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Ágrip 

Verkefni þetta er í tveimur hlutum. Annars vegar er vefurinn barnvaensveitarfelog.is 

og hins vegar þessi greinargerð. Í greinargerðinni er leitast við að miðla upplýsingum 

um vinnslu vefsins og þær ákvarðanir sem teknar voru. Vitnað er í sérfræðinga á sviði 

vefhönnunar sem stuðst var við í ferlinu í bland við eigin hugleiðingar. Auk þess er 

viðfangsefni vefsins kynnt og sett í samfélagslegt og menningarlegt samhengi. Að 

lokum er afraksturinn metinn og framtíðaráform kynnt. 

 

Barnvaensveitarfelog.is er vefur þar sem upplýsingum um Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna og innleiðingu hans er miðlað. Hugmyndin er að á vefnum megi á einum 

stað nálgast allar þær upplýsingar sem nýtast til þess að kynna sér barnasáttmálann og 

innleiða hann í starfi hvers sveitarfélags. Notandi vefsins á að geta fundið á einfaldan 

og skýran hátt upplýsingar um helstu skref í innleiðingarferlinu auk frekari upplýsinga 

um hvert skref fyrir sig. Verkefnið var unnið í nánu samstarfi við Hjördísi Evu 

Þórðardóttur, réttindafræðslufulltrúa hjá Unicef á Íslandi, en auk Unicef er 

Umboðsmaður barna umsjónarmaður verkefnisins.   

 

Verkefnið mun fara af stað snemma árs 2016 og verður vefurinn þá opnaður.  
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Bestu þakkir fá leiðbeinandi minn Ármann H. Gunnarsson fyrir alla hans aðstoð, 
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UNDANFARI 

Ég hóf nám í Hagnýtri menningarmiðlun að hausti 2013 með það að leiðarljósi að 

kynnast sem flestum og fjölbreyttustum miðlunarleiðum og tileinka mér ákveðna 

þekkingu á þessu sviði. Ég sá þetta sem tækifæri til að kynnast því sem í boði er og 

öðlast þekkingu sem auðveldar mér að eiga í samskiptum við sérfræðinga á ýmsum 

sviðum, til að mynda kvikmyndagerðarfólk, vefsmiði, blaðamenn o.s.frv. Í starfi mínu 

sem vöruhönnuður hef ég kynnst mikilvægi þess að hafa grunnþekkingu á ýmsum 

sviðum. Komi maður til að mynda inn á verkstæði þar sem verið er að smíða 

stálhúsgögn og ætlar sér að ræða möguleika á framleiðslu á eigin hönnun, er 

framleiðandinn fljótur að greina hvort einhver þekking er til staðar. Mun auðveldara 

er að ná til viðkomandi ef maður hefur grunnþekkingu á aðferðinni og möguleikum. 

Þá geta skapast samræður um verkið og báðir aðilar deilt hugmyndum í stað þess að 

annar sé eingöngu að uppfræða hinn.  

  

Það er skemmst frá því að segja að mér varð að ósk minni og kynntist ólíkum 

miðlunarleiðum í náminu. Ég get ekki beint sagt að ein miðlunarleið hafi staðið uppúr 

fremur en önnur og því átti ég erfitt með að velja mér miðil fyrir lokaverkefni. Hver 

hugmyndin kviknaði á eftir annarri og erfitt að velja á milli þeirra. 

 

Eftir að hafa unnið verkefni fyrir Unicef á haustmánuðum 2014 fékk ég þá hugmynd 

að nýta lokaverkefnið mitt úr Hagnýtri menningarmiðlun til að aðstoða Unicef. 

Verkefnalisti þeirra er langur og hlaðinn spennandi verkefnum, en ekki eru til 

peningar til að ráðast í þau öll þótt áhugi sé fyrir hendi. Eftir að hafa fundað með 

Hjördísi Evu Þórðardóttur, réttindafræðslufulltrúa Unicef, komumst við niður á eitt 

verkefni sem var brýnt af þeirra hálfu en um leið mjög spennandi fyrir mig. Verkefnið 

hverfist um það að miðla upplýsingum um Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna til 

sveitarfélaga svo þau geti innleitt hann og lagað starf sitt að reglum sáttmálans. Um er 

að ræða fjölþjóðlegt verkefni undir alþjóðlega heitinu Child Friendly Cities (CFC)
1
 

sem vinnur að því markmiði að sveitarfélög innleiði barnasáttmálann í sínu starfi. Það 

                                                 

1
 „Child Friendly Cities: Home“, sótt 9. ágúst 2015, http://childfriendlycities.org/. 
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þýðir að sveitarfélagið miði ákvarðanir við réttindi barna og hugi að áhrifum 

ákvarðana sinna á afkomu barna innan sveitafélagsins. 

 

Þó að verkefnið (CFC) sé bæði stórt og alþjóðlegt þá eru hvergi reglur um það 

hvernig efninu skuli miðlað. Það er því ólíkt hvernig önnur lönd hafa miðlað 

upplýsingunum um innleiðinguna til sveitarfélaga. Sumir aðilar hafa til dæmis lagt 

megináherslu á útgáfu bæklinga, aðrir bætt við undirsíðu á vef umsjónaraðilans og 

enn aðrir unnið nýjan vef fyrir verkefnið. Eftir nokkra fundi þar sem við höfðum 

skoðað það efni sem mikilvægast er að miðla til þátttakenda komumst við að þeirri 

niðurstöðu að vefur væri skilvirkasta lausnin. Mikilvægt er að efnið sé aðgengilegt 

fyrir alla aðila, hvar sem er á landinu, hvenær sem er og auðvelt sé að koma miklu 

efni fyrir á einum stað. Vefur sameinar alla þessa þætti. Eins býður vefur upp á að 

tenglar séu yfir á erlendar síður tengdar verkefninu og þannig geti þátttakendur 

nálgast enn meira efni því tengdu. Þar að auki ætluðum við okkur að vinna stutt 

kynningarmyndbönd sem yrðu aðgengileg á síðunni. Í miðju ferli var ákveðið að bíða 

með gerð myndbandanna og mun ég fjalla um þá ákvörðun í greinargerðinni. 

 

Við val mitt á áföngum í náminu átti ég einstaklega erfitt með að koma öllu fyrir sem 

ég vildi velja. Ég hafði því miður ekki valið að taka námskeið tengd vefmiðlun í 

náminu en Ármann H. Gunnarsson, leiðbeinandi minn, tók þó vel í að ég ynni vef og 

sendi mér kennsluefni sem ég gat kynnt mér upp á eigin spýtur. Ákvörðunin féll vel 

að ósk minni varðandi námið því nú hafði ég ástæðu og tækifæri til að kynnast enn 

einni miðlunarleiðinni.  

 

Verkefni mitt næstu vikurnar var því að finna út hvernig heillavænlegast væri að 

miðla til markhópsins því efni sem umsjónarmenn verkefnisins afhentu mér. Með 

öðrum orðum, hvernig mætti miðla innleiðingarferli Barnasáttmálans á sem skýrastan 

og aðgengilegastan máta.  

 

Í þessari greinargerð er leitast við að miðla upplýsingum um vinnslu vefsins og þær 

ákvarðanir sem teknar voru. Vitnað er í sérfræðinga á sviði vefhönnunar sem stuðst 

var við í ferlinu í bland við eigin hugleiðingar. Auk þess er viðfangsefni vefsins kynnt 

og sett í samfélagslegt og menningarlegt samhengi.  
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UM VEFMIÐLUN 

Þessi kafli fjallar um vefmiðilinn, annars vegar sögulega tilvist hans og hins vegar 

rannsóknir og heilræði vefsérfræðinga. Eins og áður sagði hafði ég ekki setið 

námskeið í vefmiðlun og var því algjör byrjandi á því sviði. Ég hóf ferlið á því að 

viða að mér upplýsingum um það hvað felst í því að setja upp vef. Ég byrjaði á því að 

lesa bókina Bókin um vefinn eftir Sigurjón Ólafsson, vefráðgjafa.
2
 Þar kynntist ég 

helstu hugtökunum auk grundvallaratriða sem huga þarf að við hönnun vefs. Eins 

kynnti ég mér helstu sérfræðinga sem Sigurjón vísar í í bók sinni, þar á meðal Gerry 

McGovern, Steve Krug og Jakob Nielsen. Þar að auki kynnti ég mér Susannah Ross í 

tengslum við textavinnslu fyrir vef.  

 

Uppruni og staða vefsins      

Það var ekki fyrr en árið 1969 að Internetið var fyrst kynnt til sögunnar  af 

varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna. Það var þó langt frá því að netið væri 

aðgengilegt almenningi. Árið 1989 kynnti breski tölvunarfræðingurinn Tim Berners-

Lee veraldarvefinn í þeirri mynd sem við þekkjum hann í dag. Tveimur árum síðar bjó 

hann svo til fyrsta vefinn í Evrópsku rannsóknarstöðinni í öreindafræði, CERN í 

Sviss. Á vefnum voru upplýsingar um hvernig átti að nota vefinn, hvernig mætti leita 

upplýsinga á vefnum og hvernig hægt væri að búa til sinn eigin vef.
3
   

  

Í upphafi var veraldarvefurinn (world wide web) settur upp til þess að auðvelda 

fræðimönnum aðgengi að rannsóknum hver annars. Hann var hugsaður til þess að 

deila upplýsingum. Það sem skilur hann frá öðrum miðlum er gagnvirknin, 

möguleikinn að deila og tengja saman upplýsingar.
4
  

 

Það er ótrúlegt til þess að hugsa að á einungis 24 árum, frá fyrsta vef Berners-Lee, 

hafi orðið jafn stórfengleg þróun í heimi vefsins og raun ber vitni. Vefurinn qmee.com 

tók saman upplýsingar um það hvað gerist á internetinu á 60 sekúndum. Rannsóknin 

                                                 

2
 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn: sjálfshjálparkver fyrir metnaðarfulla vefstjóra (Reykjavík: Iðnú, 

2015). 
3
 „Hver var fyrsta heimasíðan og hvar er hægt að finna hana?“, Vísindavefurinn, 6. mars 2010, 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=13704. 
4
 Susannah Ross, A Simple Guide to Writing for Your Website (Harlow: Prentice Hall, 2001), bls. 2 . 
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leiddi í ljós að á hverri mínútu sem líður eru að meðaltali skráð 70 ný vefsvæði (e. 

domain) og 571 nýr vefur opnaður.
5
 

 

Árið 2014 vann alþjóðabankinn rannsókn á netaðgengi þjóða. Í ljós kom að Ísland var 

þar efst á blaði þar sem 98,2% landsmanna höfðu aðgang að interneti.
6
  Það er þó 

langt frá því að vera lýsandi fyrir netaðgengi jarðarbúa en um 40% jarðarbúa höfðu 

aðgang að interneti í júlí 2014. Þróunin er gríðarlega ör en einungis 10 árum fyrr, árið 

2004, höfðu um 14% jarðarbúa aðgang að interneti.
7
 Fjölmörg verkefni eru í gangi í 

heiminum í dag sem stuðla að því að auka netaðgengi jarðarbúa. Stór fyrirtæki á borð 

við Facebook og Google stýra verkefnum sem miða að því að koma ódýru interneti til 

allra jarðarbúa, meðal annars með aðstoð dróna.
8
 Spennandi verður að fylgjast með 

þróuninni á næstu árum. 

Ef tekið er mið af upplýsingunum um Ísland þá má teljast ljóst að vefur er góður 

kostur til þess að miðla efni hér innanlands. Einn ritstjóri íslensks vefmiðils gekk svo 

langt að segja að; „...Vefurinn er sko það sem við teljum að muni lifa allt annað í 

fyrirtækinu...við vitum að pappírinn er að hverfa...“
9
   

Munurinn á bók og vef 

Til þess að skýra enn betur sérkenni vefs ber Susannah Ross saman bók og vef. Bók 

er endanlegur hlutur en vefur getur stækkað og breyst hvenær sem er og má því teljast 

óendanlegur. Þegar bók er skoðuð þá er allt efnið í höndum lesandans. Með því að 

skoða bókarkápuna, stærð bókarinnar og lögun fást strax upplýsingar um hvers konar 

bók þetta er. Lesandi getur flett hratt í gegnum 150 blaðsíður til að sjá hvort þetta er 

eitthvað sem hann hefur áhuga á. Hægt er að skanna nokkur hundruð orð á sekúndu. 

Ef verið er að leita að einhverju ákveðnu mun það líklega taka örfáar mínútur að finna 

orðin sem leitað er að.  

                                                 

5
 „Online in 60 seconds [Infographic] - A Year Later“, Qmee Blog, sótt 8. ágúst 2015, 

http://blog.qmee.com/online-in-60-seconds-infographic-a-year-later/. 
6
 „Internet users (per 100 people) | Data | Table“, sótt 8. ágúst 2015, 

http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2. 
7
 „60% of world’s population still won’t have Internet by the end of 2014 - LA Times“, sótt 8. ágúst 

2015, http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-60-world-population-3-billion-internet-

2014-20140507-story.html. 
8
 Sama heimild. 
9
 Hugrún Björnsdóttir, „Stafræn blaða- og fréttamennska á Íslandi - Viðhorf yfirmanna á vefmiðlum“ 

(Háskóli Íslands, 2014), bls. 39. 
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Þegar vefur er skoðaður er öðru máli að gegna. Notandinn hefur enga hugmynd um 

hversu margar síður vefurinn er og einungis óljósa hugmynd um hvers konar vefur 

þetta er. Þegar byrjað er að skoða getur notandinn yfirleitt einungis séð eina síðu í 

einu og í heildina nokkra tugi eða hundruð orða á skjánum í einu. Notandinn treystir 

því að vefurinn sjálfur segi honum hvar hann er staddur og vísi honum veginn. Þetta 

þýðir að skipulag vefsins og þau orð sem notuð eru til útskýringar skipta höfuðmáli.  

Bókin er skrifuð með upphafi, miðju og endi en vefurinn virkar ekki á sama hátt. 

Segja má að forsíða/heimasíða vefsins sé eins konar upphaf en þó er alls ekki víst að 

notandi vefsins komi fyrst inn á þá síðu. Því þarf að huga að því við gerð vefsins að 

notandinn skilji hvar hann er staddur, hvar sem hann byrjar að skoða vefinn.
10

  

 

Til viðbótar við þetta má svo bæta að vefurinn sameinar í raun notkun á öllum leiðum 

til miðlunar. Ljósmyndir, teikningar, myndbönd, textar og hljóð rúmast öll á vefnum 

og möguleikar á samnýtingu þeirra eru vægast sagt fjölbreyttir. Vefurinn getur svo 

veitt aðgang inn á aðra vefi og einmitt þessi möguleiki á að tengja saman ólíka vefi 

gerir internetið að óendanlegri uppsprettu upplýsinga.  

 

Ekki láta mig hugsa 

Steve Krug, sérfræðingur í notendaupplifun og upplýsingaarkitektúr vefja, hefur 

rannsakað hvernig gera megi vefi notendavæna. Hann gaf út bókina Don't make me 

think árið 2000, en hún hefur verið endurútgefin tvisvar með viðbótum og uppfærslu 

höfundar. Eins og nafnið gefur til kynna snúast hugmyndir hans um að láta notandann 

ekki hugsa. Þá er ekki átt við að hann eigi ekki að hugsa um innihald vefsins heldur er 

tilgangurinn sá að útfæra skuli öll atriði vefsins á sem skýrastan hátt svo notandinn 

þurfi ekki að staldra við og spyrja sig spurninga á borð við hvar finn ég ..., hvað er ...,  

hvernig kemst ég á ... og svo framvegis. Vefurinn á að útskýra sig sjálfur eftir fremsta 

megni. Þannig má segja að verkefni vefhönnuðarins felist í að útmá spurningar 

notandans.
11

 Ein leið til að ná því markmiði er að fylgja hefðum um uppröðun. Á 

undanförnum árum hefur fjöldinn allur af hefðum skapast fyrir uppröðun hluta á vef. 

                                                 

10
 Ross, A Simple Guide to Writing for Your Website, bls. 2. 

11
 Steve Krug, Don’t make me think, revisited: a common sense approach to Web usability, Third 

edition (Berkeley, Calif.: New Riders, 2014), bls. 11. 
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Til dæmis er venjan að hafa myndmerki (e. logo) verkefnisins eða fyrirtækisins í 

vinstra horni efst á síðu og efnisyfirlitið eða leiðarkerfið (e. primary navigation) efst 

og þvert yfir síðuna.
12

  

 

Þar sem þessar og fleiri hefðir eru orðnar nokkurn vegin algildar reglur við 

uppsetningu vefs er tilvalið að fylgja þeim og leyfa hugmyndafluginu að njóta sín 

annars staðar. Við gerð vefsins studdist ég við ábendingar Steve Krug. Ég leitaðist við 

að auðvelda notandanum að finna upplýsingar með skýrum fyrirsögnum og forðaðist 

að ofhlaða hverja síðu. Auk þess fylgdi ég helstu hefðum varðandi uppröðun á vef. 

Myndmerkið hafði ég vinstra megin efst á síðunni og leiðakerfið efst og þvert yfir 

síðuna. Ég bjó til hnapp til þess að hafa samband neðst á síðunni og einnig lengst til 

hægri í leiðarkerfinu. Myndmerkið er hnappur sem tekur notandann yfir á forsíðu 

vefsins en þar sem það er ekki algild regla ákvað ég að hafa einnig forsíðuhnapp í 

leiðarkerfinu svo augljóst sé hvernig komast má á upphafssíðu vefsins. Þar að auki 

bætti ég inn brauðmolaslóð (e.breadcrumbs) sem sýnir notandanum á skýran hátt hvar 

hann er staddur innan vefsins.  

 

Hér í framhaldinu verður enn frekar fjallað um þær aðferðir sem nýta má til að gera 

vef auðlæsilegan. Ég nýtti mér margar þeirra og útskýri það í lok greinargerðar.    

 

Framsetning texta á vef 

Verkefnið felur í sér miðlun á talsverðu magni af textum og þurfti ég að lesa mér 

sérstaklega til um framsetningu texta á vef. Sigurjón Ólafsson vísar í nokkrar 

rannsóknir á því sviði í bók sinni
13

 og hafði ég það til hliðsjónar við uppsetningu 

textanna. Jakob Nielsen, brautryðjandi í notendarannsóknum, komst að því að 

notendur skanna og skima en lesa ekki orð fyrir orð á vefnum. Hann komst að því að 

lesendur skima texta eftir F-mynstri þegar þeir lesa í tölvu. Það þýðir að þeir lesa efst 

á síðunni og renna svo niður eftir vinstri hlið textans. Síðan þegar kemur ný fyrirsögn 

lesa þeir hana og halda svo áfram eftir vinstri hlið textans. Hann hefur í framhaldinu 

bent á mikilvægi þess að leggja vinnu í lykilorð, koma mikilvægasta efninu strax að í 

                                                 

12
 Steve Krug, Don’t make me think, revisited: a common sense approach to Web usability, Third 

edition (Berkeley, Calif.: New Riders, 2014), bls. 30. 
13

 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn. 
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fyrstu málsgrein, vanda fyrirsagnir og hafa góðan upplýsingaarkitektúr. Niðurstöður 

Nielsens voru þær að með því að fylgja eftirfarandi þremur atriðum við framsetningu 

texta á vef megi fá fólk til að lesa á vefnum.
14

  

1. Góður upplýsingaarkitektúr 

2. Góð hönnun og uppsetning 

3. Gott innihald 

Góður upplýsingaarkitektúr 

Upplýsingaarkitektúr (e. Information Architecture) er orð sem ég hjó sérstaklega eftir 

í lestri Bókarinnar um vefinn. Orðið gaf mér nýja og áhugaverða sýn á uppsetningu 

vefs. Upplýsingaarkitektúr felur í sér að skipuleggja efni, lýsa því með skýrum hætti 

og útvega leiðir fyrir fólk til að komast að því.
15

 Orðið gerði það að verkum að ég 

hugsaði á nýjan hátt um uppbyggingu vefsins. Ekki að ég hafi skipulagt hann öðruvísi 

en ég hefði gert fyrir, en ég sá uppbygginguna nú fyrir mér á myndrænan hátt. Farið 

er af einni síðu yfir á næstu undirsíðu, líkt og að farið er úr einu herbergi yfir í annað. 

Gesturinn vill ekki þurfa að fara krókaleiðir í gegnum mörg herbergi til þess að 

komast í herbergið sem stefnt er á og svipaða sögu má segja um vef, leiðin þarf að 

vera skýr.  

Góð hönnun og uppsetning 

Hér fyrir neðan kemur listi sem Sigurjón tók saman fyrir bók sína. Listann er tilvalið 

að hafa til hliðsjónar við uppsetningu texta á vef: 

 

 Skrifaðu lýsandi fyrirsögn ef hún hefur ekki fylgt með 

 Aðalatriðin þurfa að koma strax fram í fyrstu málsgrein 

 Mundu að textinn á vefnum er ekki morðgáta með lausn í blálokin 

 Forðastu HÁSTAFI og skáletur 

 Gott er að brjóta upp lengri texta með millifyrirsögnum sem þurfa að vera 

lýsandi 

 Feitletraðu allra mikilvægustu orðin en farðu sparlega með feitletranir 

 Býður textinn upp á að brjóta hann upp með listum (e.bullets)? 

                                                 

14
 Sama heimild, bls. 59-61. 

15
 Sama heimild, bls. 61. 
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 Eru leiðbeiningar í textanum sem útskýra má í skrefum? Notaðu þá númeraða 

lista
16

  

 

Önnur atriði sem nýta má til að brjóta upp texta er notkun myndefnis og tilvitnana. 

Frekari umfjöllun um myndefni er síðar í þessari greinargerð.  

 

Steve Krug bendir á að algengt er að fólk skanni vefi í leit að ákveðnum lykilorðum. 

Auðvelda má lesandanum að finna orðið með því að gera helstu lykilorð textans 

feitletruð þar sem þau birtast fyrst í textanum. Þó skal varast að feitletra of mikið því 

þá missir aðferðin marks.
17

  

 

Með því að nota mikið magn af lýsandi millifyrirsögnum má auðvelda lesandanum 

enn frekar að skanna vefinn og velja hvaða kafla hann vill lesa og hverjum hann vill 

sleppa.
18

 Huga þarf vel að uppsetningu á fyrirsögnum. Augljós munur þarf að vera á 

meginmáli og fyrirsögn og eins á bilið á milli fyrirsagnar og texta fyrir neðan hana að 

vera styttra en bilið fyrir ofan fyrirsögnina til þess að augljóst sé að hún fylgi 

textanum sem kemur í framhaldinu. Steve Krug bendir á að textavinnsla fyrir vef er 

gjörólík textavinnslu fyrir prentverk. Í prentverki samanstendur málsgrein af nokkrum 

setningum en á vef getur málsgrein verið einungis ein setning. Ráðlegt er að skipta 

málsgrein niður alls staðar þar sem mögulegt er og halda málsgreinum stuttum. 

Þannig má koma í veg fyrir það sem Caroline Jerrett og Ginny Redish kalla „wall of 

words“ eða textavegg. Krug ráðleggur einnig að nota lista þegar það á við og hafa þá 

örlítið bil á milli punkta í listanum til að auðvelda lesturinn.
19

  

 

Jakob Nielsen og Kara Pernice gefa nokkur góð ráð varðandi uppsetningu á texta í 

bók sinni Eyetracking web usability; nota skal bil, spássíur og liti til að auðvelda 

notandanum að greina hratt og örugglega kafla síðunnar og viðfangsefni þeirra. Síðan 

má afmarka svæðin án þess þó að ofhlaða. Búta skal upplýsingar niður og nota 

millifyrirsagnir fyrir hvern hluta. Til þess að aðgreina fyrirsögn frá meginmálinu má 

gera hana stærri eða feitletraða og hafa örlítið hvítt bil milli fyrirsagnarinnar og 

                                                 

16
 Sama heimild, bls. 67. 

17
 Krug, Don’t make me think, revisited, bls. 41. 

18
 Sama heimild, bls. 39. 

19
 Sama heimild, bls. 40. 
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textans fyrir neðan hana. Forðast skal að gera fyrirsögn svo feitletraða að hún líti út 

eins og auglýsing eða skraut. Þau benda á að varasamt getur verið að nota lituð box 

undir textahluta því sá  hluti geti litið út eins og auglýsing og lesandinn forðast að lesa 

hann. Eins þarf að gæta að því hvort lína utan um texta eða milli texta dragi texta fram 

eða flækist fyrir lesandanum.
20

  

 

Hvítt rými / neikvætt rými 

Góð hönnun dregur athyglina að efninu en ekki sjálfri sér. Til þess er þörf á réttri 

notkun á hvítu rými. Hvítt rými, stundum kallað neikvætt rými, er rýmið á milli ólíkra 

hluta og inniheldur ekki neitt. Hlutinn sem inniheldur efni er aftur á móti kallaður 

jákvætt rými. Neikvæða rýmið hjálpar til við að skilgreina jákvæða rýmið og umlykur 

það. Talað er um tvenns konar hvítt rými. Macro og micro hvítt rými. Macro er þá 

bilið á milli stórra hluta en micro hvítt rými er neikvæða rýmið á milli smæstu eininga 

vefsíðunnar, til dæmis bókstafa í málsgrein. Notandi vefs er mjög líklega að leita að 

ákveðnu efni. Hvíta rýmið hjálpar notandanum með því að losa um ofhleðslu, auk 

þess að draga athyglina að mikilvægustu atriðunum á síðunni. Það bætir ákveðnu 

andrými í textann og aðgreinir jákvæðu rýmin svo auðveldara er að finna það sem 

leitað er að. Notkun á hvítu rými er þjálfunaratriði en augað þjálfast í að meta hvort 

hvíta rýmið dragi augun að aðalatriðunum og hvort efnið nýtur sín á síðunni. Með 

rangri notkun þar sem t.a.m. of stórt bil er á milli jákvæðu rýmanna getur aðferðin 

virkað fráhrindandi og tenging milli ólíkra hluta síðunnar glatast. Á sama tíma er það 

eyðsla á plássi sem nýta mætti á skilvirkari hátt.
21

  

Gott innihald 

Mikilvægt er að allt efni sem hugsað er til birtingar, á hvaða vettvangi sem er, sé 

yfirfarið og leiðrétt til að koma í veg fyrir málfars- og innsláttarvillur. Þetta á ekki 

síður við um vefmiðlun en ólíkt prentmiðlum er birtingarferlið á vef mjög einfalt og 

stutt. Einungis þarf að styðja á einn hnapp til þess að búið sé að birta færslu á 

                                                 

20
 Jakob Nielsen og Kara Pernice, Eyetracking web usability (Berkeley, CA: New Riders, 2010), bls. 

69. 
21

 „Using White Space (or Negative Space) in Your Designs - Tuts+ Web Design Article“, sótt 9. ágúst 

2015, http://webdesign.tutsplus.com/articles/using-white-space-or-negative-space-in-your-designs--

webdesign-3401. 
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vefnum.
22

 Innihald vefsins Barnvæn sveitarfélög samanstendur af textum sem ég fékk 

afhenta frá Unicef og Umboðsmanni Barna. Allt efni var sent til yfirlestrar eftir að 

búið var að klippa út úr textunum það sem mögulegt var að sleppa. Þá á ég við að 

textarnir voru styttir niður þannig að allar óþarfar upplýsingar voru fjarlægðar. Gerry 

McGovern hefur bent á að velgengni vefs liggi í gæðum efnisins sem þar er miðlað. 

Því miður sé allt of mikið um uppfyllingarefni sem er með öllu óþarft.
23

  

 

Susannah Ross velti fyrir sér hegðun fólks við lestur, annars vegar á vef og hins vegar 

í bók og benti á eftirfarandi. Fólk er óþolinmótt við lestur á vef og því mikilvægt að 

gera allt sem mögulegt er til að auðvelda þeim lesturinn. Vefstjóri vill halda 

notandanum á vef sínum og má segja að hann sé í stöðugri samkeppni við milljónir 

annarra vefja um athygli. Ef notandanum líkar ekki viðmótið er hann fljótur að fara 

yfir á annan vef. En það er fleira sem spilar inn í og veldur óþolinmæði notandans. 

Annað sem Ross bendir á er að lestur bókar hefur ýmislegt framyfir lestur vefs, meðal 

annars þægindi. Bók má lesa hvar sem er en tölvuskjárinn er ekki eins handhægur og 

því líklegt að notandinn sitji við skrifborð eða með fartölvu í fanginu. Eins er skjárinn 

með lægri upplausn en prentverk og því erfiðara fyrir augun að lesa af tölvuskjá en af 

bók.
24

 

 

Í bók sinni Don't make me think, segir Steve Krug frá 17. reglu E.B. White í The 

Elements of Style. Þar bendir hann á að lykillinn að góðum texta sé að hafa hann 

hnitmiðaðan. Málsgreinar skulu ekki innihalda óþarfar setningar og setningar ekki 

óþörf orð. Hann líkir því við að teikning á ekki að innihalda óþarfar línur og vél enga 

óþarfa parta.
25

 Það mætti sameina öll þessi atriði í þeirri fullyrðingu að einfaldleiki sé 

lykillinn að góðum vef. 

 

                                                 

22
 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, bls. 62-63.  

23
 Gerry McGovern, Killer Web Content: Make the Sale, Deliver the Service, Build the Brand 

(London: A. & C. Black, 2006), bls. 3-7. 
24

 Ross, A Simple Guide to Writing for Your Website, bls. 5-6. 
25

 Krug, Don’t make me think, revisited, bls. 49. 
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Notkun myndefnis á vef 

Fólk skoðar að meðaltali um 42% þeirra ljósmynda sem birtist þeim á vefsíðum og 

almennt skoðar það hverja mynd í 20 sekúndubrot.
26

 Þær myndir sem fólk virkilega 

skoðar eru myndir sem tengjast viðfangsefninu eða nýtast lesandanum á einhvern hátt. 

Atriði sem auka líkur á að ljósmynd sé skoðuð eru há skerpa, gæði og bjartir litir, að 

myndin sé skorin frekar en að hún sé minnkuð þegar hún þarf að rúmast á litlu svæði, 

sé ekki með of miklum smáatriðum svo auðvelt sé að túlka hana, hafi sterka tengingu 

við innihald vefsíðunnar og hafi ákveðið aðdráttarafl. Atriði sem gefa ljósmynd 

aðdráttarafl eru brosandi og glaðleg andlit, fólk sem horfir í myndavélina (eða snýr í 

átt að henni), kynþokkafullir líkamar, girnilegur matur og skýrar leiðbeiningar eða 

upplýsingar. Fólk leiðir aftur á móti hjá sér myndir sem eru í lágri upplausn, þar sem 

mikið er að gerast á litlu rými, líta út eins og auglýsingar, eru ótengdar eða óljóst 

tengdar viðfangsefni síðunnar, eru leiðinlegar, þar sem myndefnið er ófrumlegt eða 

augljóslega úr myndabanka, eru kaldar, falskar eða of fágaðar.
27

  

 

Jacob Nielsen og Kara Pernice leggja áherslu á að nota ekki nokkrar lélegar myndir 

heldur velja frekar eina sterka ljósmynd sem styður vel við textann á síðunni. Ein 

slæm ljósmynd getur gert notandann afhuga því að skoða ljósmyndir og þannig getur 

hann misst af mikilvægum ljósmyndum. Frekar en að finna nýja mynd í stað lélegrar 

ljósmyndar mæla þau með því að nýta hvíta rýmið eða endurraða textanum.
28

 

Einfaldar ljósmyndir virka betur en ljósmyndir þar sem mikið er í gangi því þær eru 

auðskannanlegar. Þær henta því betur hegðun notenda vefsíðna þar sem skönnun á sér 

stað.
29

 

 

Tákn 

Táknmyndir eru myndir sem hafa ákveðna merkingu og augljóst fyrir hvað þær 

standa. Til dæmis má nefna prentara, ruslafötu og umslag. Allir vita hvað þessi tákn 

þýða, þau hafa skýrar línur og skera sig frá bakgrunni sínum. Fólk horfir ekki á tákn 

                                                 

26
 Nielsen og Pernice, Eyetracking web usability, bls. 196. 

27
 Sama heimild, bls. 197. 

28
 Sama heimild, bls. 203-204. 

29
 Sama heimild, bls. 244. 
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ef erfitt er að lesa úr þeim hvað þau standa fyrir. Einnig er mikilvægt að táknin séu 

ekki svo smá að notandinn þurfi að rýna í þau til þess að sjá hvað þau merkja.
30

  

 

Vefhönnun 

Hönnun er eitthvað sem gert er af ásettu ráði. Eitthvað sem gerist ekki sjálfkrafa 

heldur hafa verið teknar ákvarðanir um að gera eitthvað á ákveðinn hátt. Því fleiri 

ákvarðanir sem hafa verið teknar, þeim mun líklegra er að hönnunin sé vel útfærð. 

Kjarninn í starfi hönnuða er að takmarka geðþóttaákvarðanir og tilviljanir og byggja 

ákvarðanir á rökum og vera svo frumlegur innan þess ramma.
31

 Rökin fyrir 

ákvörðunum í hönnunarferli geta verið byggð á ímynd viðskiptavinarins, þannig að 

vefurinn falli vel að stefnu hans og útlitsviðmiðum, eða þá á óskum notenda vefsins 

og hegðunarmynstri. Slíkar upplýsingar má nálgast með því að fylgjast með notkun 

vefs með forritum á borð við Google Analytics.
32

 Þannig verður uppsetningin byggð á 

og löguð að notkun en ekki smekk hönnuðarins.
33

 Vel heppnaður vefur er 

notendamiðaður og markmið vefhönnuðarins að búa til góða upplifun fyrir notandann. 

Góður vefhönnuður nær að hanna rétta upplifun fyrir markhóp vefsins. Notandanum 

þarf að líða vel á vefnum og finna fyrir að hann stjórni ferðinni, en hann má ekki 

verða óöruggur, þá er hætt við að hann leiti annað.
34

 

 

Við hönnun á vef sem unninn er fyrir ákveðinn viðskiptavin er mikilvægt að vera 

reiðubúinn að laga sína hönnun að óskum viðskiptavinarins, eða byggja sína hönnun á 

hans óskum. Fyrsta skrefið er því að kynna sér viðskiptavininn til þess að sjá hvort 

hann hafi sterka útlitslega ímynd eða óskir. Því næst getur verið gott að vinna 

svokallaða ritstjórnarstefnu, skýrslu þar sem settar eru fram á myndrænan hátt helstu 

áherslur í hönnuninni til stuðnings við frásögn. Þannig má miðla hugmyndum til 

viðskiptavinarins og fá ábendingar hans með tilliti til ljósmynda og texta skýrslunnar. 

Með þessari aðferð má taka mikilvægar ákvarðanir snemma í ferlinu, áður en farið er 

                                                 

30
 Sama heimild, bls.209-211. 

31
 Brian D Miller, Above the Fold: Understanding the Principles of Successful Web Site Design, 2014, 

bls. 15. 
32

 „Google Analytics - Mobile, Premium and Free Website Analytics – Google“, sótt 9. ágúst 2015, 

http://www.google.com/analytics/. 
33

 Miller, Above the Fold, bls. 249. 
34

 Sama heimild, bls. 24. 
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að vinna vefinn og koma í veg fyrir að þurfa að endurvinna ákveðna hluti síðar meir. 

Þegar vefurinn er svo tilbúinn til birtingar er ekki þar með sagt að hann sé 

fullkláraður. Vefur er lifandi miðill og mikilvægt að halda honum við eftir að hann er 

kominn í loftið. Þá má fylgjast með notkuninni og laga vefinn að notandanum á 

hverjum tíma.
35

  

 

Skalanleiki 

Sigurjón Ólafsson hefur ákveðnar skoðanir á því hvort mikilvægt sé að gera vef 

skalanlegan svo hægt sé að skoða hann á ólíkum tækjum 

  

Fyrir mitt leyti er ég kominn að niðurstöðu. Allir nýir vefir í dag 

ættu að vera skalanlegir því hvort sem okkur líkar betur eða verr þá 

koma notendur inn á vefinn í stórauknum mæli með snjallsímum 

og spjaldtölvum. Og ef við mætum ekki þörfum þessa hóps þá 

erum við að gefa þeim viðskiptavinum langt nef.
36

  

 

Ég ætla því ekkert að hafa frekari málalengingar um það. Vefur á að vera skalanlegur. 

 

UM VERKEFNIÐ 

Hér á undan var farið yfir helstu atriði varðandi uppsetningu á vef og vísað í helstu 

sérfræðinga á því sviði. Í þessum kafla verður fjallað um verkefnið sjálft. Stiklað 

verður á stóru við útskýringu á Barnasáttmálanum og verkefnið sett í samfélagslegt og 

menningarlegt samhengi.  

 

Hlutverk vefsins og Markhópur 

Markmið verkefnisins er að setja upp vef þar sem á einum stað má nálgast allar þær 

upplýsingar sem nýtast til þess að kynna sér barnasáttmálann og innleiða hann í starfi 

hvers sveitarfélags. Notandi vefsins á að geta fundið á einfaldan og skýran hátt 

upplýsingar um helstu skref í innleiðingarferlinu auk frekari upplýsinga um hvert 

                                                 

35
 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, bls. 36-37. 

36
 Sama heimild, bls. 97. 
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skref fyrir sig. Þar að auki má þar nálgast Barnasáttmálann sjálfan í heild sinni og í 

styttri útgáfu. Að lokum má nálgast umfjöllun um umsjónaraðila verkefnisins og 

leiðir til að hafa samband og skrá þátttöku.   

 

Til að byrja með verður vefnum dreift til sveitarfélaga sem taka þátt í 

tilraunaverkefninu fyrstu tvö árin og verður þannig aðgengilegur öllum starfsmönnum 

sveitarfélaganna sem um ræðir. Hann verður þó að öllum líkindum mest notaður af 

fólki sem situr í stýrihópum verkefnisins innan hvers sveitarfélags, stjórnendum og 

sviðsstjórum.
37

 Þar sem þessir einstaklingar eru misjafnlega netvanir þarf að gera 

vefinn sem aðgengilegastan og einfaldastan og í raun miða við að hann sé öllum 

aðgengilegur.  

 

Um Barnasáttmálann  

Barnasáttmálinn (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins) var 

samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 1989. Árið 1990 var 

hann undirritaður fyrir Íslands hönd og fullgiltur tveimur árum síðar. Ísland hefur því 

verið skuldbundið til þess að virða ákvæði sáttmálans frá 27. nóvember 1992. Þann 

20. febrúar 2013 var sáttmálinn síðan lögfestur á Alþingi með lögum nr. 19/2013.  

 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna markaði mikil tímamót í baráttunni fyrir 

réttindum barna, þar sem sáttmálinn felur í sér alþjóðlega viðurkenningu á því að börn 

séu fullgildir einstaklingar með sjálfstæð réttindi, óháð réttindum fullorðinna. 

Sáttmálinn viðurkennir að börn séu hópur sem þarfnist sérstakrar verndar umfram 

hina fullorðnu. Hann felur jafnframt í sér að börn eigi sjálfstæðan rétt til þess að hafa 

áhrif á eigið líf og taka virkan þátt í samfélaginu. 

 

Barnasáttmálinn á að tryggja börnum mjög víðtæk réttindi, en stundum er réttindum 

hans skipt í þrjá flokka – vernd, umönnun og þátttöku. Í fyrsta lagi kveður sáttmálinn 

á um vernd tiltekinna grundvallarmannréttinda barna, svo sem réttinn til lífs, friðhelgi 

fjölskyldu og einkalífs, félaga-, skoðana-, tjáningar- og trúfrelsis. Í öðru lagi leggur 

hann skyldur á aðildarríkin um að grípa til aðgerða til að tryggja velferð barna, m.a. á 

                                                 

37
 Hjördís Eva Þórðardóttir, Viðtal í vinnuferli, 10. ágúst 2015. 
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sviði mennta-, heilbrigðis- og félagsmála. Loks á Barnasáttmálinn að tryggja börnum 

rétt til þess að vera þátttakendur í eigin lífi sem og í samfélaginu í heild.
38

  

 

En hvernig falla þessi atriði undir hagnýta menningarmiðlun? Til þess að átta sig á því 

er rétt að byrja á því að skoða merkinguna á bak við hugtakið menning. 

 

Menning - skilgreining 

Margar skilgreiningar eru til á hugtakinu menning. Raymond Williams, einn 

áhrifamesti fræðimaðurinn á sviði menningar á seinni hluta tuttugustu aldarinnar, 

talaði um að orðið culture væri meðal tveggja eða þriggja flóknustu orða enskrar 

tungu.
39

 

 

Árið 1871 útskýrði enski mannfræðingurinn Edward Tylor hugtakið menningu á 

eftirfarandi hátt: Menning í sinni víðu mannfræðilegu merkingu er hin margslungna 

heild sem inniheldur þekkingu, trú, listir, siðaboð, lög, hefðir og hvers konar aðra 

hæfni, getu eða venjur sem maðurinn hefur öðlast sem meðlimur samfélags.
40

  

 

Í bók sinni Keywords frá árinu 1983 skiptir fyrrnefndur Williams menningu niður í 

þrjá merkingarflokka. Í fyrsta lagi ferli sem leiðir til vitsmunalegs, andlegs eða 

fagurfræðilegs þroska. Í öðru lagi tiltekin leið til að lifa lífinu sem getur vísað til 

þjóða, tímabila, samfélagshópa eða mannkynsins í heild sinni. Í þriðja lagi verk eða 

gjörðir af vitsmunalegum og þó einkum listrænum toga, s.s. tónlist, bókmenntir, 

myndlist, leikhús og kvikmyndir.
41

   

 

Menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna skilgreinir menningu sem: 

„... samsafn þeirra trúarlegu, efnislegu, vitrænu og tilfinningalegu þátta sem einkenna 

hvert samfélag eða samfélagshóp. Menning felur í sér listir og bókmenntir en auk þess 

                                                 

38
 „Kynning á Barnasáttmálanum“, Umboðsmaður barna, sótt 9. ágúst 2015, 

https://www.barn.is/barnasattmalinn/kynning-a-barnasattmalanum/. 
39

 Raymond Williams, Keywords: a vocabulary of culture and society, Rev. ed (New York: Oxford 

University Press, 1985), bls. 87. 
40

 Edward Burnett Tylor, Primitive Culture:: Researches into the Development of Mythology, 

Philosophy, Religion, Art, and Custom. 1: [...], Cambridge Library Collection Anthropology 

(Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010), bls. 1. 
41

 Williams, Keywords, bls. 87-93. 

https://is.wikipedia.org/wiki/Sameinu%C3%B0u_%C3%BEj%C3%B3%C3%B0irnar
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lífsstíl, sambúðarform, mannleg gildi, hefðir og skoðanir“.
42

 

 

Rétturinn til að iðka sína menningu, eiga aðgang að menningararfi sínum, geta tjáð 

hann og viðhaldið er talið til mannréttinda. Í Barnasáttmálanum eru nokkrar greinar 

sem sérstaklega snúa að menningu. Fjallað er um jafnræði og bann við mismunun 

vegna kynþáttar, litarháttar, kynferðis, trúar, tungu, stjórnmálaskoðana, ætternis, 

fötlunar, félagslegrar stöðu eða annarra aðstæðna. Áhersla er lögð á skoðana- og 

trúfrelsi barna, réttindi minnihlutahópa til að njóta eigin menningar, trúar og tungu, 

markmið menntunar og frjálsa þátttöku í menningarlífi og listum.
43

  

 

Fjöldi fræðimanna hefur fjallað um hversu mikilvæg menning er fyrir þroska hvers 

einstaklings. Samfélög taka örum breytingum en ekki er hægt að skilja þroska 

einstaklings nema út frá menningarlegum aðstæðum og einkennum þess samfélags 

sem hann er hluti af. Þetta felur í sér að einstaklingur þroskast sem þátttakandi í 

tilteknu menningarsamfélagi. Menningin hefur þannig áhrif á vitsmunaþroska og 

hugsun og því mikilvægt að leggja áherslu á að einstaklingar taki þátt í sínum 

menningarlegu aðstæðum en ekki sé eingöngu lagt að jöfnu menning og þjóðerni 

einstaklingsins.
44

 Þetta er einmitt meðal markmiða Barnasáttmálans. 

 

Mikilvægi Barnasáttmálans hérlendis 

Barnasáttmálinn miðar að því að bæta aðstæður og lífsskilyrði barna, stuðla að 

þátttöku þeirra og veita þeim vernd. Einhverjir kunna að telja að börn á Íslandi njóti 

fullra réttinda og að lítil þörf sé á að hnykkja á þessum atriðum. Annað hefur hins 

vegar komið í ljós líkt og Hjördís Eva, samstarfsaðili minn, benti á í viðtali við 

Morgunblaðið fyrr á þessu ári. Eins og kom fram hér að framan var sáttmálinn 

fullgiltur á Íslandi árið 1992 og lögfestur fyrir rúmum tveimur árum en þó er honum 

ekki framfylgt eins og vera skyldi. Öllum ríkjum sem hafa fullgilt barnasáttmálann 

                                                 

42
 „UNESCO - Education - International Mother Language Day 2002“, sótt 9. ágúst 2015, 

http://www.unesco.org/education/imld_2002/unversal_decla.shtml. 
43

 „Barnasáttmálinn - Heildar texti“, Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, sótt 9. ágúst 2015, 

http://www.barnasattmali.is/barnasattmalinn/barnasattmalinnheildartexti.html. 
44

 Hanna Ragnarsdóttir, Elsa Sigríður Jónsdóttir, og Magnus Thorkell Bernhardsson, ritstj., 

Fjölmenning á Íslandi (Reykjavík: Rannsóknastofa í fjölmenningarfræði KHÍ : Háskólaútgáfan, 2007), 

bls. 22. 
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ber að mæta fyrir Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna á fimm ára fresti. Nefndin 

gefur hverju ríki athugasemdir sem ætlast er til að fylgt sé við innleiðingu sáttmálans. 

Ísland var síðast tekið fyrir af nefndinni árið 2011 og var þá gerður fjöldi 

athugasemda við innleiðinguna hérlendis en enn er langt í land með að bæta það sem 

nefndin benti á. Hjördís telur því að verið sé að brjóta á réttindum barna hér á landi 

samkvæmt sáttmálanum.
45

  

 

Meðal athugasemda árið 2011 voru skortur á gagnasöfnunarkerfi og takmörkuð 

fræðsla um Barnasáttmálann. Eitt af vandamálunum í íslensku samfélagi er mismunun 

milli sveitarfélaga. Til að mynda er ekkert eftirlit með því hvaða stuðning sveitarfélög 

eru að bjóða börnum með sérþarfir. Misræmið er jafnvel svo mikið að fjölskyldur geta 

neyðst til að flytja á milli sveitarfélaga til þess að börn þeirra fái þá þjónustu sem þau 

eiga rétt á. Þetta mætti koma í veg fyrir með betri gagnasöfnun og eftirliti.
46

 

 

Hjördís sagði í viðtalinu að meginþorri barna á Íslandi þekki ekki réttindi sín og hafi 

þar af leiðandi takmarkaða færni til að meta það hvort þau njóti síns réttar. Hún bendir 

jafnframt á að einungis 30% aðspurðra barna í 5. - 7. bekk þekki til Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna.
47

 Í 12. grein Barnasáttmálans stendur meðal annars: 

„Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær 

frjálslega í ljós í öllum málum sem það varða, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana 

þess í samræmi við aldur þess og þroska.“
48

 Hjördís bendir á að börn í grunnskólum 

landsins hafi að öllum líkindum skoðun á kennslu og öðru sem lýtur að börnum og 

ungmennum en allt of sjaldan sé leitað til þeirra þegar málefni þeirra séu til umræðu. 

Nefna má sem dæmi þegar niðurstaða PISA könnunarinnar á íslenska skólakerfinu 

sýndi sláandi niðurstöður í stærðfræðilæsi og lesskilningi íslenskra barna. Áhugavert 

hefði þá verið að heyra sjónarhorn barnanna sjálfra og upplifun þeirra en það voru jú 

þau sem verið var að fjalla um.
49

  

 

Það er engin ein stofnun eða aðili sem hefur umsjón með innleiðingu Barnasáttmálans 

                                                 

45
 Guðrún Hálfdánardóttir, „Stjórnvöld brjóta lög á börnum“, mbl.is, 5. apríl 2015, 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/05/04/stjornvold_brjota_log_a_bornum/. 
46

 Sama heimild. 
47

 Sama heimild. 
48

 „Barnasáttmálinn - Heildar texti.“ 
49

 Guðrún Hálfdánardóttir, „Stjórnvöld brjóta lög á börnum.“ 



 18 

hér á Íslandi. Sveitarfélög annast stærstan hluta þeirrar þjónustu sem beinist að 

börnum, til að mynda leik- og grunnskóla, félagsþjónustu, barnaverndarmál og 

málefni einstaklinga með skerðingu.
50

 Það er því gríðarlega mikilvægt að skilningur 

sé á mikilvægi innleiðingarinnar og að sveitarfélögin miði allt sitt starf við reglur 

hans.  

 

Samfélagslegar aðstæður  

Þegar farið er af stað með verkefni sem þetta er rétt að skoða hvort samfélagið sé 

tilbúið og skilningur sé á mikilvægi þess. Hjördís Eva Þórðardóttir segir töluvert um 

það að aðilar hafi samband við Unicef í leit að upplýsingum um innleiðingu 

Barnasáttmálans. Það er því augljóst að margir eru búnir að átta sig á mikilvægi þess 

en vita ekki hvernig þeir eiga að snúa sér í því ferli.
51

 Þetta sýnir á skýran hátt 

eftirspurn eftir vefnum. 

 

Þann 16. febrúar síðastliðinn var þingsályktunartillaga um fjölskyldustefnu til ársins 

2020 afhent félags- og húsnæðismálaráðherra. Mótun stefnu í málefnum barna og 

fjölskyldna hefur verið í forgangi á verkefnaskrá ráðherra. Barnasáttmálinn var 

leiðarljós við mótun stefnunnar og stefnt er að því að tekið verði mið af honum við 

allar ákvarðanir og starf er varðar börn.
52

  Félags- og húsnæðismálaráðherra er nú að 

ljúka við vinnslu á þessari opinberu fjölskyldustefnu  og hljóti stefnan brautargengi er 

það mikilvægt skref í átt að innleiðingu Barnasáttmálans hér á landi.
53

  

 

Ýmis verkefni sýna að verið er að auka þátttöku og mikilvægi barna í starfi. Dæmi um 

það má finna í nýrri menningarstefnu Reykjavíkurborgar, undir yfirskriftinni 

„Menning er mannréttindi“, sem samþykkt var af borgarstjórn 20. maí árið 2014. Í 

henni er áhersla lögð á þátttöku barna, ungmenna og fjölskyldna í menningarlífinu og 

framlag þeirra til menningar metið að verðleikum. Talað er um mikilvægi menningar- 

og listuppeldis fyrir þróun samfélags skapandi einstaklinga. Listmenntun barna hjálpi 

                                                 

50
 Sama heimild. 

51
 Hjördís Eva Þórðardóttir, Viðtal í vinnuferli. 

52
 „Þingsályktunartillaga um fjölskyldustefnu afhent félags- og húsnæðismálaráðherra“, 

Velferðarráðuneytið, sótt 30. ágúst 2015, http://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/35048. 
53

 Guðrún Hálfdánardóttir, „Stjórnvöld brjóta lög á börnum.“ 



 19 

þeim að nýta og þróa hæfileika sína á hvaða vettvangi sem er og því mikilvægt að efla 

samstarf menningarmiðstöðva og skóla borgarinnar. Áhersla er lögð á að 

menningarstofnanir miði dagskrá sína við að hún sé eftirsóknarverð fyrir fjölskyldur 

auk þess að tryggja gott aðgengi óháð stöðu og efnahag.
54

 Ofangreint atriði bendir til 

að ákveðinn skilningur á mikilvægi menningar og rétts til menningar sé til staðar 

innan borgarinnar. Þörf er á að ala upp einstaklinga sem búa yfir sveigjanleika og 

opnu hugarfari til að takast á við síbreytilegar aðstæður. 

 

Ein athugasemda Barnaréttarnefndar Sameinuðu Þjóðanna varðaði hátt brottfall barna 

innflytjenda úr námi. Unnin hefur verið tillaga til þingsályktunar sem felur í sér bætta 

umgjörð í innflytjendamálum. Eitt af ákvæðum hennar fjallar sérstaklega um nám 

barna innflytjenda. Þar er lögð áhersla á að sporna gegn brottfallinu og búa þeim jöfn 

tækifæri og sömu aðstöðu til náms og öðrum börnum.
55

  

 

Víða er unnið gott starf í þágu barna. Alþingi hefur sett sér göfug markmið og 

sveitarfélög hafa mörg hver áttað sig á mikilvægi verkefnisins. Þess vegna er 

mikilvægt að efni um Barnasáttmálann sé aðgengilegt og skýrt hvernig innleiða má 

sáttmálann, í hverju sveitarfélagi fyrir sig, skref fyrir skref. Ljóst er að þörf er fyrir 

verkefnið og skilningur á mikilvægi þess er sífellt að aukast. Forsendur verkefnisins 

eru skýrar og því er næsta skref að fjalla um framkvæmd þess og útfærslu.    

FRAMKVÆMD 

Hér á undan var farið yfir hlutverk verkefnisins og hvernig það kemur heim og saman 

við íslenskar aðstæður. Í þessum kafla verður farið yfir helstu skref og ákvarðanir í 

framkvæmdarferlinu.  

 

                                                 

54
 „Menningarstefna Reykjavíkurborgar 2014-2020. Menning er mannréttindi“ (Reykjavik: 

Reykjavíkurborg, 2014), 

http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/culture_policy_2014_isl-

web.pdf.pdf. 
55

 Hjördís Eva Þórðardóttir, Viðtal í vinnuferli. 
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Stíll vefsins 

Við undirbúning vefsins skoðaði ég hvað er að gerast í vefhönnun í dag. Ég skoðaði 

til að mynda helstu vefi sem ég nota sjálf, skoðaði vefi með svipaða virkni og vefinn 

sem ég var að fara að vinna og fann einnig lista yfir mest heimsóttu vefi heims. Það 

sem mér fannst á endanum mest spennandi að vinna með voru vefir stórra aðila á borð 

við Apple, Skype og Airbnb sem fylgja eða jafnvel stjórna ríkjandi straumum og 

stefnum í vefhönnun. Allir eiga þessir vefir það sameiginlegt að á forsíðunni er stór 

ljósmynd/myndband sem nær yfir allan skjáinn, efst er tækjastika og á ljósmyndinni 

er stutt lýsandi setning. Mér fannst spennandi að prófa mig áfram við að elta þennan 

stíl, án þess þó að herma beint eftir nokkrum af þessum vefjum. Mikil og ör þróun er á 

því hvað er vinsælast í vefgerð hverju sinni og mér fannst spennandi að fylgja 

tíðarandanum með því að líta til þessara aðila. Tiltölulega lítið mál er að uppfæra 

vefinn í nýtt þema/stíl síðar meir með notkun á vefumsjónarkerfinu Wordpress og 

varð það því fyrir valinu.  

 

Litaval 

Dágóður tími fór í val á litum fyrir vefinn. Upphaflega vann ég með hlýlega og 

vinalega liti. Síðan fór ég út í að hugsa litina út frá markhópnum og notaðist við 

töluvert dempaðri og fágaðri liti. Litavalið sem endað var með er aftur á móti talsvert 

ólíkt þeim litum en þá var tekin sú ákvörðun að nota liti sem eru meira í anda 

UNICEF, skæra, glaðlega liti.  

 

 

Mynd 1- Litavalið er í anda Unicef, skærir og glaðlegir litir 
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Tungumál vefsins 

Verkefnið er alfarið útfært fyrir íslenskan markað og eingöngu á íslensku. Ekki er 

talið nauðsynlegt að íslenski vefurinn sé á fleiri tungumálum þar sem efnið er 

aðgengilegt á erlendum vefjum.  

 

Velta má fyrir sér hvort þörf sé á að þýða allt efnið yfir á íslensku. Ef farið er af stað 

með verkefni af þessum toga er mikilvægt að þegar ræða á um innleiðingarferlið þá 

séu hugtökin skýr. Nokkuð ljóst er að slík umræða færi fram á íslensku, að minnsta 

kosti í flestum tilfellum, og því nauðsynlegt að kynna réttu hugtökin fyrir 

þátttakendum strax frá upphafi. 

 

Þetta er í takt við hina íslensku málstefnu sem samþykkt var á alþingi árið 2009. Í 

henni er megináhersla lögð á að treysta stöðu íslenskrar tungu í samfélaginu og 

tryggja að íslenskan verði notuð áfram á öllum sviðum íslensks samfélags.
56

  

 

Val á vefsvæði/léni 

Það var að mestu í höndum umsjónarmanna verkefnisins, Unicef og Umboðsmanns 

Barna, að velja lén fyrir síðuna. Eftir miklar vangaveltur var lendingin sú að kalla 

verkefnið Barnvæn sveitarfélög og lénið því barnvaensveitarfelog.is. Nafnið er ekki 

bein þýðing á enska heitinu sem er Child friendly cities en er fremur í takt við nafnið í 

Þýskalandi þar sem notast er við nafnið Kinderfreundliche kommunen. Lénið var 

keypt hjá netvistun.is
57

 og hýsing hjá Davíð og Golíat.
58

  

 

Val á þema (e. theme) 

Þema er safn skráa sem mynda í sameiningu grafískt viðmót auk heildar 

útlitshönnunar vefsins. Þemað stjórnar því hvernig vefurinn lítur út án þess að hafa 

áhrif á innihaldið og undirliggjandi hugbúnað. Viðmót Wordpress er skýrt og einfalt 

                                                 

56
 „Íslensk málstefna“, Mennta- og menningarmálaráðuneyti, sótt 9. ágúst 2015, 

http://www.menntamalaraduneyti.is/menningarmal/islenskt-mal/islensk-malstefna/. 
57

 „Netvistun“, sótt 9. ágúst 2015, http://netvistun.is/. 
58

 „Davíð & Golíat“, sótt 9. ágúst 2015, http://www.dg.is/. 
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er að skoða og skipta um þema. Ógrynni er til af ólíkum þemum. Sum þeirra eru 

ókeypis en algengt verð á þema er um 50-75 dollarar.
59

 

 

Við val á þema hafði ég helst í huga að ég vildi hafa vefinn einfaldan og skýran og 

forðast að ofhlaða hverja síðu. Þemað þurfti að bjóða upp á textavinnslu og eins vildi 

ég geta sett inn myndbönd síðar meir. Ég vildi hafa það eins skýrt og mögulegt væri 

hvar notandinn fyndi þær upplýsingar sem hann leitaði að. Eins og áður sagði byrjaði 

ég á að vafra um netið og skoða ólíka vefi og horfði á endanum til Skype, Airbnb og 

Apple. Þá fór ég að leita eftir því hvaða fyrirfram hannaða þema á Wordpress byði 

upp á svipað útlit. Ég kom niður á myndband á Youtube
60

 frá Tyler Moore, 

vefhönnuði, sem hannaði þemað Tesseract sem opið er almenningi til notkunar 

endurgjaldslaust. Tyler er einnig með vef þar sem hægt er að hlaða niður þemanu og 

nálgast skriflegar upplýsingar um uppsetningarferlið.
61

 Í myndbandinu fer hann í 

gegnum öll skref uppsetningar vefsins. Ég valdi þetta þema og hófst handa við 

uppsetningu. Þemað hefur ýmsa möguleika hvað varðar breytingar á útliti og virkni en 

þó voru nokkrir hlutir sem ekki var hægt að hafa áhrif á. Í þeim tilfellum las ég mér til 

um aðferðir til þess á netinu, las í gegnum ýmsa spjallþræði og fann yfirleitt lausnina 

á slíkum stað. Í flestum tilvikum var mögulegt að hlaða niður viðbót (e. plugin) sem 

leysti vandann en í nokkur skipti þurfti ég að bæta einföldum CSS kóðum inn í 

forritun síðunnar. CSS stendur fyrir Cascading Style Sheet og er leið til að aðgreina 

efni og útlit vefsíðna og bæta stíl, t.d. leturgerð, lit og spássíum við vefsíður.
62

 Mér 

fannst það mjög spennandi og eyddi jafnvel heilu dögunum í að reyna að breyta mjög 

einföldum hlutum á borð við brauðmolaslóð (e. breadcrumbs) og fastan haus (e. 

header). Ég fékk það á tilfinninguna að í raun væru engin takmörk fyrir því hvað væri 

hægt að gera, en sumir hlutir tækju einfaldlega tíma.  

 

                                                 

59
 „Templates « WordPress Codex“, sótt 9. ágúst 2015, https://codex.wordpress.org/Templates. 

60
 „How To Make a WordPress Website - 2015 - YouTube“, sótt 9. ágúst 2015, 

https://www.youtube.com/watch?v=sd0grLQ4voU. 
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 Tyler, „Create a WordPress Website 2015 | Tyler“, sótt 9. ágúst 2015, https://tyler.com/2015/create-

a-wordpress-website-2015/. 
62

 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, bls. 159. 
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Ritskoðun - Kill your darlings 

Það er margt líkt með vefhönnun og vöruhönnun. Sem kennari í vöruhönnun við 

Listaháskóla Íslands legg ég mikla áherslu á að nemendur ofhlaði ekki hugmyndir 

sínar. Ég notast þá við orðatiltækið „kill your darlings“ sem mætti þýða beint „dreptu 

elskurnar þínar“ en þar er vísað til William Faulkners sem sagði: „In writing, you 

must kill your darlings“. Þar er átt við að rithöfundur fjarlægi - drepi í raun - úr 

rituðum texta sínum það sem gagnast ekki lesandanum. Í sumum tilfellum getur það 

verið heill kafli sem hefur staðið af sér marga yfirlestra og umorðanir. Eitthvað sem 

rithöfundinum er farið að þykja vænt um, er orðið „elska“ í hans huga, en er 

algjörlega ónauðsynlegt og því hægt að sleppa.
63

 Það sama má yfirfæra á hönnun. 

Í löngu og ströngu hönnunarferli getur hönnuður fengið margar góðar hugmyndir en 

það telst seint góð hugmynd að koma þeim öllum fyrir í einni útfærslu. Það er þar sem 

talað er um „kill your darlings“ í hönnun. Þumalfingursreglan er sú að ef þú getur 

ekki sagt frá hugmynd verksins í tveimur setningum þá er hugmyndin ofhlaðin.  

Möguleikar vefsins eru nánast óendanlegir og auðvelt að detta í þá gryfju að vilja 

koma öllu sniðugu fyrir á einum vef.  

Skýrt dæmi um þetta í lokaverkefninu mínu er hugmyndin um vinnslu stuttra 

kynningarmyndbanda sem ætlunin var að hafa aðgengileg á vefnum. Í raun byrjaði ég 

allt ferlið á því að skoða ýmsar erlendar fyrirmyndir og velja þar úr þau myndbönd 

sem mér fannst spennandi og viðeigandi að nota til viðmiðunar. Ég sýndi 

umsjónarmönnum Barnvænna sveitarfélaga myndböndin. Við eyddum talsverðum 

tíma í að rýna þau og taka ákvarðanir um það hvernig við vildum hafa okkar útgáfu. Á 

einhverjum tímapunkti kviknaði aftur á móti á perunni; myndböndin voru ekki 

nauðsynleg fyrir miðlun efnisins. Myndböndin voru hugsuð sem fræðslumyndbönd og 

ætlað að miðla upplýsingum um Barnasáttmálann og réttindi barna. Þau voru aðallega 

hugsuð fyrir börn en þar sem markmið vefsins á þessu stigi var ekki að miðla 

upplýsingunum til barna, heldur auðvelda sveitarfélögum að innleiða 

barnasáttmálann, voru myndböndin óþörf. Ég gat auðveldlega klippt þau í burtu og 

notandi síðunnar myndi samt skilja viðfangsefnið. Það getur verið erfitt að sætta sig 

við slíka ákvörðun, ekki síst þegar talsverðum tíma hefur verið eytt í 
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 „Inspiration and Originality Underlined: Kill Your Darlings - The Real Meaning and Value of This 

Concept for Writers“, sótt 20. júlí 2015, http://www.iouart.co/2013/10/kill-your-darlings-real-meaning-

and.html. 
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undirbúningsvinnuna. Vera má að síðar meir verði vefurinn einnig hugsaður sem 

upplýsingaveita til barna og þá má vinna myndböndin og bæta þeim inn á vefinn. Þá 

er jákvætt að hafa unnið alla þessa forvinnu og ljóst að hún mun nýtast þegar þar að 

kemur. Það sem aftur á móti myndi henta vel á fyrri stigum eru myndbönd sem miðla 

upplifun starfsmanna sveitarfélaga af innleiðingarferlinu sem önnur sveitarfélög geta 

horft til og lært af. Líklegt er að við förum í vinnslu slíkra myndbanda þegar 

innleiðingarferli fyrstu sveitarfélaganna er hafið.   

 

Flokkun efnis  

Vefurinn skiptist í fimm flokka. Hér verður farið yfir meginefni og áherslur flokkanna 

og í framhaldinu má sjá veftré vefsins. 

Forsíða 

Grípandi og lífleg, forðast óspennandi og fráhrindandi texta. Markmiðið er að fólk 

sjái strax við opnun síðunnar hvert viðfangsefni vefsins er. Einnig eru þrjú tákn sem 

eru hlekkir inn í þrjá meginflokka vefsins, „Barnasáttmálinn“, „Barnvæn sveitarfélög“ 

og „Taka þátt“. Neðst eru svo upplýsingar um umsjónaraðila verkefnisins. 

Um verkefnið 

Á síðunni „Um verkefnið“ er texti um verkefnið og um Unicef og Umboðsmann 

barna, auk tölvupóstfanga umsjónarmanna. 

Barnvæn sveitarfélög 

Á þessari síðu er skilgreining á barnvænum sveitarfélögum auk upplýsinga um 

innleiðingarferlið og algengra spurninga. Í þann lið mun umsjónaraðili síðunnar bæta 

upplýsingum jafnóðum þegar síðan er komin í loftið. 

Barnasáttmálinn 

Á þessari síðu má nálgast ýmsar upplýsingar um barnasáttmálann, sáttmálann sjálfan í 

fullri lengd og í styttri útgáfu. 

Hafa samband 

Á þessari síðu er tölvupóstform þar sem senda má fyrirspurnir og ábendingar á 

umsjónarmenn verkefnisins. Einnig geta áhugasamir skráð þátttöku sína.  
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Mynd 2 - Veftré verkefnisins auðveldaði okkur að raða efninu upp í flokka 

 

Veftré 

Til þess að halda utan um upplýsingaarkitektúr vefsins gerði ég nokkurs konar veftré í 

samráði við Hjördísi Evu Þórðardóttur hjá Unicef. Gerð veftrésins skipti sköpum fyrir 

verkið. Það auðveldaði okkur að raða flokkunum niður, sjá hvar hvaða textar áttu 

heima og halda utan um hvaða textar væru tilbúnir og hvað vantaði upp á. Einnig 

auðveldaði það mér að sjá fyrir mér útlit hverrar síðu fyrir sig. Ég sá strax að ég þyrfti 

að finna lausn á því hvernig ég gæti gert vefinn ögn meira lifandi og ákvað að nýta 

tákn til þess að  styðja við hverja fyrirsögn auk þess að nýta þau til myndskreytingar. 

Veftréð nýttist einnig vel í samskiptum við umsjónarmenn verkefnisins. Það breyttist 

nokkrum sinnum í ferlinu en vegna myndrænnar uppsetningar var auðvelt að 

endurraða flokkum innan trésins.  

Skissa af vefnum  

Áður en ég hófst handa við uppsetninguna ákvað ég að skissa upp útlit vefsins. Ég 
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notaðist við Adobe InDesign
64

 og raðaði flokkunum upp eftir veftrénu. Skissuna bar 

ég svo undir umsjónarmennina og gátum við þannig rætt hvað væri gott og hvað 

mætti betur fara. Þar sem ég hafði aldrei unnið vef áður en hafði unnið talsvert í 

InDesign var þetta fljótleg leið til að skissa upp útlit vefsins og auðveldaði mér til 

muna seinni skref í ferlinu.  

 

 

 

Mynd 3 - Skissa af útliti vefsins, sem unnin var í InDesign, auðveldaði uppsetninguna þegar hafist var handa 

 

 

                                                 

64
 Adobe InDesign, útgáfa CS6 (Adobe Systems Incorporated, e.d.). 
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Myndefni 

Hér verður fjallað um það myndefni sem valið var fyrir vefinn. 

Ljósmyndir 

Við val á forsíðuljósmynd var leitast við að finna mynd sem hefði skírskotun í börn á 

Íslandi en væri ekki endilega íslensk. Hugmyndir voru uppi um börn á skíðum eða í 

öðrum vetraríþróttum sem vísuðu þá beint í íslenskar hefðir. Fyrir valinu varð aftur á 

móti mynd af börnum í sundi en við töldum það ekki síður lýsandi fyrir menningu 

íslenskra barna. Hugað var að því að börnin horfðu í myndavélina til að auka 

aðdráttarafl myndarinnar. Einnig voru þau brosandi og bakgrunnurinn heldur 

einfaldur. Blár tónn er ríkjandi í myndinni sem fellur vel að umgjörð vefsins.  

Myndinni var hlaðið niður af vefnum dreamstime.com
65

 en hann býður upp á nokkrar 

áskriftarleiðir fyrir niðurhal á ljósmyndum sem ekki eru varðar höfundarrétti. Áform 

eru um að taka eigin ljósmyndir fyrir verkefnið til að brjóta upp texta á fleiri stöðum 

innan vefsins í nánustu framtíð.  

Tákn 

Textar tengdir verkefninu eru þess eðlis að ekki er mikið um myndskreytingar eða 

annars konar uppbrot á textanum. Ég ákvað því snemma í ferlinu að búa til tákn fyrir 

hvern flokk til þess að brjóta upp hið einsleita útlit sem textarnir stefndu í að gefa 

vefnum auk þess að styðja við fyrirsagnirnar. Tyler Moore, eigandi Tesserract þemans 

sem ég valdi fyrir vefinn, benti á vef þar sem hægt er að búa til tákn á einfaldan máta 

að kostnaðarlausu. Vefurinn heitir logomakr.com
66

 en þar er hægt að nota orðaleit til 

að leita eftir ákveðnum táknum og breyta lit þeirra og stærð að vild. Þegar maður er 

orðinn sáttur við táknið er það vistað og um leið birtast á skjánum upplýsingar um 

aðilann sem teiknaði táknið. Þeim upplýsingum er hægt að bæta beint inn í 

þakkarlistann (e. credit list) á sínum vef. Ég fann út að með þessu forriti gat ég sparað 

mér umtalsverða vinnu og teiknaði því öll tákn vefsins á þennan hátt. Ég opnaði svo 

táknin í Adobe Illustrator
67

 þar sem ég bætti við bakgrunni með þeim litum sem ég 
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 „Stock Photos, Royalty Free Images & Video Footage By Dreamstime Stock Photography“, sótt 9. 

ágúst 2015, http://www.dreamstime.com/. 
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 „Logomakr: Free Logo Design Tools“, sótt 9. ágúst 2015, http://logomakr.com/. 

67
 Adobe Illustrator, útgáfa CS6 (Adobe Systems Incorporated, e.d.). 
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hafði valið í samráði við Unicef. Með þessu móti var auðvelt að breyta 

bakgrunnslitnum og ekki þörf á að opna aftur logomakr. 

 

 

Mynd 4 - Dæmi um tákn sem ég vann fyrir vefinn 

Myndræn framsetning á innleiðingarferlinu  

Ég hef alltaf átt auðveldara með að skilja hluti sem settir eru fram á myndrænan hátt. Í 

upphafi verksins átti ég erfitt með að skilja innleiðingarferlið og bjóst við að það væri 

línulegt ferli frá A til B. Raunin var önnur. Það tók mig töluverðan tíma og nokkrar 

útskýringar umsjónaraðila verksins að átta mig á því hvernig innleiðingarferlið fer 

fram. Um leið og ég skildi það ákvað ég að setja það upp myndrænt og nota litina sem 

valdir höfðu verið fyrir vefinn. Ég ætla ekki að reyna að skýra það í orðum heldur 

leyfi ég skýringarmyndinni að tala fyrir sig. 

 

Mynd 5 - Skýringarmynd af ferli innleiðingar 
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Gerð myndmerkis 

Þrátt fyrir að vera ekki grafískur hönnuður ákvað ég að spreyta mig á gerð 

myndmerkis (e. logo) fyrir vefinn. Mér fannst það í anda alls verkefnisins, þar sem 

verkefnið var í heild sinni tilraunastarfsemi. Hins vegar er um raunverulegt verkefni 

að ræða og því er hugmyndin að bera myndmerkið undir grafískan hönnuð og fá 

aðstoð við fullnaðarhönnun.  

 

Í hugmyndaferlinu komu upp ýmsar hugmyndir sem tengdust verkefninu á ólíkan 

hátt. Fyrstu tillögur fólu í sér teikningu af barni og fullorðinni manneskju þar sem 

reynt væri að sýna fram á jafnræði þeirra á milli. Til dæmis var ein hugmyndin að 

færa barnið upp í sömu hæð og fullorðna manneskjan. Ég sá hins vegar fljótt að slík 

teikning var of smágerð til þess að geta virkað í mismunandi stærðum. Ég reyndi því 

að einfalda merkið og kynnti mér táknfræði. Þegar ég las um þýðingu handarinnar í 

táknfræði þótti mér spennandi að prófa mig áfram með það tákn.  

 

Höndin er sá líkamshluti mannsins sem mest hefur verið notaður í táknfræði. 

Samkvæmt Aristótelesi er höndin „verkfæri verkfæranna“. Almennt séð er hún tákn 

um styrk, mátt og vernd. Hinsvegar getur hún líka táknað örlæti, gestrisni og 

stöðugleika; rétta fram hjálparhönd. Höndin er notuð í athöfnum tengdum því að 

heilsa, kveðja og sýna vináttu. 

 

Staða og beiting handanna breytir merkingunni í táknfræði: 

 

 Leggja hendur á eitthvað - blessun, vígsla, tilfærsla sektarkenndar, heilun 

 Upprétt hönd - að sverja, heiðarleiki 

 Hönd á hjarta - ást, tilbeiðsla, kveðja 

 Hendur á mjöðm - gáleysi, hroki 

 Tvær hendur spenntar - friður, bandalag, vinátta 

 Hendur með vatni - hreinsun, hreinlæti, sakleysi
68

 

 

 Af þessu má sjá að gæta þarf vel að því hvernig hendurnar eru nýttar í myndmerki til 
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 J. C Cooper, Niels Werner Frederiksen, og Morten Warmind, Politikens symbolleksikon (Kbh.: 

Politiken, 2006), bls. 143-145. 
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þess að koma í veg fyrir mistúlkun.  

 

Hönd er gjarnan tengd við töluna 5 í táknfræði vegna 5 fingra handarinnar. Talan 5 

tengist mannúð, heild og er tákn um fullkomnun í japönskum Búddisma. Aðrar 

tengingar eru við ást, heilsu, nautnir, hugleiðslu, greiningu, gagnrýni, styrk, aðlögun, 

innri vöxt og hjartað.
69

 Tvær hendur eru síðan tengdar við töluna 10 af sömu ástæðu. 

Sú tala er tákn um fullkomnun og einingu.
70

  

 

Ég prófaði mig áfram við að útfæra hendur á ólíkan hátt, eina litla hönd og eina stóra 

hönd þar sem verkefnið felst í samstarfi barna og fullorðinna. Ég endaði með 

myndmerki þar sem lítil hönd hvílir í stærri hönd. Merkið vísar einnig í að gefa 

fimmu, sem tilvísun í að sættast á eitthvað eða fagna einhverju. Ég vildi að merkið 

hefði skýra jákvæða tilvísun en þó væri hægt að lesa það á ólíkan máta. 

 

 

Mynd 6 - Myndmerki Barnvænna sveitarfélaga 

 

Eftirvinnsla  

Þegar allt efni var komið inn á vefinn og uppsetningu nánast lokið hófst ég handa við 

alls kyns eftirvinnslu. Ég setti upp Yoast SEO viðbót
71

 en það er viðbót sem heldur 

utan um leitarorð fyrir vefinn. Þannig stuðlar hún að leitarvélabestun, eykur líkur á að 

fólk lendi inni á vefnum við leit eftir ákveðnum orðum. Einnig notaði ég þessa viðbót 
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70
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 „WordPress SEO Plugin • XML Sitemaps & more!“, Yoast, sótt 9. ágúst 2015, 
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til þess að búa til brauðmolaslóð, en hún sýnir lesandanum hvar hann er staddur innan 

arkitektúrs vefsins og auðveldar honum að ferðast um vefinn. Síðan stillti ég vefinn 

þannig að hann sé skalanlegur, þannig að hægt sé að skoða hann jafnt á farsíma sem 

og tölvuskjá. Að lokum bætti ég PDF-Print hnöppum inn á vefinn sem gerir það að 

verkum að hægt er á auðveldan hátt að prenta textana sem eru á vefnum. Eins er hægt 

að vista þá sem pdf skjöl.  

 

Forrit og vefir  

Við vinnslu á vefnum notaðist ég við eftirfarandi forrit og vefi: 

 

 Google docs: Alls kyns textavinnsla, vinnudagbók, greinargerð og 

heimildaöflun.
72

 

 Dropbox: Til að deila textum og öðrum skrám.
73

 

 Zotero: Skráning heimilda.
74

 

 Wordpress: Vefumsjónarkerfi fyrir uppsetningu á vefnum.
75

 

 Dreamstime: Ljósmyndavefur fyrir niðurhal mynda
76

  

 logomakr.com: Teikning á táknum.
77

 

 Adobe Illustrator: Vektor teikniforrit - Teikning, uppsetning og eftirvinnsla á 

táknum og skýringarmyndum.
78

 

 Adobe InDesign: Umbrotsforrit - Skissa vefsins.
79

 

 

                                                 

72
 „Google Docs - create and edit documents online, for free.“, sótt 9. ágúst 2015, 

https://www.google.com/docs/about/. 
73

 „Dropbox“, Dropbox, sótt 9. ágúst 2015, https://www.dropbox.com/en/. 
74

 „Zotero | Home“, sótt 9. ágúst 2015, https://www.zotero.org/. 
75

 „WordPress.com: Create a free website or blog“, WordPress.com, sótt 9. ágúst 2015, 

https://wordpress.com. 
76

 „Stock Photos, Royalty Free Images & Video Footage By Dreamstime Stock Photography.“ 
77

 „Logomakr: Free Logo Design Tools.“ 
78

 Adobe Illustrator. 
79

 Adobe InDesign. 



 32 

Viðbætur (e. plugin) 

 Contact Form 7: Einföld leið til að setja upp eyðublöð á vef til þess að senda 

inn fyrirspurnir eða skrá þátttöku.
80

 

 Easy Google Fonts: Býður upp á að maður breyti letri eftir óskum.
81

  

 Lightbox Plus Colorbox: Með því er hægt að smella á myndir eða myndbönd 

sem stækka og opnast í sér boxi yfir vefsíðunni.
82

  

 Page Builder by SiteOrigin: Þessi viðbót býður upp á enn frekari 

textavinnslu og uppsetningu.
83

 

 Print friendly and PDF: Með þessari viðbót getur maður bætt hnappi inn á 

síðurnar sem hægt er að smella á og þá fær maður prentvæna útgáfu af 

textanum. Hægt er að stilla ýmislegt, til að mynda er hægt að sleppa öllum 

myndum í prent-útgáfunni. Einnig er hægt að vista textann sem PDF skrá með 

þessum hnappi.
84

 

 Simple Custom CSS: Viðbót þar sem hægt er að slá inn einfalda CSS kóða til 

að gera ákveðnar útlitsbreytingar eða breytingar á uppsetningu.
85

 

 Spacer: Auðveldar manni að bæta við bili fyrir ofan eða neðan texta og 

stjórna stærð þess.
86

 

 Sticky Menu (or Anything!) on Scroll: Þessi viðbót gerir manni kleift að 

læsa staðsetningu ákveðinna hluta innan síðunnar. Til að mynda getur maður 

læst staðsetningu leiðarkerfis (e. primary navigation)  þannig að það helst 

alltaf efst á skjánum þegar maður skrunar niður síðuna.
87
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 Title Remover: Með þessari viðbót er hægt að koma í veg fyrir birtingu á titli 

hverrar síðu efst á skjánum. Þá getur maður stjórnað staðsetningu fyrirsagnar 

texta og átt meira við uppsetninguna.
88

  

 WordPress SEO: Viðbót sem heldur utan um leitarorð fyrir síðuna. Hún 

stuðlar að leitarvélabestun, eykur líkur á að fólk lendi inni á síðunni við leit 

eftir ákveðnum orðum. Einnig notaði ég þessa viðbót til þess að búa til 

brauðmolaslóð, en hún sýnir lesandanum hvar hann er staddur innan 

arkitektúrs vefsins.
89

  

Hér að framan hef ég leitast við að miðla upplýsingum um ferlið við vinnslu vefsins 

Barnvæn sveitarfélög. Farið var yfir ákvarðanir varðandi útlit, stíl, framsetningu efnis 

og uppröðun þess á vefnum. Að lokum var svo komið inn á þau forrit og viðbætur 

sem nýtt voru við vinnslu vefsins. Í næsta kafla er útkoma vinnunnar metin og hugað 

að framtíð verkefnisins.  

NIÐURSTÖÐUR 

Vefurinn Barnvæn sveitarfélög var unninn í nánu samstarfi við Hjördísi Evu 

Þórðardóttur hjá Unicef á Íslandi. Samstarfið var lærdómsríkt og verður hér fjallað um 

helstu kosti þess og galla. Skoðað verður hvað hefði mátt betur fara við gerð vefsins 

og hver framtíðaráform eru varðandi verkefnið. 

 

Samstarf í lokaverkefni 

Það fylgir því ákveðin áskorun að vinna lokaverkefni með samstarfsaðila. 

Nauðsynlegt er að geta treyst þeim sem maður er að vinna með og átt í gagnkvæmu 

samtali þar sem báðir aðilar deila sinni sýn og hugmyndum. Við Hjördís þekktumst 

lítillega frá fyrra samstarfi og átti ég mjög gott með að eiga samskipti við hana. 

Verkefnið var ekki mitt eigið hugarfóstur sem ég vildi hafa á einhvern ákveðinn hátt 

heldur þurfti ég að hlusta á óskir umsjónarmanna og laga hönnun mína og útfærslu að 

þeirra óskum. Eins var ég bundin af tímaramma samstarfsaðila og þurfti því að 

skipuleggja tíma minn vel. Ferlið var gríðarlega lærdómsríkt. Það helsta sem ég áttaði 
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mig á í samstarfinu var mikilvægi þess að fá skýra staðfestingu frá umsjónarmönnum 

að textarnir sem þeir afhentu mér væru allir lokaútfærslur textanna áður en hafist var 

handa við að setja þá upp, teikna skýringarmyndir og svo framvegis. Það var ekki svo 

í öllum tilfellum sem gerði það að verkum að óþarfa vinna fór í uppsetningu og 

útfærslu á atriðum sem svo þurfti að lagfæra og breyta síðar meir. Sem dæmi voru 

skrefin í innleiðingunni aðeins 6 í upphafi en það breyttist í ferlinu. Ég var því byrjuð 

að teikna ferlið upp með 6 skrefum þegar það kom í ljós að þau yrðu 8. Þessa óþarfa 

vinnu hefði mátt koma í veg fyrir með skýrari samskiptum. Í raun má segja að 

draumaaðferðin sé að hefjast ekki handa við vinnslu vefs fyrr en allt efni er tilbúið. 

Það er þó kannski fullmikil bjartsýni að það gangi því yfirleitt er tímaramminn 

þröngur og því þurfa textaskrif og forritun að fara hönd í hönd. Eins og áður hefur 

verið komið inn á er vefur lifandi miðlun sem tekur stöðugum breytingum, bæði 

bætist við nýtt efni og annað er tekið út. Verkefnið Barnvæn sveitarfélög var í þróun á 

þeim tíma sem vefurinn var að mótast. Það er því eðlilegt að efnið tók breytingum í 

ferlinu og þurfti að bregðast við því jafnóðum. 

Í ferlinu sá ég hversu vel það nýttist mér að setja hlutina upp myndrænt áður en ég 

hitti umsjónarmennina. Þannig gátum við rætt hlutina án þess að þurfa að lýsa þeim, 

heldur var vísað beint í myndir og texta.  

Það er ýmislegt sem ég hefði haft öðruvísi ef vefurinn hefði verið minn eiginn. Til að 

mynda var litavalið bundið ákveðinni forskrift frá Unicef. Það er hinsvegar gott að 

hafa ástæðu fyrir litavalinu og ekki byggja það á smekk eða tískustraumum. Það sama 

gildir um önnur atriði sem ég hefði líklega haft öðruvísi. Að hafa rök fyrir hverri 

ákvörðun og fækka geðþóttaákvörðunum veitir góða tilfinningu. 

Einn helsti kostur þess að vinna lokaverkefnið í samstarfi er samtalið sem myndast 

um verkefnið. Ég gat alltaf borið hugmyndir mínar undir Hjördísi og í sameiningu 

byggðum við ofan á hugmyndir hvor annarar. Þetta er einn helsti kostur samstarfs 

almennt. Tónlistarmanninum Mike Rutherford úr hljómsveitinni Genesis tókst nokkuð 

vel að koma orðum að þessu en hann sagði „Að vera í hljómsveit er alltaf 

málamiðlun. Ef að jafnvægið er gott fær maður það sem tapast í málamiðluninni til 
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baka í samstarfinu“.
90

 Í góðu samstarfi eru báðir/allir aðilar tilbúnir til að gera 

málamiðlun og með réttu hlutfalli af ákveðni og auðmýkt siglir verkefnið farsællega í 

höfn. Ég tek undir orð Rutherford en myndi hins vegar segja að maður fái það sem 

tapast í málamiðluninni margfalt til baka í samstarfinu.  

 

Hvernig tókst til? 

Þegar horft er yfir farinn veg er ég nokkuð sátt við niðurstöðuna. Vinnuferlið var 

gríðarlega lærdómsríkt og margar ákvarðanir teknar í ferlinu sem ekki var lagt upp 

með í upphafi. Ferlið leiddi því af sér ýmsar nýjar og spennandi lausnir. Vefurinn er 

ekki fullbúinn en hann er hins vegar orðinn nothæfur og mín tilfinning er sú að allt 

nauðsynlegt efni sé til staðar. Eins tel ég að einfalt sé að finna efni á vefnum og að 

brauðmolaslóðin auðveldi notandanum að átta sig á staðsetningu innan hans. Aftur á 

móti verður spennandi að fá viðbrögð notenda og má eflaust reikna með einhverjum 

athugasemdum sem hægt verður að nýta til að betrumbæta vefinn. 

 

Vefurinn inniheldur gríðarlegt magn texta sem segja má að sé ekki í fullkomnu 

samræmi við fræðilegar kenningar Jakob Nielsens um lestur á vefnum. Hins vegar 

leitaðist ég við að fylgja niðurstöðum Nielsens um það hvernig auðvelda má 

notendum lestur á vef.
91

  

 

Fyrstan nefndi hann góðan upplýsingaarkitektúr og leitaðist ég við að hafa hann sem 

skýrastan. Ég valdi lýsandi titla og notaðist við tákn til að styðja enn frekar við orðin. 

Eins studdist ég við þær hefðir sem skapast hafa í uppröðun á vef og bætti inn 

brauðmolaslóð til þess að auðvelda notandanum að rata.  

 

Í öðru lagi nefndi hann góða hönnun og uppsetningu. Ég studdist við lista Sigurjóns 

Ólafssonar
92

 og leitaðist við að hafa lýsandi fyrirsagnir á öllum textum og bætti inn 

millifyrirsögnum þar sem það átti við. Ég forðaðist hástafi og skáletranir, notaðist 

frekar við feitletrun til að draga lykilsetningar og orð fram en gerði það þó sparlega. 
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Eins braut ég textann upp með listum þar sem það átti við. Að lokum bætti ég hnapp 

efst á síðuna þar sem hægt er að prenta skjalið beint út. Þetta var hugsað fyrir þá sem 

líkar illa við að lesa langa texta á tölvuskjá. Einhverjar ljósmyndir voru notaðar til að 

brjóta upp texta, en þó var farið sparlega með það því eins og Jacob Nielsen og Kara 

Pernice bentu á getur það flækst fyrir lesandanum að ofhlaða síður og því mikilvægt 

að nota eingöngu ljósmyndir sem tengjast viðfangsefninu á skýran hátt.
93

 Við val 

ljósmyndanna var leitast við að fylgja ráðleggingum þeirra Nielsens og Pernice.
94

 

Horft var eftir skerpu ljósmyndanna, gæðum þeirra, björtum litum, einfaldleika og 

notast við ljósmyndir sem tengdust innihaldi textans eða vefsins. Valdar voru myndir 

með sterkt aðdráttarafl, með brosandi andlitum þar sem horft var í átt að 

myndavélinni. 

 

Í þriðja lagi talaði Jakob Nielsen um gott innihald. Gerry McGovern talaði um að á 

vefnum er allt of mikið um uppfyllingarefni sem er með öllu óþarft.
95

 Allir textar fyrir 

vefinn barnvaensveitarfelog.is voru styttir eftir fremsta megni og allt fjarlægt sem 

umsjónarmenn verkefnisins töldu óþarft. Textarnir voru síðan sendir til yfirlestrar og 

hugað að vönduðu málfari.  

 

Eins og hér kemur fram var leitast við að fylgja ráðleggingum fræðimannanna við alla 

textavinnslu vefsins. Þó mætti vafalaust gera betur og tel ég til dæmis að ég gæti 

dregið enn skýrar fram ákveðin aðalatriði í textunum og brotið þá upp á fleiri stöðum.  

 

Framtíðin 

Vefur er lifandi miðill og mikilvægt að fylgjast með notkun hans og halda honum 

við.
96

 Í fyrstu mun ég fá nokkra aðila til að prófa vefinn til þess að meta hvort hann sé 

nógu skýr. Um leið og vefurinn fer í almenna notkun verður rætt við þátttakendur um 

þeirra upplifun. Athugasemdir þeirra verða svo nýttar til að bæta vefinn í framhaldinu. 

Eins og áður var komið inn á er svo hugmyndin að vinna myndbönd þar sem tekin 

verða upp viðtöl við þátttakendur um upplifun þeirra á innleiðingarferlinu. Þessum 
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myndböndum verður svo bætt inn á vefinn svo framtíðar þátttakendur geti lært af fyrri 

reynslusögum. Ég hef nú þegar sett upp „lightbox“ viðbót
97

 á síðunni sem gerir það að 

verkum að þegar smellt er á myndbandið opnast það í stórum glugga yfir síðunni en 

tekur notanda ekki út af síðunni. Grunnurinn er því tilbúinn þegar myndböndin verða 

til. Vefurinn mun fara í notkun á næstu mánuðum og verður spennandi að sjá hvernig 

þátttakendum líkar viðmótið.  

 

 

Mynd 7- Skjáskot af forsíðu vefsins 
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NIÐURLAG 

Í þessari greinargerð var farið yfir vinnuferli við verkefni sem unnið var að sumarið 

2015. Verkefnið fólst í miðlun á upplýsingum um Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

og innleiðingu hans fyrir sveitarfélög landsins. Miðlunarleiðin sem valin var er 

vefmiðlun.  

 

Greinargerðin hefst á stuttri kynningu á vefmiðlinum og sögu hans. Ég bar lestur á vef 

saman við lestur í bók og vitnaði þar í Susannah Ross sem fjallaði meðal annars um 

þægindin sem lestur á bók hefur umfram lestur á vefnum. Það getur leitt til aukinnar 

óþolinmæði við lestur á vef og því er mikilvægt að einfalda hann eftir fremsta megni. 

Einnig kom ég inn á mikilvægi þess að auðvelt sé að finna upplýsingar á vef og 

vitnaði þar í Steve Krug um hugsunarlaust vafur notandans.  

 

Verkefnið fól í sér miðlun á gríðarlega miklum texta. Ég kynnti mér helstu kenningar 

og rannsóknir er varða miðlun á texta á vef og fjallaði um þær í greinargerðinni. Ég 

vitnaði í Jakob Nielsen, brautryðjanda í notendarannsóknum. Hann talaði um 

mikilvægi góðs upplýsingaarkitektúrs, góðrar hönnunar og uppsetningar og góðs 

innihalds. Allt eru þetta atriði sem ég horfði sérstaklega til við uppsetningu á vefnum 

Barnvæn sveitarfélög.  

 

Einnig fjallaði ég um rannsóknir Jakob Nielsens og Kara Pernice sem vörðuðu notkun 

myndefnis á vef. Þau bentu á mikilvægi þess að velja vel þær myndir sem settar eru á 

vef, þær tengist viðfangsefninu og hafi ákveðið aðdráttarafl.  

 

Ég fjallaði um vefhönnun út frá hugmyndum vefhönnuðarins Brian D Miller. Hann 

bendir á mikilvægi þess að vefur sé hannaður með það að leiðarljósi að upplifun 

notandans verði sem best. Einnig vitnaði ég í Sigurjón Ólafsson, vefráðgjafa sem 

fjallaði um mikilvægi þess að viðhalda vefnum þar sem hann er lifandi miðill.  

 

Helsta markmið verkefnisins Barnvæn sveitarfélög er að auðvelda sveitarfélögum 

landsins að innleiða Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í sínu starfi. Hlutverk vefsins 

er að miðla efni sem sveitarfélögin geta nýtt sér við innleiðingu auk upplýsinga um 

Barnasáttmálann og umsjónarmenn verkefnisins. 
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Í greinargerðinni er sérstaklega fjallað um Barnasáttmálann og sögu hans gerð skil í 

stuttu máli. Sáttmálinn er settur í menningarlegt samhengi og staða innleiðingar hans 

hér á Íslandi skoðuð.  

 

Í framkvæmdarkafla greinargerðarinnar er farið í gegnum öll helstu skref í vinnslu 

vefsins. Ég segi frá helsta lærdómi mínum, meðal annars varðandi mikilvægi 

myndrænnar framsetningar fyrir samskipti við samstarfsaðila. Einnig fjalla ég um 

mikilvægi gagnrýnnar hugsunar. Ég enda svo greinargerðina á að líta til framtíðar og 

segi frá áformum varðandi vefinn.  

 

Vefurinn er nú tilbúinn til notkunar og ég hlakka til að fá viðbrögð notenda hans svo 

ég geti lagað hann enn betur að notkun þeirra. Um leið og fyrstu sveitarfélögin hefja 

innleiðingu Barnasáttmálans mun ég leitast við að fylgjast með notkun hans og fá 

athugasemdir notenda til þess að geta gert betrumbætur. Enn fremur langar mig að 

vinna myndbönd þar sem starfsmenn fyrstu sveitarfélaganna miðla upplýsingum til 

þeirra sem á eftir koma. Myndböndunum verður svo bætt inn á vefinn og verða 

aðgengileg framtíðar þátttakendum. Mikilvægt er að vefurinn fái að þróast samhliða 

mótun og lærdómi verkefnisins. Ekki má gleyma því að vefurinn er lifandi miðill og 

mikilvægt að hann taki breytingum í takt við tíðaranda og kröfur notenda.  
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