 

hefði uppsetningin mátt vera stílhreinni og skýrari. 

Viðtalið við Pál Óskar tónlistarmann og viðtalið við Heru Björk Þórhallsdóttur 

þáverandi Evróvisionfara eru ágæt dæmi um þær breytingar á umbroti sem áttu sér 

stað í ritstjórnartíð minni. Ljósmyndir eru stórar, letrið á undirtexta breiðara en á 

fyrisögn til að undirstrika stílhreint útlit. Texti fyrirsagna var hafður í ólíkum litum í 

hverri birtri grein og ljósmyndir áttu að njóta sín og segja ákveðna sögu. Ekkert átti að 

virka sem sjónmengun né hafa truflandi áhrif á lesandann sem átti að geta einbeitt sér 

að myndefni og texta áreynslulaust.
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          Stúdentablaðið í febrúar 2010. 
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               Stúdentablaðið í apríl 2010. 
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 Ég tók stórar ákvarðanir varðandi útlit og uppsetningu blaðsins og gerði á því 

veigamiklar breytingar. Samfara því lagði ég á það áherslu að í blaðinu yrðu nokkrir 

fastir liðir sem myndu draga að sér lesendur. Þessir föstu liðir voru Gestapenninn, 

Svarað af Vísindavefnum, Sálartetrið, Málefni stúdenta, Viðburðaskrá, og Ensk 

þýðing. 

Fyrir hvert tölublað fékk ég þjóðþekktan einstakling til að vera gestapenni og 

skrifa nokkurs konar bakþanka eða eigin hugleiðingar.  

 Sálartetrið var fastur liður í blaðinu, en í þann efnisflokk fékk ég lærða 

sálfræðinga til að skrifa um hin ýmsu mál sem snerta okkur öll á einn eða annan hátt 

eins og t.d. frestunaráráttu, reiði, o.fl. 

 Ég setti mig í samstarf við Vísindavef Háskóla Íslands og fékk leyfi til að vísa 

í svör þeirra í hverju blaði. Ég valdi þá yfirleitt þær spurningar sem mér fannst 

líklegar til að vekja áhuga nemenda hverju sinni.  

 Málefni stúdenta var einnig fastur liður í blaðinu og var af ýmsu að taka í þeim 

efnum. Ég eyrnamerkti alltaf tvær síður í blaðinu umfjöllun af þessu tagi og setti mig í 

samband við Stúdentaráð til að fá upplýsingar um áherslur og hvort árangur væri að 

nást í hinum ýmsu sviðum. 

Ég hafði svo sérstaklega til umfjöllunar þau málefni stúdenta sem ég vildi 

leggja sérstaka áherslu á eins og Lánsjóðinn, stúdentaíbúðir, atvinnuástandið o.fl. og 

lagði ég mig fram við á að ná viðtölum við ráðherra og aðra þá aðila sem að 

málaflokkunum komu til þess bæði að upplýsa nemendur og einnig að beita ráðamenn 

þrýstingi.  

Þær ástæður sem lágu að baki þessum breytingum voru þær helstar að gera 

blaðið áhugaverðara, forsíðuna frambærilegri, stækka lesendahópinn og gera 

framsetinguna skýrari, sbr. hina föstu liði í blaðinu sem höfðu þann tilgang að 

lesendur þess gætu alltaf gengið að ákveðnum þáttum vísum.  

Ég lagði áherslu á að hafa föstu liðina þess eðlis að nánast hver einasti 

námsmaður gæti haft áhuga á lestrinum. Hver hefur ekki áhuga á að lesa um eigið 

sálartetur og geta jafnvel fundið sjálfa/n sig í textanum? Í Sálartetrinu fjölluðu 

starfandi sálfræðingar um málefni eins og frestunaráráttu, reiði, atvinnuleysi og þau 

áhrif sem slíkt getur haft á sálina.  

Gestapenninn var ætlaður undir hugleiðingar þekktra einstaklinga í 

þjóðfélaginu. Ég fékk t.a.m. Pál Skúlason fyrrverandi rektor Háskóla Íslands, Sigurð 



 35 

Þ. Ragnarsson veðurfræðing, Ómar Ragnarsson fjöllistamann, Sölva Tryggvason 

blaðamann, o.fl. til að skrifa áhugaverðar hugleiðingar í blaðið. 

Mér fannst áhugavert að tileinka eina fasta síðu í blaðinu Vísindavef Háskóla 

Íslands undir yfirskriftinni Svarað af vísindavefnum. Fyrir hvert tölublað valdi ég 

áhugaverðar spurningar og birti svörin við þeim. Spurningar eins og Hvað er 

súpereldgos?, Hvað er lýðræði?, Hvað er siðfræði og hvað er siðferði?, Hver var 

Louis Pasteur og hvað gerði hann merkilegt?, Hvað er tilfinningagreind? Er hún 

mikilvæg? og Hvað heita íslensku jólasveinarnir? voru skemmtileg viðbót við blaðið. 

Mér fannst mikilvægt að bæta viðburðaskrá í blaðið og setja þar all helstu 

viðburði innan háskólans, leiksýningar, tónleika o.fl. Ég sá fyrir mér að nemendur og 

jafnvel aðrir myndu frekar taka blaðið með sér heim ef þessar upplýsingar væri að 

finnar þar svo að hægt væri að fletta upp viðburðum. Með þessu móti væri ég að færa 

blaðið nær heimilinu og enn fleiri gætu flett í því.  

Ensk þýðing hafði verið fastur liður í blaðinu síðustu skólaár áður en ég tók 

við blaðinu og vildi ég endilega halda þeim lið áfram til þess að koma til móts við 

sístækkandi hóp erlendra nemenda við Háskóla Íslands. 

Að lokum snerta málefni stúdenta auðvitað alla þá nema sem stunda nám við 

háskólann og lagði ég því áherslu á fastan lið í blaðinu sem tilheyrði þeim málaflokki. 

Breytingarnar féllu í góðan farveg innan Stúdentaráðs og fékk ég hól fyrir að 

„fríska upp á blaðið“ eins og það var orðað við mig af Jóhanni Má Helgasyni, 

þáverandi framkvæmdastjóra Stúdentaráðs. Blaðamenn fengu það hlutverk að ræða 

við nemendur og fá viðbrögð frá þeim við blaðinu. Ég fylgdist einnig vel með 

umræðum í kringum mig um útlit og uppsetningu blaðsins og voru viðtökurnar 

almennt mjög góðar. Fólk virtist taka betur eftir blaðinu og hafa meiri áhuga á að 

fletta því. 
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         Hér má sjá efnisyfirlit úr Stúdentablaðinu í desember 2009. 
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3.4 Efnisval og utanumhald  

Val á umfjöllunarefni er lykilatriði á Stúdentablaðinu, rétt eins og á öðrum 

fjölmiðlum. Efnisval hverju sinni þarf að vera í samræmi við ritstjórnarstefnuna og 

þær áherslur sem lagt er upp með. 

Ritstjóri og blaðamenn Stúdentablaðsins verða að fylgjast vel með því sem er 

að gerast í þjóðfélaginu, hafa áhuga á málefnum stúdenta, þekkja vel inn á 

háskólasamfélagið og ná góðu sambandi við nemendur skólans. Þeir þurfa einnig að 

vera óhræddir við að fá á sig gagnrýni. Blaðamennirnir hafa hingað til verið 

námsmenn og er það stefna Stúdentaráðs að á blaðið séu einungis ráðnir þeir 

nemendur sem stunda nám við Háskóla Íslands. Ástæðan er fyrst og fremst sú að 

Stúdentablaðið er blað námsmanna við háskólann og er mikilvægt að rödd þeirra 

heyrist og að áherslur blaðsins endurspegli háskólalífið. 

Fyrir Stúdentablaðið skólaárið 2009–2010 sá ég um ráðningu blaðamannanna. 

Ég auglýsti eftir áhugasömum nemendum á Uglunni, innra vef Háskóla Íslands og 

fékk góð viðbrögð. Ég tók í framhaldinu viðtöl við þá nemendur sem mér fannst 

álitlegir og valdi sex nemendur til starfa við blaðið út frá þeim viðtölum.  

Blaðaútgáfa verður ávallt að vera samstarf allra þeirra aðila sem koma að 

blaðinu með einum eða öðrum hætti og átti ég mjög gott samstarf við alla þá 

nemendur sem skrifuðu í blaðið. Ritstjórnarfundir voru haldnir u.þ.b. tvisvar í mánuði 

og voru iðulega líflegir og gagnlegir fyrir alla sem þá sátu. Á fundina mættu 

blaðamenn, ljósmyndari blaðsins, umbrotsmaður og ritstjóri. Á hvern fund mætti ég 

með útprentaða lista af mögulegum umfjöllunarefnum í blaðið og lét blaðamenn fá 

afrit af listanum. Á listanum voru yfirleitt 20–30 ólík umfjöllunarefni. Ég hvatti alla 

sem sátu fundinn til að varpa fram hugmyndum og koma með nýja vinkla á áhugaverð 

mál. 

Í starfi mínu sem ritstjóri Stúdentablaðsins hvatti ég blaðamenn á blaðinu 

ötulega til þess að vera beinskeittir og spurja erfiðra spurninga. Ég settist yfir 

spurningarnar með blaðamönnum þegar við átti og breytti og bætti við þær ef mér 

fannst þess þurfa í samvinnu við blaðamanninn.  

Öll eftirfylgni skiptir miklu máli þegar fjölmiðli er ritstýrt. Mikilvægt er fyrir 

ritstjóra að vera góður í tímastjórnun. Hann þarf sjá til þess að blaðamenn virði 

tímamörk, efninu séu gerð góð skil og að blaðamenn nálgist hvert umfjöllunarefni í 

samræmi við ritstjórnarstefnu fjölmiðilsins. 
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3.5 Samskipti ritstjóra við eigendur blaðsins  

Stúdentaráð breytist ár hvert sökum þess að í því sitja kjörnir fulltrúar og áherslurnar 

breytast með þeim. Það er auðvitað eðlilegt að nýtt Stúdentaráð velji sér nýjan 

ritstjóra ár hvert, en hingað til hefur ritstjóri jafnan verið valinn úr röðum meirihlutans 

og má nefna sem dæmi að sé Vaka í meirihluta er oft á tíðum gengið úr skugga um að 

ritstjórinn sé hliðhollur stefnu þeirra. Ástæðan er auðvitað sú að Stúdentablaðið er 

málgagn stúdenta og þar eru baráttumál þeirra sett á oddinn og skiptir þá máli að það 

sé samhljómur á milli blaðsins og Stúdentaráðs og að áherslumunur þar á milli sé 

lítill. 

Eftir að ég sótti um starf ritstjóra var ég boðuð í viðtal og spurð um viðhorf 

mitt til blaðsins og hvert ég vildi fara með blaðið. Ég var einnig spurð hvort ég 

tengdist stúdentapólitíkinni á einhvern hátt, sem ég gerði ekki og hvaða skoðanir ég 

hefði á málefnum stúdenta. Greinilega hefur verið þarna einhver samhljómur á milli 

okkar því ég var ráðin á blaðið tveimur dögum síðar og var mér sagt að ástæðan fyrir 

því að ég var ráðin var starfsreynsla mín frá öðrum fjölmiðlum. 

Ég fékk alveg frjálsar hendur við efnistök og áherslur og kom það mér dálítið 

á óvart að engin frá Stúdentaráði hafði neina sérstaka þörf fyrir að fylgjast með því 

hvaða málefni ég setti á oddinn. Mér leið því dálítið eins og Stúdentablaðið væri mitt 

eigið blað og ég gæti gert hvað það var sem ég vildi með það. Sú upplifun mín varð 

vissulega til þess að auka verulega á starfsánægju mína. 

 

3.6 Prentun og dreifing  

Ritstjóri Stúdentablaðsins sér um að leita tilboða frá öllum helstu prentsmiðjum fyrir 

prentun á blaðinu. Hann leitar hagstæðustu kjara og velur prentsmiðju út frá þeim 

tilboðum sem honum berast. Prentsmiðjan gefur sér oftast þrjá til fjóra virka daga til 

að prenta blaðið og er því mikilvægt að ritstjóri setji sér og þeim sem koma að útgáfu 

blaðsins raunhæf tímamörk. Allt efni í blaðið þar með talið auglýsingar og ljósmyndir 

þurfa að liggja fyrir tveimur til þremur dögum fyrir prentun svo hægt sé að klára 

umbrot og uppsetningu þess. Prófarkalesari þarf svo einn dag í að lesa yfir málfar og 

gera leiðréttingar og eða athugasemdir. Þegar vinnu prófarkalesara og umbrotsmanns 

lýkur er loks hægt að senda blaðið í prentun. 

Áður en blaðið er fjölprentað þarf ritsjóri að samþykkja próförk frá 

prentsmiðjunni og kvitta fyrir að hann hafi farið yfir próförkina og samþykki hana.  
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Ef ritstjóri kemur auga á villur eða galla í uppsetningu blaðsins við yfirferð prófarkar 

þá er hægt að fara í að lagfæra það og senda nýtt skjal til prentsmiðjunnar. Próförkin 

er þannig mikilvægur liður í að ganga úr skugga um að blaðið sé hæft til prentunar. 

Með þessu móti er hægt að koma í veg mögulega pínleg mistök og prentvillur. Þrátt 

fyrir að prófarkalesari sé búinn að fara yfir allan ritaðan texta sem á að fara í blaðið 

getur honum auðvitað hafa yfirsést mál- og ritvillur. Þarna má segja að orðatiltakið 

„betur sjá augu en auga“ eigi vel við í þessu sambandi.  

Stúdentablaðið hefur síðastliðin ár verið prentað í 5.000 eintökum og hefur 

Ísafoldarprentsmiðjan séð um prentun þess. Hvað dreifingu blaðsins varðar þá er 

henni þannig háttað að um fjögur þúsund eintök eru fáanleg í Háskóla Íslands, en 

u.þ.b. 1000 eintökum af blaðinu er jafnframt dreift markvisst á aðra fjölmiðla og á 

helstu lausasölustaði á höfuðborgarsvæðinu.  

 

3.7 Auglýsingasala og markaðssetning  

Það er í verkahring ritstjóra Stúdentablaðsins að fá auglýsendur til að auglýsa í 

blaðinu. Það er tímafrekt og erfitt og myndu eflaust fæstir ritstjórar telja það 

eftirsóknarvert að eltast við auglýsingar í fjölmiðil í miðri kreppu.  

Mörg símtöl fóru í það daglega að ná sambandi við hugsanlega auglýsendur, 

gera lista yfir fleiri mögulega viðskiptavini og senda birtingarhúsum og 

auglýsingastofum lista yfir auglýsingakostnað með tilliti til stærða og staðsetninga í 

blaðinu. Ég lærði heilmikið af þessari vinnu rétt eins og á öllum öðrum verkefnum 

sem viðkomu blaðinu og hefði ég ekki viljað hafa þetta öðruvísi. Þeim mun minni í 

sniðum sem fjölmiðillinn er og því minna fjármagn sem er í boði, er líklegra að fleiri 

verkefni lendi á borði ritstjórans. Stúdentablaðið lifir einungis á auglýsingatekjum og 

styrkjum og fáist auglýsendur ekki til að auglýsa er engin rekstrargrundvöllur til 

staðar.  

Áður fyrr hafði blaðið verið prentað í 15.000 eintökum og því dreift í 

samstarfi með Morgunblaðinu, en þegar ég sá um útgáfu þess minnkuðum við 

fjöldann niður í 5.000 eintök. Rekstrarstaðan var neikvæð þegar ég tók við því um 

rúmlega 1.800.000 þús. kr., sem var skuld við Ísafoldar prentsmiðjuna.  

Stúdentablaðið hefur aldrei svo munað sé eftir verið rekið með hagnaði svo 

vitnað sé í samtal sem ég átti við þáverandi framkvæmdastjóra blaðsins Stefán Má 

Guðmundsson árið 2009. 
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Ég er keppnismanneskja og einsetti mér að á meðan ég sæi um blaðið yrði það 

rekið með hagnaði og að hagnaðinn ætti að nýta til þess að greiða upp skuldina við 

prentsmiðjuna. Ég gaf út sex tölublöð á skólaárinu og seldi auglýsingar í blaðið á 

góðu verði og náði að safna 1.200.000 kr. – upp í skuldina og var ég þá búin að draga 

frá allan launakostnað og kostnað við prentun og dreifingu. Ég var að vonum ánægð 

með þennan árangur og skildi stolt við blaðið þegar skólaárinu lauk í júní 2010. 
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Niðurlag  

Stúdentablaðið er mikilvæg og þörf viðbót við íslenskt fjölmiðlaumhverfi. Blaðinu 

fylgir mikil saga sem ekki ætti að gera lítið úr. Ritstjórar og allir þeir sem komið hafa 

að útgáfu blaðsins hafa lagt mikið á vogarskálarnar fyrir hagsmuni stúdenta og hefur 

tilvist þess vafalaust haft áhrif á bættari kjör íslenskra stúdenta. 

Stúdentablaðið hefur frá upphafi verið spegill á samtíma sinn og er það sem 

slíkt því góð heimild um áherslur og umræður innan háskólasamfélagsins hverju 

sinni. Öll helstu þjóðfélagsmál hafa löngum verið mikilvægt umfjöllunarefni á síðum 

blaðsins, en tilgangurinn með útgáfu Stúdentablaðsins fyrst og fremst sá að ljá 

málefnum stúdenta kröftuga rödd.  

Þar sem Stúdentablaðið er með þeim fyrstu blöðum sem gefin voru út með 

reglubundnum og skipulögðum hætti á Íslandi má segja að um ákveðið 

frumkvöðlastarf hafi verið að ræða og að útgáfa þess hafi verið og sé ennþá 

þýðingarmikil fyrir þjóðfélagið. Íslendingar geta verið stoltir af blaðinu og þeim 

þjóðfélagslegu málefnum sem það hefur beint sjónum sínum að til að ná fram betri 

kjörum, samfélagslegum úrbótum og auknu jafnrétti Íslendingum öllum til hagsbóta. 
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