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Formáli 

Í upphafi er óskrifað blað eða í þessu tilviki auð vefsíða. Viðfangsefni þessa 

verkefnis er að móta og mynda vefsíðu sem hefur að geyma upplýsingar um 

myndlistarefnivið sem börn, foreldrar og kennarar geta sótt í fræðslu og 

upplýsingar. Vefsíðan á að vera einfaldur upplýsingabanki en um leið gátt til 

að leita sér frekari upplýsinga fyrir þá sem það kjósa.  

Myndlist á nokkuð undir högg að sækja í hraða nútíma samfélags. Í dag 

eru stafræn tækni í hávegum höfð og rík áhersla lögð á að börn sem og allir 

aðrir tileinki sér þá tækni. Það breytir hins vegar ekki því að handverkið og 

reynsla með áþreifanlegum og raunverulegum verkfærum er gulls ígildi og 

eitthvað sem sýndarveruleiki tölva og nets getur ekki komið í staðinn fyrir. 

Þekking á myndlistarefnivið veitir börnum ákveðna grunnþekkingu á 

verkfærum sem tengjast sköpun og ímyndunarafli sterkum böndum.  

Tilurð þessa verkefnis er einlægur áhugi höfundar á myndsköpun barna 

og þeim gróanda sem verður í hugskoti þeirra við það ferli. Áhuga höfundar 

og hvöt til samstarfs með börnum má rekja til leiðsagnar og hugmynda 

Katrínar Briem myndlistarkonu og myndlistarkennara og er inntak 

vefsíðunnar tileinkað henni.  

Greinargerð ásamt vefsíðu er afrakstur 30 eininga meistaraprófs-

verkefnis til M.Ed gráðu í Náms- og kennslufræði á kjörsviði List- og 

verkgreinamenntunar. Leiðbeinandi er Stefán Jökulsson, lektor á 

Menntavísindasviði og sérfræðingur er Hanna Ólafsdóttir, lektor á 

Menntavísindasviði.  

Höfundur vill koma á framfæri innilegu þakklæti til leiðbeinanda, Stefáns 

Jökulssonar fyrir örláta leiðsögn og samvinnu í vinnuferli þessarar 

greinargerðar. Eggert Jóhannesson tölvunarfræðingur fær þakkir fyrir 

óeigingjarna aðstoð við forritun á vefsíðunni. Einnig eiga þakklæti skilið vinir 

og vandamenn, sem teljast mega sérfræðingar í efnivið til myndlistaiðkunar 

og vefsíðugerð, fyrir þarfar og gagnlegar ábendingar.   

Að lokum vill höfundur þakka börnum og eiginmanni, Sigurði Unnari 

Sigurðssyni fyrir ómælda þolinmæði, aðstoð og hvatningu við vinnu þessa 

meistaraprófsverkefnis sem unnið var á útmánuðum 2015. 

 





 

5 

Ágrip 

Greinargerð þessi ásamt vefsíðu, er lokaverkefni til meistaragráðu á 

Menntavísindasviði við Háskóla Íslands. Greinargerðin fjallar um gerð 

vefsíðunnar www.blyantur.is sem er upplýsingaveita um úrval og eiginleika 

myndlistaefniviðar.  

Fræðilegar forsendur fyrir efnisinnihaldi vefsíðunnar byggja á 

hugmyndafræði Dewey, Malaguzzi, Vygotsky og Montessori hvað varðar 

mikilvægi þess að börn kynnist verkfærum og verktækni sem eru hér 

skilgreind sem ákveðin tæki til myndlistaiðkunar.  

Í greinargerðinni er fjallað um vefsíðugerð frá sjónarhóli þess sem ekki 

hefur sérstaka þekkingu eða menntun í vefsíðugerð en hefur áhuga og vilja 

til að koma efni á veraldarvefinn. Við gerð vefsíðu þarf skilning á þeim 

grunnþáttum sem hafa ber til hliðsjónar við mótun hennar og þeirri tækni 

sem gerir það kleift að hún birtist á veraldarvefnum og virki þar eins og 

óskað er eftir.  

Í greinargerðinni er fjallað um mikilvægi þess að vefsíða sé vel skipulögð 

með tilliti til þarfa notenda hennar, að hún sé auðveld í notkun og að allar 

tengingar virki fullkomlega þar sem vefnotendur í dag virðast hafa 

takmarkaða þolinmæði fyrir hvers konar annmörkum. Fram kemur hvernig 

vefsíðugerð þarf að taka mið af fagurfræðilegum þáttum eins og grafískri 

hönnun, einfaldleika, samhverfu, lita, leturs og ljósmynda.  

Fram kemur hversu áreiðanleiki er mikilvægur þegar kemur að því að 

vekja traust notenda á vefsíðum. Einnig þarf að taka tillit til orðalags, 

stafsetningar, innihalds og lengd málsgreina þar sem lestur á vefnum virðist 

vera frábrugðin hefðbundnum lestri.  

Í lok hvers kafla er sérstaklega fjallað um þau áhrif sem þessir þættir 

höfðu á mótun vefsíðunnar blyantur.is. 
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Abstract 

www.blyantur.is 

In the making of a website 

This report and the website which follows are the final projects for a 

master‘s degree in the field of education at the University of Iceland. The 

report documents the making of the website www.blyantur.is which 

provides information about the selection and properties of visual art 

supplies. 

In the beginning the underlying  theoretical and ideological 

underpinnings of the website, influenced by Dewey, Malaguzzi, Vygotsky 

and Montessori, are discussed, emphasizing the importance of children 

learning about art materials and how to use them in the making of visual 

art.  

The report is written from the viewpoint of a person who has neither 

prior knowledge nor  experience in the making of websites but has the 

interest and the perseverance  to aquire the skills neccessary to make one.  

The report reveals how important it is to organize a website according to 

the needs of prospective users. Furthermore, the site must be easy to use 

with all links working properly as users today seem to have limited patience 

for any kind of deficiencies. 

The report also covers aesthetic aspects such as graphic design, 

simplicity, symmetry, colors, fonts and photographs. It also discusses issues 

of traffic and loyalty and underlines some rules of writing for the web, for 

example concise sentences and short paragraphs, which a web designer 

must keep in mind as reading online differs from traditional reading. At the 

end of each chapter the author discusses how the components mentioned 

above influenced the making of the website in question. 

 

http://www.blyantur.is/
http://www.blyantur.is/
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1 Inngangur 

Lokaverkefni þetta felur í sér gerð heimasíðu sem inniheldur upplýsingar um 

myndlistaefnivið sem hægt er að nýta sem námsefni við myndlistarkennslu 

barna. Verkefnið er annars vegar fólgið í gerð vefsíðu sem aðgengileg 

verður á veraldarvefnum og hins vegar greinargerð um vefsmíðina og þau 

fræðilegu efnistök sem höfð hafa verið að leiðarljósi við gerð hennar.   

Markmiðið er að byggja upp góða og gagnlega vefsíðu þar sem efniviði til 

myndlistar eru gerð góð skil. Vefsíðan á að verða auðveld í notkun, 

áhugahvetjandi og veita greinargóðar upplýsingar um tæknileg atriði. Síða 

sem þessi mun nýtast kennurum sem sinna myndlistarkennslu en ekki síður 

foreldrum sem kjósa að veita skapandi tilraunum barna sinna góðan og 

viðeigandi efnivið til listsköpunar. Síðan á ekki síst að nýtast börnum sem 

hafa áhuga á viðfangsefninu.  

Fræðilegur bakgrunnur verkefnisins fjallar um það hvernig best sé að 

miðla efni á vefsíðum í samræmi við þau markmið sem lýst var hér að 

framan. Sérstaklega með hliðsjón af fræðum um framsetningu kennsluefnis 

á vef (e. educational web design) sem byggð eru á rannsóknum á því 

hvernig börn og fullorðnir nota vefsíður í dag. 

Reynt verður að varpa ljósi á hvernig vefsíða á að líta út svo hún sé 

áhugahvetjandi með tilliti til texta, mynda, uppsetningar, lita og forma og 

nýtist því börnum og fullorðnum í starfi og leik.  

Greinargerð þessi tilgreinir flesta þá þætti sem þarf að hafa í huga þegar 

vefsíða er mótuð en þó að sérsviðið sé afmarkað þá ætti hún að nýtast 

öðrum sem vilja vinna að sambærilegu verkefni í framtíðinni. Í 

greinargerðinni er fjallað um tilurð hugmyndarinnar að baki vefsíðunnar, 

um tæknileg atriði við smíði vefsíðu og um forsendur þess að vefsíðan virki 

vel, líti vel út og veiti notandanum ánægju þegar hún er skoðuð. Þess vegna 

er hægt að líta svo á að greinargerðin sé sköpunarsaga vefsíðunnar og að 

hún sé heimild um þau fjölmörgu atriði sem höfðu áhrif á gerð hennar. Líkja 

má vefsíðugerð við samsetningu margra þátta og hefur hver og einn sitt 

mikilvægi. Það er síðan samspil þeirra sem myndar það heildarverk sem 

vefsíða er.  

Mikilvægt er að taka það fram að vefsíðunni er ætlað að vera lifandi 

fyrirbæri á þann hátt að efni hennar verði bætt ef þurfa þykir en einnig er 
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stefnt að því að nýta önnur tækifæri eins og margmiðlunartækni til að sýna 

betur hvernig myndlistaefniviður er og virkar. 

Greinargerðin er kaflaskipt og tilgreinir hver kafli þau efnisatriði sem 

koma við sögu við gerð vefsíðunnar. Við lok hvers kafla segi ég frá því í 

sérstökum undirkafla með hvaða hætti þessi efnisatriði höfðu áhrif og 

vörðuðu þá leið sem ég valdi við gerð vefsíðunnar sjálfrar, þessir kaflar byrja 

allir á orðunum „á vettvangi..“ og er það gert til að aðgreina þá sérstaklega 

frá öðru formlegra efni. 

Heimildaöflun fór að mestu fram á internetinu og við skráningu heimilda 

var forritið Zotero notað. Heimildaskráningarkerfið heitir Chicago Manual 

Style (CMS 16.ed).  
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2 Tilgangur vefsíðu 

Hæfileiki til sköpunar og ímyndunarafl eru þættir sem gera manninn að 

þeirri vitsmunaveru sem við teljum okkur vera og samfélag manna er meðal 

annars byggt á félagslegum og menningarlegum gildum sem þrífast varla án 

þess að sköpunarhugtakið komi við sögu. Hins vegar telja margir að 

hæfileikar til sköpunar séu bundnir við einstaklinga sem hafi meðfædda 

náðargáfu til að koma frá sér hugmyndaríkum hugmyndum eða verkum1. En 

er það svo ?  

Sem betur fer býr eiginleikinn til sköpunar í okkur öllum og það er gömul 

mýta að sum okkar hafi meðfædda náðargáfu. Við notum mátt sköpunar á 

hverjum degi því við gerum hvern dag frábrugðinn öðrum vegna þess að við 

hugsum og hegðum okkur í samræmi við hæfileika okkar sem vitsmunavera. 

Hins vegar er misjafnt hversu langt við göngum í því að virkja sköpunar-

eiginleika okkar. Sumum mannverum finnst nauðsynlegt að finna sem 

flestar nýjar leiðir að hlutum en öðrum finnst þægilegast að gera það sem 

tókst vel síðast. Flestum okkar finnst til dæmis hentugast að hella kaffi beint 

úr kaffikönnunni í bollann; við finnum ekki hjá okkur hvöt til að prófa nýjar 

leiðir daglega, eins og að láta vökvann renna eftir rennu sem búin er til úr 

vatnsheldum pappír, hella kaffinu í gegnum málmrör eða nota trekt sem 

búin er til úr rabbabaralaufi þótt sú tilraun geti leitt af sér nýtt og betra 

bragð af kaffi og veita hugsuðinum töluverðan fjárhagslegan ávinning eftir 

langt ferli í að byggja upp nýja kaffihúsakeðju.  

Það að vera skapandi krefst í raun ekki annars en að vera hér og nú og 

hugsa eitthvað annað eða nýtt, nýja leið eða aðra aðferð, nýja hugmynd eða 

hlut. En framkvæmd krefst oftar en ekki verkfæra og viljir þú komast áfram 

með hugmyndina er betra að hafa þekkingu á grundvallar möguleikum 

verkfærisins því annars áttu á hættu að þurfa að stoppa í miðju kafi, bara 

vegna þess að þú veist ekki um mögulegar leiðir að lausnum.   

Sem dæmi þá getur verið erfitt fyrir barn að vatnslita mynd af einhverju 

sem það upplifði eða vill sýna. Segjum sem svo að áhöldin sem barnið sé 

með í höndunum sé venjulegur hvítur prentpappír (ljósritunarpappír) og 

fremur hefðbundnir vatnslitir sem hægt er að fá í ýmsum 

lágvöruverðsverslunum og jafnvel pensilinn líka. Við gefum okkur hér að 

                                                            
1 (McNiff 1998) 
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myndin sem barnið vildi í fullri alvöru mála hafi runnið saman í einn 

hrærigraut á blaðinu. Hvaðan sem reynslan eða þekkingin hefði komið þá 

hefði verið betra fyrir barnið að vita eftirfarandi:  

 Betra er að nota minna vatn en meira þegar unnið er með ódýrum 

vatnslitum. Það er vegna þess að magn litarefnis er minna í ódýrum 

litum og tilhneigingin er að nota meira og meira vatn til að leysa upp 

litinn. Þar af leiðandi verður oft meiri vökvi á blaðinu en þörf er á og 

erfiðara að stjórna þessu magni af vökva. 

 Fyrir vatnsliti eða þennan blauta efnivið er betra að nota pensla sem 

eru sérstaklega til þess gerðir og draga í sig vatn og ,,halda því í sér 

vökvanum", alveg einstaklega skemmtilegur eiginleiki 

vatnslitapensla.  

 Vatnslitum hentar ákveðin tegund af pappír sem er nokkuð 

rakadrægari en hefðbundinn hvítur prentpappír (ljósritunarpappír) 

sem er til þess gerður að taka á móti prenti úr prentara eða 

ljósritunarvél eða skrifpenna. Rakadrægari pappírinn dregur því úr 

flæði vökvans á yfirborðinu og þar af leiðandi er meiri tími til að 

hugsa um og stjórna því hvert liturinn fer. Á prentpappír er 

yfirborðið sléttara og vökvinn rennur því hraðar og blandast 

hugsanlega saman við annan lit sem átti kannski ekki að gerast. 

Upplifun barnsins og áhugi þess á vatnslitamálun færi að sjálfsögðu mjög 

eftir því hvoru verklaginu það kynntist. 

2.1 Forsaga 

Forsaga hugmyndar minnar um að koma á framfæri þessu námsefni er það 

sem hefur mótað mína sýn á myndlist og efnivið til myndlistarkennslu. Um 

tvítugt kynnist ég Katrínu Briem myndlistakonu sem hafði áratuga reynslu af 

myndlistarkennslu með börnum og fullorðnum. Í nokkur ár stundaði ég 

myndlistarnám undir hennar leiðsögn og eru þar, meðal annars, tveir 

mikilvægir þættir sem hún kenndi mér sem tengjast órjúfanlegum böndum. 

Annars vegar var það að læra á efnivið og verkfæri til myndlistar svo ég 

hefði þekkingu og tækifæri til að beita þeim og hins vegar að læra að virkja 

og nota þessi skynfæri sem við höfum - að raunverulega sjá og finna það 

sem fyrir augu, hendur og eyru ber.    

Sem dæmi þá lét hún mig klippa út ramma úr þykkum pappír. Þennan 

ramma átti ég að nota eins oft og hugsast gæti, um leið og eitthvað 

áhugavert bæri fyrir sjónir. Hugmyndin að baki því að nota ramman var sú 

að horfa og horfa bara á það sem er fyrir innan hann - að beina athyglinni í 

eina átt og að útiloka annað í umhverfinu sem gæti truflað. Það fyrsta sem 
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ramminn gerir er að skapa einbeitingu og að horfa gaumgæfilega á það sem 

fyrir augu ber og greina smáatriði, litbrigði, form, línur og stefnur og ígrunda 

vel það sem ég sæji. Smám saman þurfti ég ekki rammans við og gat notið 

þess að horfa með athygli á umhverfi mitt. Það eitt að horfa með dýpri 

skilningi á umhverfið vekur hugmyndir, örvar ímyndunaraflið og stuðlar að 

skapandi flæði í hugsun og verki.  

Í kjölfar þessa tímabils með Katrínu Briem hóf ég störf á leikskóla, fór í 

leikskólakennaranám og kynnist leiðum Reggio Emilia og kenningum John 

Dewey sem einnig höfðu mótandi áhrif á mig sem (myndlista)kennara í 

leikskóla. Í börnunum sá ég þennan eiginleika að geta séð, upplifað, tekið úr 

samhengi og sett í nýtt og við sem umgöngumst þau finnst ekkert 

athugavert þegar þau segja ,,Heyrðu mamma, það er krókódíll í lasanjanu!” 

eða ,,Nei, ég get ekki notað þennan vettling, ég er búinn að breyta honum í 

annað, ég er ennþá að hugsa hvað.“ 

2.2 Fræði 

Ég hef oft í námi mínu leitað í smiðju John Dewey og hugsanlega má segja 

að hann hafi haft meiri áhrif á mig en mig grunar. Bók hans Reynsla og 

menntun, hef ég lesið margoft og í sérhvert sinn fundið það sem ég leitaði 

að, kannski er það ekki lengur tilviljun.  

Í fyrsta kafla þessarar bókar, í þýðingu Gunnars Ragnarssonar, ræðir 

Dewey um togstreitu milli hefðbundins og framsækins skólastarfs. Í stuttu 

máli sé hefðbundið skólastarf á þann veg að það sé mótað af fyrri 

kynslóðum sem afhendi þeirri næstu samansafn af hefðum, aga og 

námsefni sem áður hefur verið notað - en framsækið skólastarf hafni þeirri 

leið alfarið. Dewey dregur í efa að þessar öfgar séu til gagns en er þó 

sammála þeirri hugmynd að fortíðin viti ekki mikið um framtíðina og veltir 

þar af leiðandi fyrir sér með hvaða hætti áður mótað kennsluefni ætti að 

hafa áhrif á nemendur. Með þessu er hann þó ekki að hafna þeirri þekkingu 

sem hefur áunnist heldur fremur kennsluaðferðunum og leggur þar grunn 

að þeirri kenningu að nám eigi að fara fram í gegnum samskipti, athöfn og 

reynslu og að það leiði af sér djúpstæðari skilning og lærdóm2.   

Nám í gegnum reynslu byggist ekki síst á þeirri forsendu að nemandi fái 

að handfjatla raunverulega hluti, læra hvernig þeir virka og síðan í 

framhaldinu að nota þá eða reynsluna af þeim við næstu námstækifæri. 

Dewey lagði einnig áherslu á að reynsla eins sé nám annars í gegnum 

samskipti þeirra og á hann þá við að kennarinn veiti barninu bæði tækifæri 

                                                            
2 (Dewey 1938) 
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til að læra af athöfn og reynslu en einnig af þeirri reynslu og þekkingu sem 

kennarinn býr yfir og getur veitt nemandanum í gegnum samræður og 

samskipti um viðfangsefnið. Dewey sagði einnig að umhverfið væri þriðji 

kennarinn og án þess væru vart tækifæri til að upplifa, handfjatla, prófa sig 

áfram 3. Rétt er þó að koma því á framfæri hér er eitt afmarkað sjónarhorn 

dregið fram úr kenningum Dewey og vert er að benda á að hann skrifaði 

mörg rit um menntastefnu sína og efni hennar í heild sinni kemur ekki fram 

hér með skýrum hætti.  

Louris Malaguzzi er einn af þeim uppeldisfrömuðum sem vísuðu í fræði 

Dewey en Malaguzzi átti þátt í að endurreisa leikskólana í borginni Reggio 

Emilia á fyrri hluta síðustu aldar. Malaguzzi hafði það viðhorf að barnið hafi 

hundrað mál og á hann við hæfileika barnsins til að nota skilningarvit sín til 

að lesa í umhverfi sitt, uppgötva, að skilja og afla sér þannig þekkingar á 

margfalt dýpri og margslungnari hátt en áður hafði verið haldið fram. 

Malaguzzi sótti einnig í hugmyndir Montessori sem lagði ríka áherslu á að 

börn fengju öðru fremur að læra af og fá reynslu af raunverulegum hlutum 

eins og húsbúnaði, verkfærum og í raunverulegum aðstæðum í þeim 

tilgangi að þá færi ígrundaðra nám fram heldur en að sitja við skólaborð og 

læra af bókum 4. 

2.3 Á vettvangi skoðunar 

Ég sjálf dreg þá skoðun af kenningum Dewey, að hefðbundið námsefni sem 

er bundið í  texta og útskýringar á því hvernig eigi að teikna, mála eða móta 

eitt og annað í myndlistakennslu sé í raun heftandi fyrir skapandi tilraunir 

barnanna því það sé einungis svipmynd af tíma og rúmi eða hugljómun sem 

einn einstaklingur eða hópur (höfundur/höfundar) höfðu á þeim tíma sem 

efnið var skrifað.   

Með fyrirfram mótuðu námsefni eða kennsluverkefnum sé hættan sú að 

það myndi neikvæðan ramma sem börnin vita ekki hvort þau eigi að stíga 

upp úr eða ekki. Þar vil ég þó leggja áherslu á að aðferðir kennara við að 

leggja fram námsefni geta verið mjög einstaklingsbundnar og því má segja 

að þetta sé allt undir kennaranum sjálfum komið.  

Ég vil þó öðru fremur leggja áherslu á þá skoðun mína að námsefni í 

listgreinum eigi að vera svo opið í báða enda að kennarinn hafi ekkert 

annað til að treysta á en að leyfa nemendum að vera þeir sjálfir, beita eigin 

hugsun og reyna á ímyndunaraflið sem er einn af styrkleikum barnanna. Því 

                                                            
3 (Dewey 1938) 
4 (Börn Hafa Hundrað Mál 1988; Rinaldi 2006) 
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sé mikilvægt að kennarinn kunni á leiðirnar að reynslunni, sjálf verkfærin, 

hvort sem það er saumavél, borvél, logsuðutæki eða teikniáhöld, svo fáein 

dæmi séu tekin. Kunni hann ekki á þau á hann að sækja þekkinguna til 

annarra sérfræðinga sem geta svarað spurningum barnanna og kennt þeim 

þá verktækni og kunnáttu á efniviðinn sem þau þurfa í sínum tilraunum og 

námi. 

2.4 Hugmyndin um verkfæri 

Fleiri fræðimenn en Dewey leggja áherslu á mikilvægi þess að börn kynnist 

raunverulegum efnisþáttum umhverfisins til að læra af. Hugmyndina um 

verkfæri fyrir börn og mikilvægi þess að þau kynnist og tileinki sér tæknilega 

færni í þeim tilgangi að fleyta þeim sjálfum, hugmyndaflugi og námi þeirra 

áfram, má finna meðal annarra hjá Vygotsky og Montessori að öðrum 

fræðimönnum ólöstuðum sem ekki fá hér byr vegna knapps ramma 

greinargerðarinnar. Vygotsky er einna þekktastur fyrir kenningar sínar um 

svæði mögulegs þroska en hann taldi að börn lærðu ekki síst í samfélagi við 

aðra og einnig með verkfærum og efnivið sem umhverfið byði upp á 5. 

2.5 Mikilvægi sköpunar 

Frá fæðingu er forvitnin barninu eðlislæg og það gerir endalausar tilraunir í 

umhverfi sínu. Í þessu samhengi er bent á þá  athyglisverðu staðreynd að 

börn búa yfir ríkulegum og kraftmiklum eiginleikum til sköpunar frá unga 

aldri en með árunum þverr þessi hæfileiki svo um munar en þetta sýnir 

sorgleg niðurstaða rannsóknar sem gerð er skil í bókinni Breakpoint and 

Beyond 6. 

Sumir vilja kenna skólakerfinu um og má nefna í því sambandi Sir Ken 

Robinson7 .Í bókum sínum og fyrirlestrum bendir hann á að allir geti verið 

hugmyndaríkir og skapandi en því þurfi að skapa nauðsynlegan farveg með 

því að skólakerfið endurskoði viðtekinn hugsunarhátt gagnvart skapandi 

vinnubrögðum. Robinson bendir réttilega á að allt frá tímum iðnbyltingar og 

upphafi þess skólakerfis sem við þekkjum í dag hafi áherslan verið lögð á 

akademíska menntun sem henti vel til að ,,búa til” vinnuafl fyrir iðnaðinn og 

var dregið úr börnum ef þau vildu einbeita sér að listgreinum eða skapandi 

                                                            
5 (Dewey 1938; Bodrova and Leong 2007) 
6 (Land and Jarman, 1992) 
7 (Robinson 2011; “Sir Ken Robinson’s Original Talk on TED Talks Education | PBS” 

2015) 
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starfi. Eisner 8 tekur í sama streng og gagnrýnir hvernig skólakerfin reyna að 

steypa öllum nemendum í sama form og með því draga úr fjölbreytilegum 

leiðum barna að skapandi nálgun á viðfangsefnin. 

Í kenningum  Dewey, Malaguzzi, Montessori og Vygotsky9 grundvallast 

sú stefna að virkja eigi meðfædda forvitni og sköpunarþrá barnsins og að í 

henni felist möguleikar þess til náms. Kennarinn eigi að leyfa börnum að 

læra með því að framkvæma og í verkahring hans sé að veita þeim tækifæri 

til að öðlast reynslu og að tileinka sér kunnáttu til að efla sjálfsmynd sína og 

sjálfsvitund. Einnig geti börn íhugað, kannað og ályktað þannig að þau verði 

að sjálfstæðum og vitsmunalega þroskuðum einstaklingum. 

Hlutverk kennarans sé ekki einungis að rétta barninu verkfæri og bíða 

síðan aðgerðalaus heldur einnig að hjálpa barninu af stað, að vera veitandi, 

styðjandi og leiðbeinandi. Kennarinn megi ekki vera fjarlægur í öðrum enda 

stofunnar og tala þaðan heldur þurfi hann að vera nálægur, veita verki 

barnsins athygli, hafa orð á því sem það er að gera og spyrja spurninga sem 

geta hjálpað barninu að feta sig áfram. Hann þarf að tengja athöfn við orð 

svo það tileinki sér merkingu verknaðarins10. 

2.6 Á vettvangi þekkingarleitar 

Ég er sammála þessum kennismiðum og þar af leiðandi þeim kennslu-

aðferðum sem eru viðhafðar í leikskólum í Reggio Emilia þar sem 

kennararnir líta á sig sem samstarfsmenn barnanna og samfélagsins sem 

myndar umgjörðina um þau. Segja má að sá meginmunur sem er á milli 

hefðbundinna kennara og kennara í Reggio Emilia sé að þeir síðarnefndu 

reyni ekki að að stjórna athöfnum og námi barna með námsefni heldur 

frekar að vekja hjá þeim forvitni og spyrja opinna spurninga sem hvetur þau 

áfram í þekkingarleit sinni11.  

Þekkingarleit barna felst ekki einungis í heimspekilegum vangaveltum 

heldur einnig í því að prófa sjálf og finna hvernig eitt og annað birtist, virkar, 

myndar forsendur og hefur afleiðingar svo dæmi séu tekin. Vefsíðan sem 

hér er smíðuð veitir aðgang að einu afmörkuðu verkfæri til skapandi 

athafna en er þó um leið hlekkur líkt og nagli sem festir saman tvær spýtur. 

                                                            
8 (Eisner 2002) 
9 (Dewey 1938; Rinaldi 2006; Hendrick 1997; Lillard 1972; “Montessori Materials 

and Learning Environment, Montessori Toys, Educational Materials, Prepared 
Environment, Homeschooling” 2015; Bodrova and Leong 2007) 

10 (Dewey 1938; Rinaldi 2006; Hendrick 1997) 
11 (Hendrick 1997; Rinaldi 2006) 
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2.7 Aðalnámskrá leikskóla 

Með lögum um leikskóla (nr. 90/2008)12 og menntastefnu yfirvalda sem birt 

er í Aðalnámskrá leikskóla er tónninn gefinn hvernig stefnt skuli að skapandi 

starfi með börnum. Þar segir að leggja skuli rækt við að gera námsumhverfi 

barna þannig úr garði að það stuðli að námi og menntun barna og að það 

örvi samskipti og leiði til leiks og náms.  

Í Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 kemur þetta fram:  

Efniviður leikskóla á að vera margbreytilegur og höfða til ólíkra 

barna á ólíkum aldri. Mikilvægt er að endurmeta og þróa 

leikefni reglulega. Leikefni þarf að vera hvetjandi og höfða til 

mismunandi skynjunar og örva börnin til rannsókna og 

kannana. Mikilvægt er að börn geti notað leikefni á fjölbreyttan 

hátt og byggt á reynslu sinni. Leikefni þarf að vera aðgengilegt 

börnum. Rými og efniviður þarf að vekja forvitni barna og ýta 

undir ímyndunarafl þeirra, sköpunarkraft og tjáningu þannig að 

hugmyndir þeirra njóti sín13. 

2.7.1 Grunnþáttur menntunar, sköpun 

Í Aðalnámskrá er kveðið fastar að orði með útgáfu þemahefta um sex 

grunnþætti menntunar en þeir eru læsi, sjálfbærni, lýðræði og 

mannréttindi,  jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun.  

Þemahefti um sköpun er hin ánægjulegasta lesning og mjög gagnlegt rit. 

Hún er vel úr garði gerð, veitir margar kveikjur (hugmyndir) og bendir á 

fjölmörg áhugaverð málefni og efnistök sem veita innblástur og kraft til 

starfsins með börnum og nemendum.  

Spyrja má hvort hún útskýri nógu vel hvernig eigi að vinna með 

námsefnið - en það er einmitt mergurinn málsins - það á ekki að segja 

börnum hvernig eigi að gera hlutina heldur verður að hvetja þau til að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir, efla þeirra eigin hugmyndir og veita þeim hvatningu 

svo þau hafi kjark til að framkvæma upp á eigin spýtur.  

Í þemaheftinu um sköpun er sagt að kennarinn sé í lykilhlutverki við að 

efla og leiða starfið, hvetja til náms og þekkingar. Að hlutverk kennarans sé 

margþætt í þessum tilgangi svo að nemendur hafi tækifæri til að öðlast 

þekkingu á fjölbreyttan hátt ekki síður en að tjá hana á marga vegu. Einn 

                                                            
12 (“Lög Um Leikskóla: 90/2008” 2015) 
13 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011) 
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anginn er að hafa gott vald og þekkingu á því að beita hinum ýmsu tækjum í 

þessu tilfelli til myndlistaiðkunnar og þannig skapa sín eigin verk.14 

2.8 Að gefa gaum 

Við getum líklega verið sammála um að heimur okkar sé afar sjónrænn eða 

myndrænn. Séum við sjáandi þá er fyrir augum okkar, hverja einustu 

sekúndu, ævintýralegt magn af sjónáreitum, upplýsingum og skilaboðum. 

Það sem við höfum fyrir sjónum okkar felur í sér upplýsingar og ef við 

nálgumst til dæmis ásýnd umhverfisins út frá formfræði þá sjáum við margs 

konar form. Hjólið hefur beinar línur en einnig hringi. Hús eru oftast mótuð 

úr ferhyrningum og jafnvel þríhyrningum. Í umhverfinu getum við séð línur 

jafnt sem stefnur og litir og litasamsetning geta haft mikil áhrif á hvernig 

okkur líst á það sem fyrir augu ber. Þetta er eðlilegur hlutur í tilveru okkar 

og ekki eitthvað sem við veltum fyrir okkur dags daglega.   

Líkt og bent er á í þemahefti Sköpunar, í anda Dewey og kennarara í 

Reggio Emilia, þá er það í verkahring hins fullorðna að opna augu barnsins 

svo að það megi sjá heiminn í sinni raunsönnustu mynd, taka eftir 

smáatriðum, sjá samspil einhverra hluta sem annars myndu gleymast í 

dagsins önn, horfa frá öðrum hliðum eða sjónarhólum og sjá 

mikilfengleikann í því sem annars hefði ekki verið gefinn gaumur15. 

2.9 Sjálfstæð börn í áhrifaríku umhverfi 

Fjölmiðlar, auglýsingar og markaðssetning hafa mikil áhrif á okkar daglega líf 

en sem betur fer er það þó persónubundið hversu mikil áhrifin eru.  

Hverja stund er verið að senda okkur skilaboð um hvað sé best eða 

fallegast og það sem verra er að oft síast þetta inn ómeðvitað og við 

verðum oft samdauna tísku hvers tíðaranda og tökum síður þá áhættu að 

skapa okkar eigin persónulega stíl. Líkt og John Dewey benti á er mikilvægt 

að ala upp sjálfstæð börn sem taka ákvarðanir byggðar á eigin gildismati. Ef 

börn fá aldrei að gera eigin tilraunir þá skortir þau reynslu til að ákvarða 

hvað þeim sjálfum finnst fallegt og hvað ekki16. Í sama streng tekur John 

Lancaster í grein sinni Art Education and the Importance of Materials og 

leggur þar áherslu á að það ætti að vera hlutverk kennarans að fá börn til að 

                                                            
14 (Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Ingibjörg Jóhannsdóttir, and Torfi Hjartarson 2012) 
15 (Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Ingibjörg Jóhannsdóttir, and Torfi Hjartarson 2012; 

Hendrick 1997) 
16 (Dewey 1938) 
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velta fyrir sér fagurfræði svo að þau læri að vega og meta listræn verk, 

hönnun og grafík í fjölmiðlum út frá sínum eigin forsendum17.  

Hlutverk kennarans er einnig að veita börnunum tækifæri til að öðlast 

þekkingu og reynslu í verktækni svo þau geti unnið með efnivið í sínu eigin 

skapandi ferli. Þegar börn fá tækifæri til að framfylgja eigin hugmyndum, 

leysa vandamál sem upp kunna að koma og taka ákvarðanir byggðar á 

persónulegu gildismati eflum við sjálfstæðar ákvarðanir þeirra til muna 

gagnvart því sem tíska tíðarandans vill þröngva upp á þau18.  

 

                                                            
17 (Dewey 1938; Lancaster 1973) 
18 (Dewey 1938; Lancaster 1973) 
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3 Vefsíðugerð 

Fyrir fullorðið fólk er ekki svo mikið mál að keyra bíl en viti maður ekki hvar 

svissinn er eða hvernig lykillinn lítur út og hvernig síðan þeir tveir virka 

saman, þá er ekki lengur einfalt að keyra bíl.   

Flestum finnst okkur auðvelt að vafra um á veraldarvefnum og við 

eyðum jafnvel drjúglöngum tíma til þess. Það þarf hins vegar nokkra 

sérfræðiþekkingu til að búa til vefsíðu frá grunni en segja má að það sé 

sífellt auðveldara fyrir hinn almenna notanda að eiga möguleika á því að 

koma vefsíðu á koppinn.  

3.1 Forritunarmál 

Til að vefsíða geti orðið að veruleika þurfa margir þættir að koma við sögu 

og segja má að html (e. HyperText Markup Language) ívafsmál eða ritform 

sé grundvallarstoðin til að skjal birtist lesanlegt á stafrænu formi19.  

Fyrir þá sem ekki þekkja html þá lítur það út eins og flókið dulmál þar 

sem tákn og stutt orð eða stafir mynda skipanir. Það eru síðan vafrarnir, 

Firefox, Internet Explorer, Chrome og fleiri, sem lesa og túlka þetta dulmál 

og birta það sem myndir og texta á skjánum fyrir framan okkur þegar við 

erum á vefnum. Þannig umbreyta vafrarnir html ívafsmálinu í eðlilegt 

myndrænt útlit sem hinn almenni notandi þekkir og notar.   

Örstutt dæmi um hvernig html forritaður kóði breytist þegar vafrinn les 

hann og birtir okkur á skjánum:  

Html kóði: 

 Mynd 1: Skjáskot af www.w3schools.com 

                                                            
19 (“HTML” 2015; “HTML5” 2015) 
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Sami kóði birtur af vafra á skjánum:  

Mynd 2: Skjáskot af www.w3schools.com 

Það er hægt að búa til vefsíðu einungis úr html skipunum en til að gera 

útlitið ögn skemmtilegra eða flóknara þarf css-kóða til að móta umhverfið 

eða ílátið eins og sumir kjósa að nefna það. Sem dæmi um css-forritun er 

þegar við ýtum á flipa og listi fellur niður þar sem fleiri valmöguleikar 

birtast. 

Síðan má nefna til sögunnar Javascript en það fyrirbæri gerir vefsíður 

enn skemmtilegri eða gagnvirkar en það þýðir að þær bregðast við og 

breyta sér eftir því sem vefnotandinn gerir. Á síðu w3schools.com má finna 

einfaldar leiðbeiningar um það hvernig Javascript virkar20. 

Til að hinn almenni áhugamaður um vefsíðugerð hefði möguleika á 

þátttöku var CMS (e. content management systems) hugbúnaðurinn 

þróaður en hann gerir vefumsjónarkerfið notendavænt fyrir þann sem setur 

inn efni og heldur utan um það á vefsíðu. Í raun eru margir sem bjóða upp á 

þennan hugbúnað og á vef Wikipedia er hægt að sækja ítarlegan en 

hugsanlega yfirþyrmandi langan lista21.  

                                                            
20 (“JavaScript Introduction” 2015) 
21 (“Content Management” 2015) 
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CMS hugbúnaður þýðir í rauninni að búið sé að gera ákveðna 

grunnteikningu af vefsíðu og þegar kaupandinn tekur við henni er mjög 

auðvelt fyrir hann að vinna með umhverfið. Hins vegar er kannski ekki 

ætlast  til þess að grunnstoðum hennar sé breytt og kjósi maður það þarf 

maður þó nokkra þekkingu á grunnþáttum vefsmíðar og kunna að vinna 

með html ívafsmáli, css og Javascript svo dæmi séu tekin.  

Vefsíður með CMS vefumsjónarkerfi er hægt að sækja hjá 

þjónustuaðilum eins og Wordpress, Joomla!, Drupal, ExpressionEngine, 

TextPattern, Radiant CMS, Cushy CMS, SilverStripe,  Alfresco og TYPOlist en 

þessa upptalningu má finna á einni af fjölmörgum kennslusíðum um 

vefsíðugerð22. 

 

Það er langt því frá að hér sé búið að telja upp alla þá þætti sem tengjast 

vefhönnun. Forrit eins og PHP, SQL, jQuery, xml og fleiri koma við sögu með 

einum eða öðrum hætti en þeir tengjast umgjörð vefsíðunnar og eru forrit 

sem móta bakgrunn vefsíðunnar.  

W3C eru alþjóðleg samtök um uppbyggingu veraldarvefsins en finna má 

upplýsingar um þau á vef Wikipedia 23. Á heimasíðu þeirra w3.org er hægt 

að finna ítarlegri upplýsingar um byggingarefni veraldarvefsins en 

heimasíðan er einnig mjög áhugaverð og er þar að finna ítarlegt og 

greinagott safn af kennsluefni um þessa grunnþætti vefhönnunar og öðru 

sem tengist henni.  Ég hvet þá sem hafa áhuga á vefhönnun, en ekki síður 

nægan tíma, til að læra meira um hana.  

3.2 Lén 

Lén er hugtak yfir heiti á vefsíðu og er það mikilvægara en margan grunar 

þar sem það er heimilisfang hennar í hinu mikla flæmi veraldarvefsins. Í 

grein á vefsíðunni smashingmagazine.com24 kemur fram hversu mikilvægur 

þáttur þetta er þar sem heitið þarf að vera grípandi, auðvelt að skrifa og 

vera lýsandi fyrir innihald vefsíðunnar; segja má að það skipti sköpum þegar 

kemur að því hlutverki leitarvéla að finna síðuna þína þegar einhver leitar 

upplýsinga á veraldarvefnum. Á Íslandi sér Internet á Íslandi hf 25 um 

reksturinn á hinum íslenska hluta vefsins og er þar hægt að kaupa lén og þar 

með festa sér það í sessi eins og sagt er. 

                                                            
22 (“Top 10 Most Usable Content Management Systems.” 2015) 
23 (“Alþjóðasamtök um veraldarvefinn (W3C)” 2013) 
24 (“The Effective Strategy For Choosing Right Domain Names” 2015) 
25 (“ISNIC Lénaskrá: Aðalsíða” 2015) 
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3.3 Hýsing 

Ekki er nægjanlegt að ákvarða einungis heiti á síðunni heldur þarf líka að 

finna henni íverustað á veraldarvefnum. Vefsíðu þarf að vista hjá ákveðnum 

þjónustuaðilum og þarf yfirleitt að greiða fyrir þá þjónustu en upphæðin fer 

eftir tegund, stærð og umfangi síðunnar. Í stuttu máli er hýsing ákveðinn 

geymslustaður fyrir vefsíðuna þína sem gerir þér kleift að birta hana á 

veraldarvefnum26  

Hægt er að kaupa hýsingu hjá bæði innlendum og erlendum aðilum, líkt 

og gildir um lénin, og með því að gefa sér tíma til að skoða með gagnrýnum 

hætti þjónustufyrirtæki og umsagnir um þau verður auðveldara að taka 

ákvörðun. 

3.4 Að koma sér á vefinn 

Ef þú hefur hugsað þér að búa til vefsíðu um efni sem þú vilt koma á 

framfæri þá eru vissulega margar leiðir til verksins og valið fer einna mest 

eftir því hver hugmyndin er í upphafi að útliti og virkni síðunnar. Hér á eftir 

tel ég upp fáeinar leiðir sem eru færar en ekki hægt að segja að 

upplýsingarnar séu tæmandi þar sem fjölbreytnin er orðin mikil og ótal 

möguleikar til að nota sambland af einu og öðru til vefsíðugerðar.  

Síður eru ekki einungis flokkaðar eftir grunngerð sinni heldur einnig eftir 

innihaldi eins og sjá má á lista Wikipedia yfir mögulegar gerðir vefsíðna27. 

3.4.1 Bloggsíður 

Það er tiltölulega einfalt að stofna aðgang og búa til bloggsíðu en slík síða er 

ókeypis vefsíða sem einhver er búinn að búa til fyrir þig og það eina sem þú 

þarft að gera er að setja inn efni.  

Bloggarinn Kristen Bousquet tók saman 10 áhugaverðustu bloggsíðu-

formin að hennar mati28  en hafi maður áhuga á slíku er mjög einfalt að leita 

með leitarvélum undir leitarorðinu Free Blog Sites.  

Orðið blogg hefur vissulega ákveðna merkingu - það að ,,blogga”/ skrifa 

hugrenningar eða birta skoðun sína um eitthvað. Það er hins vegar ekki þar 

með sagt að þannig þurfi innihaldið að vera og ætti hver og einn að gera 

                                                            
26 (“Web Hosting Service” 2015) 
27 (“Website” 2015) 
28 (Bousquet 2014) 
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það upp við sjálfan sig hvað hann kýs að setja inn á þessa gerð vefsíðna. 

Sem dæmi er auðvelt að segja sögu á bloggsíðu-forminu29. 

Kosturinn við bloggsíðu-form er að viðmót notandans er mjög 

aðgengilegt og það tekur tiltölulega stuttan tíma að læra á það. Þetta útlit 

þekkja velflestir gestir veraldarvefsins og þar með á fólk auðvelt með að 

skoða síðuna og finna efni hennar og tilgang. Það eitt gerir það að verkum 

að þetta er ákjósanlegur valmöguleiki.  

Ókosturinn við bloggsíðu-formið er að það er byggt upp þannig að þú 

setur inn efni og nýjasta efnisfærslan er efst. Þar af leiðandi er það elsta 

neðst. Því gætu mikilvægar upplýsingar sem þú vilt koma á framfæri lent 

neðarlega í tímans rás og þá er meiri hætta á að lesandinn finni þær ekki. Á 

sumum bloggsíðuformum geta notendur leitað að efni eftir efnisflokkum 

eða lykilorðum en það er svo hins vegar annað mál hvort að þeir nenni að 

nota þessa möguleika. Annar ókostur við svona ókeypis síður er að þú 

stjórnar ekki miklu um umhverfið og átt erfitt með að breyta eða færa hluti 

innan síðunnar. Viljir þú sem dæmi að textinn sem fylgir ákveðinni mynd 

birtist til hliðar við myndina en ekki fyrir neðan hana þá getur það kostað 

töluvert sérhæfðar aðgerðir með forritara sem hefur nægan tíma.  

Bloggsíður eða aðrar síður sem eru ókeypis eru þannig úr garði gerðar að 

þú átt þær ekki. Fyrirtækið, sem veitti þér ókeypis vefsíðu, ókeypis lén og 

hýsingu, er því eigandi vefsíðunar þinnar og er hún vistuð og geymd á 

miðlara (e. server) sem fyrirtækið á. Einnig eru um það deildar meiningar 

hvort að eigandi vefsíðunnar komi til með að eigna sér fallegar ljósmyndir 

eða efni sem þú hefur sett inn á síðuna og gæti talist til verðmæta. Það er 

því vert að gera það upp við sig á hvernig vefsíðu maður vill birta efnið sitt. 

3.4.2 Vefsíður með vefumsjónarkerfi 

Annar möguleiki við gerð vefsíðu er að fá frá til þess gerðum 

þjónustuaðilum nokkuð tilbúna vefsíðu sem þú þarft lítið að gera annað við 

en að setja inn efnið þitt, ekki svo ólíkt bloggsíðuforminu en þó með 

margfalt fleiri útlits- og virknimöguleikum, dæmi um það eru vefsíður með 

CMS vefumsjónarkerfi.  

Margar þessara vefsíðna eru ókeypis en þú þarft að kaupa, lén og 

hýsingu. Eftir því sem útlit og virkni vefsíðna verður viðameiri og sérhæfðara 

eru meiri líkur á því að vefsíðan kosti eitthvað en tiltölulega einfalt er að 

kaupa kóða/þema (e. Theme) að vefsíðu með kreditkorti.  

                                                            
29 (“Líkný Og María Mey” 2015) 
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Að kaupa lén og hýsingu er einnig nokkuð auðvelt og hægt að gera það á 

nokkuð ódýran máta í gegnum erlend þjónustufyrirtæki. Ókosturinn við það 

er þó sá að þegar þú og aðrir Íslendingar eru á síðunni þá telst það sem 

erlent niðurhal. Þessa þjónustu er einnig hægt að kaupa á Íslandi og þar 

með verður hún innlent niðurhal. 

Til eru margar leiðbeinandi vefsíður og kennslumyndbönd á vefnum sem 

geta kennt þér að fara í gegnum það ferli að kaupa lén hýsingu og síðan 

tilbúna vefsíðu og kenna þér að nota hana. Það sem þú verður að hafa í 

upphafi er tími og næði til að setja þig inn í málið og leita undir leitar-

orðunum ,,how to make a website” sem þá skilar mörgum niðurstöðum af 

mögulega góðu kennsluefni. Hins vegar getur verið vandamál að finna 

nákvæmlega rétta kennsluefnið sem lýsir viðmóti og aðferðum í því 

tækniumhverfi sem hýsingaraðilinn sem þú valdir notar. Hafir þú ekki neina 

reynslu af vefsmíðum mæli ég með því að þú hafir innan handar einhvern 

sem býr  yfir sérþekkingu á þessu sviði. 

3.4.3 Tilbúin vefsíða 

Hvort sem þú kannt lítið eða hefur engan tíma þá er að sjálfsögðu hægt að 

fara þá leið að semja við þjónustuaðila um að búa til vefsíðuna fyrir þig frá 

grunni. Þá á ég við að þú þurfir ekkert að takast á við tæknilega hlið þess að 

búa til vefsíðu. Það má líkja því við að kaupa tilbúinn og samansettan 

fataskáp út úr búð í stað þess að kaupa skápinn í Ikea og fara síðan með 

hann heim og skrúfa hann saman.  

Það sem þessi þjónustuaðili gerir er annaðhvort að smíða hana frá 

grunni eða nýta þann möguleika að kaupa grunn að vefsíðu sem hann lagar 

þá að þínum óskum. Þá er einna mikilvægast að þú sért búin að ákveða 

efnistök, efnisflokka og skipulag og hafir glögga hugmynd um hvernig 

vefsíðu þú vilt láta búa til. Þannig sparast mikill tími hjá báðum aðilum.  

Með því að leita eftir leitarorðinu ,,vefsíðugerð” eða ,,making websites” 

koma upp margir valmöguleikar um þjónustuaðila innanlands jafnt sem 

erlendis. 

Ekki má gleyma þeim möguleika að sækja sérstök námskeið eða nám í 

vefsíðuhönnun eða umsjón vefsíðna. Slíkt nám veitir greinargóða innsýn í 

gerð vefsíðna og kennir á notkun html ívafsmáls, css, Javascript ásamt 

mörgum fleiri þáttum sem snúa að vefsíðugerð. Þess háttar þekking veitir 

töluvert frelsi til að aðlaga og breyta vefsíðu eftir eigin óskum og þörfum. 
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3.5 Á vettvangi vefsíðunnar blyantur.is 

Þegar að því kom að velja vefsíðu fyrir verkefni mitt hafði ég lesið þónokkuð  

um útlit og virkni og mikilvægi þessara þátta á vefsíðum. Einnig hafði ég 

lesið um hugsanlega markhópa og um það hvernig vefnotkun er almennt 

um þessar mundir, hvað sé talið virka vel á vefnotendur og hvað 

hugsanlegum markhópum mundi líka við.  

Þá voru það einnig tæknilegir þættir sem snéru að möguleikum mínum 

til að búa til og stjórna vefsíðunni sem höfðu ekki síður áhrif. Þar sem 

áætlað markmið lokaverkefnisins til M.ed. væri að ljúka við gerð vefsíðu um 

myndlistaefnivið þá var ekki tækifæri tímalega séð að læra html og önnur 

sérhæfð forritunarmál. Einnig hafði kostnaðarliðurinn áhrif þar sem áætlað 

var að halda honum í lágmarki. 

Viðmót bloggsíðna hugnaðist mér ekki vitandi að einhver annar ætti 

hugsanlega tilkall til eignar á efni síðunnar. 

Með tilliti til margra þátta valdi ég vefsíðuútlit af vefnum 

themeforest.net30  svokallað þema (e. theme) og greiddi fyrir hana 48 

dollara.  

Eftir töluverðar vangaveltur og leit að lausu léni var lénið 

www.blyantur.is keypt. Það var gert með því að stofna aðgang að Isnic.is og 

kaupa lénið með kortamillifærslu. Í þessum heimi virkar það einfaldlega 

þannig að ,,fyrstur kemur, fyrstur fær” og með því að greiða fyrir lén eignast 

maður það heiti. 

Þegar búið var að ganga frá kaupum á léni var komið að því að velja 

hýsingaraðila. Þar sem vefsíðunni minni er til að byrja með ætlað að vera á 

íslenskum markaði þá kaus ég þjónustufyrirtæki sem er íslenskt svo að 

niðurhalið væri innlent. Hjá þessum þjónustuaðila er settur upp aðgangur 

og ákveðið svæði búið til fyrir vefsíðuna þar sem hún er vistuð og geymd, 

hennar húsnæði eða íverustaður á veraldarvefnum. Í hvert sinn sem einhver 

skoðar síðuna fer hann inn á hýsingarsvæði þessa fyrirtækis án þess þó að 

vita nokkuð af því.  

                                                            
30 (“Yin & Yang: Clear and Slick WP Portfolio Theme” 2015) 
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4 Skipulag vefsíðu 

Í þessum kafla verður leitast eftir að varpa ljósi á mikilvæga grunnþætti í 

hönnun vefsíðu, hvernig uppbyggingu og skipulagi vefsíðunnar er háttað og 

reynt að rökstyðja hvers vegna eitt sé valið fram yfir annað. Fjallað verður 

um merkingar, flokkun og röðun á efninu með tilliti til einfaldleika, útlits og 

virkni vefsíðunnar gagnvart notandanum. 

„Það er vissulega hægt að flækja einfalda hluti út í hið óendanlega“ var 

það fyrsta sem ég hugsaði þegar orðið „upplýsingasnið vefsíðu“ bar fyrst á 

góma. Væri ekki óþarfi að flækja þá hugmynd sem ég hafði nú þegar um 

útlit og skipulag á vefsíðunni minni ? En þegar kom að því  að setja þessa 

hugmynd niður í raunverulegt stafrænt útlit varð ég að játa að ég þyrfti að 

huga að ótal þáttum og þar að auki að tilgreina í orðum svo að skiljanlegt 

yrði fyrir aðra.  

Ég, sem ein af hinum almennu notendum veraldarvefsins, veit að það er 

gífurlega hröð þróun í útliti, virkni og grafík vefsíðna. Þær breytast frá einu 

tímabili til annars í takt við tíðarandann og það sem fólki finnst flottast.   

Rannsóknir á því hvernig fólk notar vefsíður ná ekki að halda í við 

þróunina og verða því einungis skjáskot af stökum þáttum þess sem er að 

gerast í þessum heimi. Það er heldur engin einstefna í útliti og virkni 

vefsíðanna, þær sérhæfa sig sífellt fyrir fyrirfram ákveðna markhópa, 

hrópandi á athygli og síðan tryggð í notkun. 

4.1 Upplýsingasnið vefsíðu 

Leiti maður á vefnum að efni um vefsíðugerð kemur upp ótrúlegt magn af 

vefsíðum og má segja að það sé hægt að finna mikla breidd í leiðum og 

aðferðum við vefsmíðina.  

Á vefsíðunni youtube.com er hægt að finna fjöldann allan af velviljuðum 

einstaklingum sem segja frá sínum leiðum að því að búa til vefsíðu, koma 

henni á veraldarvefinn og jafnvel hvernig sé hægt að hafa af henni tekjur. 

Síðan er auðveldlega hægt að finna ,,netskóla“ þar sem á boðstólum er  

kennsluefni um vefsíðugerð. Flóran er svo mikil og breiddin í gæðum og 

áreiðanleika að það er hartnær ómögulegt að telja það hér upp.  

Eitt af því fyrsta sem bar á góma við lestur um vefsíðugerð var enska 

heitið Information Architecture en þýða mætti það á íslensku sem 

,,upplýsingasnið vefsíðu”. Það felur ekki síst í sér að brýnt sé að vinna 
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undirbúningsvinnuna vel og að vefurinn sé unnin eftir fyrirfram ákveðnum 

og skipulögðum strúktúr.  

Í bókinni Information architecture. Blueprints for the web 31 er bent á að 

líkt og gildi um húsbyggingar þá sé jafn mikilvægt að byrja með einhverja 

grunnteikningu, æskilegt sé að ráða til sín sérfræðinga (arkitekt, smið, 

verkfræðing, pípulagningamann, rafvirkja og fleiri) til að verkið gangi nú 

sæmilega upp. Þess vegna er í byrjun lagt mikið upp úr því að gera nokkurs 

konar grunnteikningu af vefsíðunni eða hið svokallaða veftré sem lýsir útliti, 

tengimöguleikum og staðsetningum.  

Því er auðvelt að líkja smíði vefsíðu við smíði á húsi og í sumum tilfellum 

eru meira að segja sömu orð notuð32.  

Mikið efni er til á vefnum um upplýsingasnið vefsíðu og sem dæmi má 

nefna usability.gov33 en sú síða inniheldur greinagóða fræðslu um skipulag 

og merkingar á vefsíðum. Þar er í stuttu máli lögð rík áhersla á að efnið á 

vefsíðunni veki viðbrögð og hafi áhrif og að notandinn finni auðveldlega 

þær upplýsingar sem hann leitar að. Til að auðvelda notandanum leitina eða 

ferðina um síðuna er mikilvægt að hann öðlist sem fyrst yfirsýn yfir 

heildarmynd og leiðarkerfi síðunnar og hvernig hlutirnir tengjast innbyrðis.  

Margir vísa á fyrrgreinda vefsíðu usability.gov þegar kemur að 

vefsíðugerð en fræðsluefnið á henni er nokkuð gott hjálpartæki þar sem 

það er vel skrifað og auðskiljanlegt. Þar er bent á hvernig viðmót vefsíðu er 

mótað með tilliti til notenda eða markhóps  og mikilvægi þess að flokka 

innihald niður á svæði á síðunni til að auðvelda notanda að skilja tilgang og 

umfang síðunnar. Til dæmis eru efst uppi í vinstra horni flipar sem vísa til 

síðunnar sjálfrar og eigenda hennar og vísa á efni eins og ,,Heim”, ,,Um 

okkur”, og ,,Hafðu samband”. Neðst á síðunni eru svo flipar sem leiða okkur 

að efni sem hefur einnig eitthvað sameiginlegt, dæmi um það getur verið; 

,,Höfundarréttur”, ,,Persónuvernd”, ,,Heimilisfang”, Símanúmer” og 

,,Netfang” en þetta getur vissulega verið breytilegt frá einni síðu til 

annarrar, allt eftir eðli og tilgangi hverrar vefsíðu. Fyrir miðju er efnið sem 

er mikilvægast að fólk sjái og oft það sem á að teljast mest grípandi fyrir 

þann sem skoðar eða leitar. Dæmi um það eru stórar fallegar myndir eða 

texti sem ætlað er að grípa athyglina. Síðan eru svæði til hliðanna sem oft 

hafa að geyma lista af flipum sem vísa á frekara innihald vefsíðunnar34.  

                                                            
31 (Wodtke and Govella 2009) 
32 (Wodtke and Govella 2009) 
33 (“Information Architecture Basics” 2013) 
34 (“Starting Out Organized: Website Content Planning The Right Way” 2015) 
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Til eru margar vefsíður þar sem fjallað er ítarlega um vefskipulag. Á 

smashingmagazine.com35 er til dæmis farið nokkuð ítarlega í það hvernig sé 

hægt að útfæra það á markvissan hátt. Þar er bent á nokkrar leiðir - allt eftir 

því hvernig hver og einn vinnur; að skipuleggja með pappaspjöldum, að 

teikna upp stórt landakort af síðunni, nota forritið Exel til skipulagningar 

eða hugarkorts forrit sem hægt er að finna auðveldlega á vefnum, svo dæmi 

séu tekin. Sé vefsíða vel skipulögð í upphafi eru meiri líkur á að vel takist til 

og úr verði vinsæl og góð vefsíða. 

4.2 Á vettvangi vefsíðunnar blyantur.is 

Á þessari vegferð við undirbúning vefsíðunnar kemst maður að því hversu 

mikið kennslu- og fræðsluefni er til á veraldarvefnum um vefsíðugerð og 

alla þá þætti sem þar koma að máli. Eins og með annað, eftir því sem maður 

lærir meira -áttar maður sig á því hversu lítið maður veit. Þetta á að mörgu 

leyti við á veraldarvefnum frá sjónarhóli þess sem ekki hefur sótt nám í 

vefsíðugerð og ætlar að fara „auðveldu leiðina“ að hlutunum. Ég hef lært 

hvað ég er enn fjarri því að geta mótað vefsíðu frá grunni upp á eigin spýtur.  

Ég gerði því eins og svo margir gera og keypti vefsíðu með því útliti og 

virkni sem mér líkaði. Vefsíðan er í raun forritaður kóði/þema sem hefur 

ákveðið útlit og virkni með tilliti til staðsetningar flipa, merkja og 

tengimöguleika innan vefsíðunnar. Vefsíðan var búin til innan svokallaðs 

CMS forms (e. Content Management System) en það er þannig að 

umhverfið sem ég sé og nota til að setja innihald inn á síðuna eða breyta 

henni er mjög notendavænt.  

CMS formið sem ég nota heitir Wordpress.org og er í raun ákveðinn 

grunnur sem maður svo bætir við kóða/þema sem myndar útlit hennar. 

Sem dæmi, finni maður álitlega heimasíðu er hægt að nota ákveðið forrit36 

til að komast að því hvers konar þema  eða sniðmát hefur verið notað. En 

þó að Wordpress sé að verða með vinsælustu forritum til vefsíðugerðar sem 

notuð eru í heiminum í dag þá gerir vefsíðan nngroup.com37 árlega 

vinsældakönnun á upplýsingsniði vefsíðna (IA) CMS forrita og má þar finna 

marga áhugaverða möguleika og nýjungar í vefsíðugerð.  

                                                            
35 (“Starting Out Organized: Website Content Planning The Right Way” 2015) 
36 (“WordPress Theme Detector - Free Online Tool to Find a Site´s Theme” 2015) 
37 (“Intranet Information Architecture (IA) Trends” 2015) 
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4.3 Veftré 

Það fyrsta sem gert er þegar vefsíða er skipulögð er að skrifa niður kaflaheiti 

og rissa upp teikningu af vefsíðunni. Veftré er því að mörgu leyti myndrænt 

skipurit sem auðveldar þeim sem tekur að sér að smíða og móta síðuna að 

vita hvernig hún á að líta út, hvert efnisinnihald er á hverjum stað, hvernig 

eitt tengist öðru og að hafa yfirsýn yfir verkið.  

Á veraldarvefnumer hægt að finna mikið af upplýsingum og greinum um 

það hversu mikilvægt sé að gera veftré í byrjun. Þar á meðal er vefsíðan 

webconfs.com38 en þar kemur fram hversu oft mikilvægi þess að búa til 

veftré sé vanmetið fyrir eiganda síðunnar en ekki síður til þess að leitarvélar 

eigi möguleika á að finna hana.  

Í rauninni eru búin til tvö veftré, annað þeirra gerir maður sjálfur með því 

að setja upp myndrænt skipulag, sambland af orðum og myndum en hitt 

veftréð hefur þann tilgang að auðvelda leitarvélum að finna efni eða lykilorð 

sem þær leita eftir og er það búið til af ákveðnu forriti.. Það er búið til með 

svokölluðu xml sniði en það er frábrugðið html á þann veg að xml gerir 

ekkert annað en að lýsa gögnum en ekki birta þau eins og html gerir39. Xml 

er þar af leiðandi aðeins upplýsingar settar inn í tög (e.tags) sem leitarvélar 

nota til að sækja gögn og upplýsingar.  

Á vefsíðunni xml-sitemaps.com40 er forrit sem fer í gegnum vefsíðuna 

þína og býr til veftréð fyrir þig eftir á. Þar átt þú einnig að geta séð hvort 

það séu misfellur eða gallar í innihaldi eða tengingum og þar með gert 

viðeigandi úrbætur vefsíðunni þinni til fararheilla. Þar af leiðandi eru góð 

xml veftré afar mikilvæg svo að leitarvélar finni viðeigandi efnisorð á 

vefsíðunni og þar með að hún eigi möguleika á að fá gesti. 

4.3.1 Á vettvangi vefsíðunnar blyantur.is 

Myndrænt veftré og veftré í textaformi var sett upp í árdaga verkefnisins og 

var xml veftré útbúið eftir að vefsíðan var tilbúin.   

Myndlistaefniviður 

• Blýantur 

- Úr hverju er blýantur búinn til? 

- Tegundir og eiginleikar 

- Tilvísun í aðrar síður eða heimildir 

                                                            
38 (“Importance of Sitemaps” 2015) 
39 (“XML Introduction - What Is XML?” 2015) 
40 (“Create Your Google Sitemap Online” 2015) 
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• Kol 

- Úr hverju eru kol búin til? 

- Tegundir og eiginleikar 

- Tilvísun í aðrar síður eða heimildir 

• Trélitur 

- Úr hverju eru trélitir búnir til? 

- Tegundir og eiginleikar 

- Tilvísun í aðrar síður eða heimildir 

• Vaxlitur 

- Úr hverju eru vaxlitir búnir til? 

- Tegundir og eiginleikar 

- Vatnsleysanlegur 

- Tilvísun í aðrar síður eða heimildir 

• Olíu pastellitir (klessulitir) 

- Úr hverju eru olíu pastellitir búnir til? 

- Tegundir og eiginleikar 

- Tilvísun í aðrar síður eða heimildir 

• Pastelkrít 

- Úr hverju er pastelkrít búin til? 

- Tegundir og eiginleikar 

- Tilvísun í aðrar síður eða heimildir 

 • Akrýllitur (þekjulitur) 

- Úr hverju er akríllitur búinn til? 

- Áhöld 

- Tegundir og eiginleikar 

- Tilvísun í aðrar síður eða heimildir 

 • Vatnslitur 

- Úr hverju er vatnslitur búinn til? 

- Áhöld 

- Tegundir og eiginleikar 

- Tilvísun í aðrar síður eða heimildir 

 • Olíulitur 

- Úr hverju eru olíulitir búnir til? 
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- Áhöld 

- Tegundir og eiginleikar 

- Tilvísun í aðrar síður eða heimildir 

• Penslar 

- Hvernig eru penslar búnir til? 

- Tegundir og eiginleikar 

- Meðhöndlun 

- Tilvísun í aðrar síður eða heimildir 

• Pappír 

- Úr hvaða efni er pappír búinn til? 

- Tegundir og eiginleikar 

- Tilvísun í aðrar síður eða heimildir 

• Strigi 

- Úr hvaða efni er strigi búinn til 

- Tegundir og eiginleikar 

- Tilvísun í aðrar síður eða heimildir 

  

Þetta veftré hefur tekið þó nokkrum breytingum frá því í upphafi og er 

lýsandi dæmi um þann veruleika sem blasir við þeim sem er að smíða 

vefsíðu því áætlanir breytast í takt við það að lesa sér til um efnið og þegar 

maður að lærir að nota þennan nýjan miðil sem vefsíða er. 

4.4 Skipulag vefsíðu og þarfir notenda 

Allar vefsíður hafa einhvern tilgang og markmið, mismikilvægt eins og við 

þekkjum. Á vefsíðu frá Harvard háskóla41 er bent á mikilvægi þess að vefsíða 

taki mið af þörfum og væntingum tilvonandi markhóps en ekki eiganda 

síðunnar eða þess sem býr hana til. Kemur markhópurinn til með að skilja 

merkingar á síðunni? Mun fyrirkomulag kafla og undirkafla auðvelda 

notandanum leit á síðunni eða gera honum erfiðara um vik? Er vefsíðan 

upplýsandi eða fellur eigandinn í þá gryfju að ætla notandanum sömu 

þekkingu og hann sjálfur hefur? Almennt er talið mikilvægt að vefsíður séu 

skemmtilegar, einfaldar og auðskiljanlegar en það er sennilega hið flóknasta 

mál eða öllu heldur útilokað að höfða til allra.  

                                                            
41 (“Organize Your Website | OpenScholar Documentation” 2015) 
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4.4.1 Vefnotkun barna 

Börn læra það sem fyrir þeim er haft og líkt og með aðrar athafnir í daglegu 

lífi þá vilja börn einnig fá að prófa hina tæknilegu hluti eins og síma, 

spjaldtölvu eða tölvu. Börn læra með því að fylgjast með, með því að prófa 

sjálf og/eða með leiðbeiningu en rannsókn Plowman, Mcpake og Stephen42 

bendir til þess að foreldrar og kennarar hafa oft á tíðum ekki þekkingu á því 

hvaða tölvuforrit eða úrræði hentar hverjum aldurshóp og geta þar af 

leiðandi oft á tíðum ekki hjálpað börnunum eða veitt þeim viðunandi 

tækifæri á þessu sviði.  

Í þeim fremur fáu rannsóknum á möguleikum og getu barna til 

vefnotkunar er oft vitnað í Piaget43 og kenningar hans um stigskiptan 

þroska. Það getur verið hið vandasamasta mál að hanna vef fyrir börn því 

ung hafa þau hvorki líkamlega færni né vitsmunalega til að ráða við flókin 

atriði en þegar þau eldast og öðlast meiri færni þá vilja þau krefjandi vefi 

sem þau þurfa að glíma aðeins við. 

Þar sem fræðilegar upplýsingar á þessu sviði eru enn fáar er algengt að 

vefhönnuðir notist að miklu leyti við eigin kenningar um barnæsku byggðar 

á eigin reynslu eða barna sinna. Því er hætta á að persónulegt viðhorf þess 

sem hannar vefsíðuna hafi mikil áhrif á hvernig vefsíðan kemur til með að 

líta út. Sem dæmi hvort að vefhönnuðurinn hafi til dæmis trú á getu barna 

eða fremur lokað sjónarhorn44.  

Ekkert okkar getur neitað því að það hefur orðið bylting í stafrænni 

tækni og þar með talið veraldarvefnum, sem virðist umlykja okkur meira 

dag frá degi. Hann hefur einnig áhrif á börn og hefur þróunin verið svo hröð 

að ekki hefur gefist tími til að rannsaka eða endurskoða sumar af 

grundvallarkenningum Piagets45 með tilliti til þessa þótt þær hafi mikil áhrif 

á viðmið og mat á námi barna og skipulag menntunar. Eru hugmyndir um 

getu barna orðnar úreltar þar sem þau hafa nú margfalt fleiri tækifæri og 

aðgang að tækni til að takast á við flóknari hluti en áður voru í boði?   

Í kenningum og stigskiptingum Piagets er meðal annars lagt til 

grundvallar hugmynd um getu barna til yfirfærslu upplýsinga frá einu sviði 

eða viðfangsefni til annars. Ef færni barna er orðin mikil í hinum stafræna 

heimi, hafa þau þá öðlast „raunverulega“ færni sem þau getur nýtt sér í sínu 

persónulega lífi ? Geta þau öðlast raunverulegan og djúpan skilning þar sem 

                                                            
42 (Plowman 2012) 
43 (“Jean Piaget” 2015) 
44 (Bruckman, Bandlow, and Forte 2009) 
45 (“Jean Piaget” 2015) 
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þetta er ekki raunverulegur heimur með raunverulegum hlutum eða lítum 

við á það sem er á skjánum sem raunveruleika46? 

Rannsóknir benda til að ýmsir þættir hafa áhrif á vefnotkun barna og í 

greininni Specifics of information retrieval for young users kemur fram að 

vefhönnun fyrir börn sé háð þroska hvers aldurs fyrir sig. Ung börn þurfa 

aðlaðandi útlit, einfaldar aðgerðir, fremur stóra hluti (e. objects) og þau vilja 

flakka um frekar staðbundið svæði. Þau vilja vera fljót að kynnast 

umhverfinu og möguleikunum47 

Samkvæmt Martens48 og Nielsen49 er merkjanlegur munur á vefnotkun 

milli aldursflokka hjá börnum en einnig þó nokkur munur á því hvernig börn 

og fullorðnir nota vefinn. Börn horfa gagnrýnum augum á útlit og virkni 

vefsíðu, telji þau að hún sé á einhvern hátt barnaleg þá finnst þeim hún vera 

fyrir neðan sína virðingu og nota hana þá ekki. Eins vilja strákar ekki nota 

vefsíður sem eru með of stelpulegu útliti. 

Einnig kemur fram hversu hratt kynslóðir barna þróast með tilliti til 

þekkingar og reynslu af vefnum; eftir því sem árin líða öðlast sífellt yngri 

börn færni í að nota þá tölvutækni og rannsókn á getu barna fyrir fimm 

árum síðan er meira að segja orðin úrelt. Í grein Nielsen50 koma einnig fram 

athyglisverð atriði er segja frá mun á því hvernig fullorðnir haga sér á 

vefnum í samanburði við börn og sem dæmi um mismunandi markmið með 

vefsíðunotkun þá kjósa börn vefsíður sem skemmta þeim eða veita þeim 

afþreyingu en hinir fullorðnu leita upplýsinga og að svörum við spurningum. 

4.4.2 Börn og leitarvélar 

Veigamikil aðstoð í notkun veraldarvefsins eru leitarvélar. Það er hins vegar 

tengt aldri og þroska hvort að börn noti leitarvélar og hvernig það gengur.  

Því yngri sem börn eru eða hafa minni reynslu af vefnotkun þeim mun 

meira reiða þau sig á að vefsíðurnar sem þeim líkar vel við séu geymdar í 

bókamerkjum (e. bookmarks) og þar af leiðandi halda þau nokkurri tryggð 

við sömu vefsíðurnar. Eftir því sem börnin eldast og fá meiri reynslu þora 

þau að stíga út úr þessum þægindaramma og byrja að leita sér að nýjum 

vefsíðum með nýju og vonandi betra efni. Hversu árangursríkt þetta verður 

er oft háð stafsetningar kunnáttu barna því stafsetji þau orð rangt þá skilar 

                                                            
46 (George and Pufall 2013) 
47 (Gossen and Nurnberger 2013) 
48 (Martens 2012) 
49 (Nielsen 2010a) 
50 (Nielsen 2010a) 



 

37 

það ekki tilætluðum leitarniðurstöðum. Einnig virðist vera algengt að börn 

treysti ekki leiðréttingar tilburðum í stafsetningu hjá leitarvélunum sjálfum 

og vilji fremur treysta á eigin stafsetningu. Það virðist því taka börn 

ákveðinn tíma að öðlast nægilegt traust á leitarvélum til að nota þær og í 

framhaldinu ferðast þau víðar um veraldarvefinn51 .  

Eitt er að einbeiting ungra barna er oft af skornum skammti og þau missa 

fremur auðveldlega sjónar á upprunalegu ætlunarverki ef það er margt á 

skjánum sem truflar þau, þó að með árum og reynslu verði þau markvissari 

og þjálfaðari í að leita52.  

4.5 Leiðarkerfi vefsíðna 

Almennt finnst okkur flestum nauðsynlegt að vita hvar við erum á landinu 

og getum stjórnað sjálf hvert ferðinni sé heitið. Þetta á líka við um vefsíður 

og því verður leiðarkerfi þeirra að vera eins ljóst lesandanum eins og 

framast er unnt. Hvorki mér né þér finnst gaman að eyða löngum tíma í að 

leita á vefsíðum - þá förum við frekar til baka á leitarsíður og finnum aðra 

vefsíðu sem gæti svarað spurningum okkar.  

Það hefur þó með tímanum þróast ákveðnar hefðir um hvar hlutir eru 

almennt staðsettir á vefsíðum. Upplýsingar um síðuna sjálfa eru, sem fyrr 

sagði, oftar en ekki efst í vinstra horni eða neðst niðri á síðunni og fyrir 

miðju er það mikilvægasta að finna.  

Þegar notandi opnar vefsíðu birtist skjámynd, svokölluð opnunarsíða eða 

heimasíða vefsíðunnar (e. homepage). Þessi síða er mikilvægust af öllum, 

annars vegar vegna þess að hún sýnir allar grunnupplýsingar varðandi efni 

vefsíðunnar og hins vegar vegna þess að hún sýnir leiðarkerfið um innihald 

vefsíðunnar. 

Flipar á vefsíðum eru leiðarvísar því að nauðsynlegt er að það sé auðvelt 

að ferðast um þær og að lesandinn skilji hvernig tengingar eru frá einum 

stað til annars. Flipar með auðskiljanlegu letri og leturstærð eru afar 

mikilvægir. Þessir flipar eiga þar að auki að vera merktir með einstaklega 

auðskiljanlegum orðum sem standa fyrir það innihald sem birtist þegar ýtt 

er á þá. 

Í bókinni Information Architecture er meðal annars lögð áhersla á 

mikilvægi þess að leiðarkerfi síðunnar sé auðskilið og þar af leiðandi fljótlegt 

að ferðast á milli staða. Það er því grundvallaratriði að notandi vefsíðunnar 

skilji nákvæmlega hvar hann er staddur og hverjir möguleikar hans eru til að 

                                                            
51 (Nielsen 2010a) 
52 (Jochmann-Mannak et al. 2012) 
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ferðast um á síðunni og finnst sumum vefhönnuðum því nauðsynlegt að búa 

svo um hnútana að beinlínis segja notendum hvar þeir eru staddir hverju 

sinni53. 

4.5.1 Tengingar innan vefsíðu 

Vefsíða þarf að vera uppbyggð þannig að sá sem skoðar þarf að geta ferðast 

milli staða á vefsíðunni án allra vandræða sem eiga rætur sínar að rekja til 

uppbyggingar síðunnar. Tengingar þurfa að vera greinilegar og flokkun, 

röðun og skipulag að vera auðvelt fyrir þann sem síðuna skoðar. Framboðið 

af áhugaverðu, flottu og skemmtilegu efni á vefnum er orðið það mikið í dag 

að fáir hafa lengur þolinmæði gagnvart hnökrum og misfellum.  

Mikilvægt er að notandinn hafi gaman af síðunni og finni þar þær 

upplýsingar sem hann er að leita eftir á nokkrum millisekúndum. Á þetta er 

bent í rannsókn Lindgaard, Fernandes, Dudek og Brown54 og í sama streng 

tekur Nielsen55 og bendir jafnframt á hversu notendur þola illa hægfara 

vefsíður. Þeir vilja sjálfir stjórna því hvert þeir ferðast á síðunni og hafa litla 

þolinmæði gagnvart vefsíðum sem eru duttlungafullar eða óútreiknanlegar.  

Innihaldi vefsíðan mikið af upplýsingum og sé notandi þar í fyrsta skipti 

er ekki hægt að ætlast til þess að hann muni hvar hann sé staðsettur núna á 

síðunni miðað við það sem hann er búinn að skoða. Þess vegna er oft gripið 

til þess ráðs að sýna notandanum með lítilli stiku hvar hann sé og hvernig 

leið hans hafi legið þangað. Dæmi um það er þegar birtist sú röð af flipum 

sem hann hefur notað til að komast þangað sem hann er. Þannig er 

notandanum gefið tækifæri til að bakka þangað sem hann óskar eftir, óski 

hann eftir því á annað borð56.  

Ein þekktasta leiðin til þessa er að nota ,,back” hnappinn á vafranum 

sjálfum en þá færir vafrinn notandann eitt skref afturábak miðað við þar 

sem hann var. Á sumum vefsíðum er flipinn eða staðurinn sem þú ert á þá 

stundina til dæmis auðkenndur þannig að textinn á flipanum breytir um lit 

eða hann er ,,highlight-aður”. Vefsíðuhönnuðir reyna líka að áætla hvernig 

sé hægt að hjálpa notandanum að finna það sem hann er hugsanlega að 

leita eftir með því að hafa flipana sem merkja mikilvægasta innihald 

vefsíðunnar ávallt í augsýn. Dæmi um það er þegar þú ýtir á flipa og ferð á 

undirsíðu þá getur þú enn séð hina flipana sem í boði voru efst á nýju 

                                                            
53 (Wodtke and Govella 2009) 
54 (Lindgaard et al., á.á.) 
55 (Nielsen 2010b) 
56 (Wodtke and Govella 2009) 
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síðunni. Þannig áttu auðvelt með að ýta strax á næsta flipa sem leiðir þig á 

aðra undirsíðu sem geymir hugsanlega það sem þú leitar að57. 

4.6 Að skrolla niður 

Fremur erfitt virðist vera að fá fólk til skrolla niður vefsíðu í leit að frekari 

upplýsingum og samkvæmt Nielsen Norman Group vefsíðunni58 þá fær 

fyrsta skjámyndin, það sem birtist á síðunni í upphafi, um 80% af athyglinni 

og þá aðeins 20% það efni sem kallar á að þú skrollir niður til að sjá. Segja 

má að það sé annað sjónarhorn þegar kemur að börnum og vefnotkun 

þeirra. Sá aldurshópur sem notar skrollið einna mest er börn eldri en 9 ára 

eða þau sem hafa öðlast nokkra reynslu af því að nota vefinn og einnig 

öðlast færni í þessum tæknilegu hreyfingum59 

Þessar athuganir eiga ekki við um ung börn (yngri en miðstig í 

grunnskóla) þar sem þau hafa ekki öðlast líkamlega færni eða náð þeirri 

stjórn á fínhreyfingum sem þarf til að stjórna músinni þannig að þau geti 

bæði fært hana frá einum stað til annars, klikkað og skrollað - þó að leiða 

megi líkur að því að það æfist eins og svo margt annað. Í þessu sambandi 

þarf jafnframt að hafa í huga að þau eru hlutfallslega lítið á vefnum miðað 

við aðra aldurshópa60.  

4.7 Á vettvangi vefsíðunnar blyantur.is 

Markmið vefsíðunnar blyantur.is er að miðla efni um myndlistaefnivið á 

sem einfaldastan hátt og tekur skipulag vefsíðunnar mið af því. Af þeim 

sökum er leitast eftir því að útlit vefsíðunnar sé einfalt, stílhreint og að það 

sé auðveld athöfn að finna efnisflokka, ýta á flipa svo síða opnist og sjálft 

efnið birtist.  

Efst á síðunni eru valmöguleikar kynntir á hefðbundnum flipum, sem 

liggja frá vinstri og til hægri líkt og þegar við lesum. Þessir flipar veita 

grunnupplýsingar um síðuna. Sé ýtt á einn þeirra flytur hann þig á eina 

undirsíðu og aðeins er gefin möguleiki á því að bakka; notandinn skilur að 

hér hafi hann lokið við að afla sér upplýsinga á þessari tilteknu síðu.  

Meginefni síðunnar er staðsett fyrir miðju og birtist þar röð af flipum og 

eru þeir eins margir og flokkar þess myndlistaefniviðar sem fjallað er um. 

                                                            
57 (Wodtke and Govella 2009) 
58 (Nielsen 2010b) 
59 (Gossen and Nurnberger 2013) 
60 (Gossen and Nurnberger 2013; Nielsen 2010b) 
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Fyrir neðan þá er safn af myndum sem allar eru í sömu stærð og eiga að 

mynda smekklega uppsetningu í fagurfræðilegu tilliti.  

Hægt er að velja flipa sem merktur er með heiti hvers myndlistaefniviðar 

(t.d. blýantur, kol, trélitur o.s.frv.) eða með því að ýta á mynd af hlutnum. Í 

sumum tilfellum er efnivið skipt í fleiri undirkafla og fylgir þá hverjum ný 

mynd. Sem dæmi þá hefur blýanturinn fleiri en einn undirkafla og þá dregur 

vefsíðan saman allar myndirnar sem honum fylgja. Þegar klikkað er á eina af 

þessum myndum, birtist undirsíða þar sem myndin birtist stærri og hinn 

eiginlegi fróðleikur við hliðina.  

Á vefsíðunni er færsla myndanna forrituð með Javascript sem gerir 

hreyfingar þeirra á síðunni áhugaverðar Það sést þegar þær færast á nýjan 

stað og því virðast tæknilegar lausnir nýtískulegar og vefsíðan þar með í takt 

við daginn í dag. 
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5 Að skrifa fyrir vefinn 

Þó að við mannverurnar séum ótrúlega hæfileikaríkar að upplagi vorum við 

ekki fæddar til þess að lesa. Þetta er þó eitt af því sem okkur finnst afar 

nauðsynlegt að allir læri þótt það kosti fyrirhöfn og þjálfun. Í þessum kafla 

verður rýnt í rannsóknir og greinar um það hvernig fólk les vefsíður eða öllu 

heldur rennir augum yfir það sem er í boði. Jafnframt verður leitað svara við 

þeirri spurningu hvort að lestur á stafrænu formi komi til með að breyta því 

hvernig börn lesa og skilja ritað mál. 

5.1 Að lesa eða skima ? 

Í árdaga leturs, orða og skrifaðs máls var uppsetning texta keimlík í 

árhundruði. Í hinum vestræna heimi var texti á blaði lesinn frá vinstri til 

hægri og síðan niður blaðsíðuna. Þegar henni var lokið tók næsta blaðsíða 

við. Formið var nokkuð staðlað og það eina sem hugsanlega gat flækt málið 

(eða ekki flækt) voru örfáar myndir. Með tilkomu tímarita breyttist 

lestrarhegðun nokkuð og ekki var lengur lesið skipulega niður blaðsíðuna. 

Lesandinn fór að flakka um og lesa einungis það sem honum þóknaðist.  

Þegar vefnotkun fór að verða almenn mátti líkja magni upplýsinga við 

flóðbylgju sem óvíst er að hafi náð toppi sínum. Í dag er nánast hægt að 

finna allt á veraldarvefnum og hinn almenni notandi nýtir það ýmist við 

upplýsingaleit eða sem veitu fyrir efni sem hann sjálfur vill koma á framfæri. 

Wolf 61 bendir okkur á að það eru að verða breytingar til muna á almennri 

lestarhegðum við tilkomu stafrænnar tækni eða úr því að við lesum texta 

ítarlega, eins og okkur var kennt í æsku, yfir í það að við skönnum efnið á 

skjánum, jafnvel án þess að muna nokkurt orð.  

Wolf, Ullman-Shade og Gottwald62 benda okkur jafnframt á að það séu 

að verða miklar og óafturkræfar breytingar á lestrartileinkun með tilkomu 

aukins hnattræns aðgengis almennings, og þá einnig aðgengi barna, að 

lestrarnámi. Börn sem áður nutu ekki formlegrar skólagöngu hafa nú æ 

meiri aðgang að tæknilegum sérlausnum á þann veg að þeim býðst 

aðgangur að tölvuefni við lestrarnám sitt. Hins vegar sýna rannsóknir að fólk 

les ekki eins þegar það er á vefnum og þegar það les bók. Einkennandi fyrir 

lestur vefefnis er skimun, flöktandi athygli og hraði sem og að lesandinn 

                                                            
61 (M. Wolf 2014) 
62 (Maryanne Wolf, Ullman-Shade, and Gottwald 2012) 
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man heldur minna en við bóklestur. Það sem Wolf, Ullman-Shade og 

Gottwald og Wolf og Barzillai 63 velta fyrir sér er hvernig börnin, sem læra 

að lesa með stafrænum leiðum, verða sem lesendur. Munu þau hafa á valdi 

sínu að lesa texta með innlifun og djúpum skilningi eða koma þau til með að 

skima og skanna eins og svo algengt er með lestur af stafrænum miðlum? 

5.2 Að skrifa fyrir vefinn 

Á vefsíðugreinum á usability.gov64 og nngroup.com65 er fjallað um hvernig 

hinu skrifaða orði eða orðræðu reiðir af á vefnum við lestur og er því þar 

haldið fram að af þeim heildartexta sem er lesinn, sé það einungis 28% 

innihaldsins sem situr eftir í minni lesandans vegna þess að það var einungis 

skoðað eða skimað. Þess vegna er mikilvægt að gera sér grein fyrir hver 

tilvonandi markhópur vefsíðunnar er og vanda því enn frekar orðalag og 

innihald svo að textinn sé í samræmi við áhuga og þarfir notandans.  

Á vefsíðunum usability.gov66 og nyu.edu67 er bent á mikilvæg atriði sem 

vert er að hafa í huga þegar skrifaður er texti fyrir vefsíður. Fyrst og fremst á 

mikilvægasta efnið að vera fyrst og efst á síðunni, hvort sem það er í 

stuttum setningum eða efst í málsgreinum og nota á orð sem eru 

lesandanum kunnugleg eða eru á þann veg að lesandinn tengist strax við 

efnið.   

Málfar þarf að vera gott en setningar fremur stuttar og ef ekki er hægt 

að koma því við þurfa málsgreinar að vera hniðmiðaðar. Sé texti sem 

saminn er fyrir vefsíðu of knappur eða snubbóttur missir lesandinn trúna á 

textann en sé hann of langur fer fólki að leiðast68. Í grein á usability.com69 er 

talið árangurríkt að ávarpa notandann og tala beint til hans og skrifa í nútíð. 

Gagnlegt er að nota lista eða setja efnið í punkta til að notandinn muni 

frekar efnið og einnig styðja myndir, töflur eða grípandi grafísk tákn við 

efnið. Með þessu móti verður efni síðunnar ennfremur aðgengilegra og 

notandinn heimsækir hana aftur70 

                                                            
63 (M. Wolf and Barzillai 2009) 
64 (“Writing for the Web | Usability.gov” 2015) 
65 (Brown 2008) 
66 (“Writing for the Web | Usability.gov” 2015) 
67 (“Writing for the Web” 2015) 
68 (Borland 2015) 
69 (“Writing for the Web | Usability.gov” 2015) 
70 (Bonnardel, Piolat, and LeBigot 2011) 



 

43 

5.2.1 Fleiri upplýsingagjafar 

Breytingar hafa einnig orðið á því hvernig vefnotendur, til dæmis 

háskólanemendur, nálgast upplýsingar en það gera þeir ekki einungis í 

gegnum línulegan texta heldur ekki síður í gegnum stiklutexta sem vísar 

með stiklu (e. link) á annað efni, til að mynda á margmiðlunarefni, annars 

staðar á vefnum eða nota skipanir  eins og ,,ctrl f“ sem auðvelda þeim að 

finna það sem þeir leita að í texta eða á vefsíðu.   

Nemendur eru einnig orðnir flinkari í að nýta sér fleiri leiðir til að afla sér 

upplýsinga um efni og nota til dæmis heimildir í myndum, af myndböndum 

og öðru margmiðlunarefni. Þessar breytingar eru komnar til af auknu 

aðgengi að veraldarvefnum og öllum þeim aragrúa af upplýsingum sem 

þangað er hægt að sækja71. 

5.3 Á vettvangi vefsíðunnar blyantur.is 

Mér er því nokkuð vandasamt verk fyrir höndum að skrifa texta fyrir 

vefsíðuna mína. Hann má hvorki vera leiðinlega langur né of snubbóttur. 

Markmiðið með textanum er að vekja athygli á þeim fróðleik sem fylgir 

hverjum efnivið, að skrifa hann á þann hátt að hann haldi lesandanum við 

efnið og ekki væri verra ef hann væri á köflum dálítið hnyttinn.  

Vefsíðan er þannig gerð að hverjum efnivið eða verkfæri fylgir mynd og 

texti sem á að vera lýsandi og í samræmi við myndina. Hann er saminn 

þannig að fyrstu setningarnar eru ætlaðar yngstu lesendum vefsíðunna og 

gerð er tilraun til þess að hafa þær með einföldu orðalagi sem þó er á 

köflum snúið því efniviðurinn er ekki allaf einfaldur og það getur verið mjög 

misjafnt hversu börn eru komin langt í lestri og skilningi á skrifuðu máli. Eftir 

því sem neðar dregur í textanum þyngist orðalagið sem er í samræmi við að 

útskýra nánar efnislega eiginleika efniviðsins. Helsta glíman er að hafa 

textann hnitmiðaðan sem má þó ekki verða á kostnað fróðleiksins sem 

honum er ætlað að vera. Í lokin er síðan vísað á aðrar vefsíður sem 

innihalda ítarlegri upplýsingar um efniviðinn. Hvernig mér síðan tókst til 

verða aðrir að dæma. 

                                                            
71 (Park and Kim 2011) 
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6 Áreiðanleiki 

Ein af meginforsendum þess að halda úti vefsíðu er að fá notendur til að 

treysta og trúa efninu sem á henni er. Ef traust skapast má gera ráð fyrir að 

tilgangi með síðunni sé náð og hún verði notandanum til gagns.  

Fogg, Marshall og samstarfsfólk rannsökuðu72 hvað þátttakendum 

fyndist vera einkennandi fyrir traustvekjandi vefsíður. Þó að slíkt mat sé 

alltaf huglægt þá vilja þátttakendur að vefsíðan einkennist af trúverðugleika 

og sérfræðiþekkingu og það meta þeir með tilliti til að hve miklu leyti 

vefsíðan ber merki um óhlutdrægni í framsetningu, velviljuðu inntaki og 

góða siðferðisvitnd. Einnig skipti máli að þátttakendur skynjuðu að 

stofnandi/eigandi vefsíðunnar væri fróður, reyndur, samkeppnishæfur og 

hefði töluverða færni á því sérsviði sem vefsíðan fjallar um. Á vef Stanford 

University73 segir að eftirfarandi sé vert að hafa í huga:  

• Grunnstoðir vefsíðunnar séu sýnilegar með því að fram komi hver 

sé raunverulegur eigandi síðunnar eða hvaða fyrirtæki eða stofnun 

standi að baki henni og upplýsingar séu þar um eigandann, 

heimilisfang, símanúmer og netfang, þannig að hægt sé að hafa 

samband við hann. Einnig er vert að nefna aðild að formlegum 

stofnunum eða samtökum sem njóta virðingar á því sérfræðsviði 

sem vefsíðan tengist.  

• Hægt sé að sannreyna áreiðanleika upplýsinga af síðunni með því 

að kanna þar heimildir eða upplýsingar um uppruna  upplýsinga. 

Þessi tilhögun eykur á trúverðugleika þó að það sé fremur ólíklegt 

að notandinn skoði í raun þessar heimildir.  

• Útlit og framsetning síðunnar verður að vera fagmannleg og 

ennfremur takmarka eða hafa engar auglýsingar á henni. 

Aðgengileg og gagnleg síða eykur á trúverðugleika en sé hún of 

tæknilega flókin missa notendur þolinmæðina og þar af leiðandi trú 

á vefsíðuna. Vefsíðan verður að vera uppfærð reglulega, allar 

tæknilegar tengingar verða að virka fullkomlega og ganga verður úr 

skugga um að engar stafsetningarvillur, ambögur eða rangfærslur 

séu á síðunni. Séu þær til staðar missir vefsíðan mikinn 

trúverðugleika.  

                                                            
72 (B. Fogg et al. 2001) 
73 (B. J. Fogg 2004) 
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• Sérfræðiþekking, sérfræðiheimildir og trúverðugleiki verða að setja 

svip sinn á síðuna sem þarf að vera sýnileg með eins formlegum 

hætti og mögulegt er. 

6.1 Á vettvangi vefsíðunnar blyantur.is 

Á vefsíðunni verður reynt að sýna fram á áreiðanleika með eftirfarandi 

hætti:  

 Upplýsingar um eiganda síðunnar eru auðfinnanlegar ásamt  

upplýsingum um netfang og aðra viðeigandi þætti. 

 Á vefsíðunni kemur fram að hún er lokaverkefni til M.ed prófs við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og að slíku verki fylgi ákveðnar 

faglegar kröfur um áreiðanleika.  

 Allar heimildir sem vefsíðan vísar á eru raunverulegar og 

áreiðanlegar.  

 Greint er frá þeim kennismiðum sem höfundur sækir faglegar 

forsendur efnisins í.   

 Engar auglýsingar eða álíka leiðinlegt efni verður á síðunni.  
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7 Grafík og sjónræn áhrif 

Þessi kafli fjallar um útlitshönnun vefsíðu og er þar af leiðandi einna mest 

spennandi verkefnið í þróun og mótun vefsíðu þar sem við fáumst við hina 

sjáanlegu þætti sem að kitla athyglina og fá notendur til að staldra við. Á 

þessum tímapunkti í vefsíðuhönnun er sköpunarkrafti og hugmyndaauðgi 

leyft að njóta sín því vefir eru háðir sjónrænu aðdráttarafli og skipta þá 

grafík, form, litir, samsetningar, hreyfing og myndir veigamiklu hlutverki.  

Segja má að grafísk hönnun sé í algleymingi þar sem vitað er hversu mikil 

áhrif hún getur haft á notanda vefsins. Málið er hins vegar það að 

greinaskrif, athuganir og rannsóknir miðast mest við fullorðna og þar af 

leiðandi fremur lítið um fræðilegt eða áreiðanlegt efni um áhrif grafískrar 

hönnunar á börn. Grafísk hönnun fyrir börn er því að miklu leyti byggð á 

goðsögnum um hvað börnum líkar og getu þeirra í hinum stafræna heimi og 

umfjöllun um hana er þeim annmörkum háð. 

7.1 Einfaldleiki eða óreiða 

Þar sem við vefnotendur virðumst stundum gersneydd allri þolinmæði 

leitast hönnuðir eftir því að komast að kjarna efnisins á sem skemmstum 

tíma. Það sem gæti hugsanlega haldið okkur í smá stund er spennandi útlit 

vefsíðu, eitthvað sem augað fangar og þig langar til að horfa á örlítið lengur, 

bara fyrir forvitnissakir.  

Grafísk hönnun birtist víða í okkar daglega umhverfi og breytist í takt við 

tíðaranda og tísku. Í gegnum tíðina hafa orðið áberandi stökkbreytingar í 

grafískri hönnun og má þar nefna einkennandi blómaskreytingar á 

hippatímabilinu; í kringum 1980 urðu greinilegar breytingar og neonlitir 

urðu mjög áberandi. Þegar þetta er skrifað má segja að mínímalismi sé 

einna helst áberandi ásamt geómetrískum formum74. 

Mínímalismi sem listastefna á uppruna sinn á tímabilinu milli fyrstu og 

annarrar heimstyrjaldar en birtist ekki í arkitektúr fyrr enn upp úr 1980 í 

Evrópu og Bandaríkjunum en þau áhrif má einkum rekja til japanskrar 

menningar. Einkennandi fyrir mínímalisma eru auðir fletir, stór svæði og 

eins fáir hlutir og hægt er að komast upp með. Í mínimalískum arkitektúr er 

áhersla lögð á lítið prjál og skraut og er það því samspil auðra flata og hluta 

                                                            
74 (Wook and Salim 2013) 
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sem skiptir svona miklu máli í fagurfræðilegu tilliti; lagt eru upp úr því að 

hreinsa til til að komast að „kjarnanum“. Þannig má upphefja lítinn stól sé 

honum stillt upp einum á svæði eða í rými; hann öðlast einfaldleika en um 

leið sitt eigið fegurðarígildi75. 

Mínimalísk vefhönnun er einkar praktísk fyrir vefsíður af mörgum 

ástæðum og er meðal annars greint frá þeim á vefsíðunni hongkiat.com76 og 

einnig á designinstruct.com77. Kostirnir eru að vefhönnuðir eru fljótari að 

byggja þær upp, þær taka minna pláss á miðlara (e. server) og þær eru 

fljótar að hlaðast niður. Þar af leiðandi eru þær hraðvirkar, engin óreiða á 

skjánum fyrir framan notandann -  allt honum til mikillar ánægju. 

En því fylgir engin fágun og glæsileiki ef maður af vanhugsun setur örfáa 

hluti á skjá og segir hann vera mínímalískan. Góð mínimalísk vefhönnun þarf 

að byggjast á auðugu ímyndunarafli þegar áherslurnar eru lagðar á að velja 

hvern hlut af kostgæfni með því að takmarka efni á síðunni og huga að 

negatívum svæðum, grafískri myndskreytingu og letri 

Til að fullnægja þörfum notenda verður vefsíða að vera notendavæn en 

ekki síður aðlaðandi. Heimasíða vefsíðu (e. homepage) er sérlega mikilvæg 

það sem hún hefur áhrif á ,,fyrstu upplifun” af síðunni og gefur tóninn fyrir 

það sem koma skal. Hún skiptir einnig sköpum með tilliti til þess hvort að 

notandinn heldur áfram að skoða síðuna eða leitar annað. Þar af leiðandi er 

afar mikilvægt fyrir vefhönnuði að vita hvað það er sem heillar notendur í 

hverju tilviki og fær þá til að staldra við.  

Myndrænt kraðak (e. visual complexity) getur haft úrslitaáhrif á ánægju 

og örvun notandans. Niðurstöður rannsóknar Tuch o.fl.78 benda til þess að 

flækjustig heimasíðu vefsíðu  (e.homepage) hafi mikil áhrif á viðhorf 

notandans. Einfaldar vefsíður höfðu jákvæðari lífeðlisleg viðbrögð en þær 

flóknari og því hagkvæmt að hafa vefsíður einfaldar þar sem notendur verða 

ánægðari en ella og muna betur eftir vefsíðunni og innihaldi hennar. 

7.2 Samhverfa og fagurfræði vefsíðna 

Uppsetning eða röðun efnis og efnisþátta á vefsíðum skiptir töluverðu máli. 

Í rannsókn Tuch o.fl.79 á því hvaða áhrif samhverfa hefði á fagurfræðilega 

upplifun kom fram að samhverfar vefsíður hafa áhrif á fagurfræðilegt mat 

                                                            
75 (“Minimalism” 2015) 
76 (Chapman 2015) 
77 (Gube 2013) 
78 (Tuch et al. 2009) 
79 (Tuch et al. 2009) 
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þátttakenda. Vefsíður þar sem lagt var upp úr því að þær væru samhverfar í 

útliti þóttu vera fallegri og bera vott um fágun. Þó var það athyglisverð 

niðurstaða að ekki var hægt að alhæfa fyrir bæði kynin þar sem karlmenn 

þóttu vera næmari á áhrif samhverfu og töldu til dæmis að ósamhverfar 

lóðréttar vefsíður væru síður áhugaverðar eða óaðlaðandi á meðan sá 

þáttur virtist ekki hafa áhrif á konur. Þetta gefur vefhönnuðum vísbendingar 

um hvernig eigi að hanna vefsíður með tilliti til kynjaskiptra markhópa.  

Aðrar niðurstöður rannsókna benda eindregið til þess að fólk myndi sér 

fljótt skoðun varðandi útlit vefsíðna og meta þær stöðugt með tilliti til þess 

hvort þær höfði til smekks þeirra. Þetta á við þrátt fyrir þekktar breytur um 

mismunandi bakgrunn notenda og mismunandi tegundir vefsíðna80. 

7.3 Grafísk hönnun fyrir börn 

Flestar rannsóknir, viðmiðanir eða leiðbeiningar (e. guidelines) um grafíska 

hönnun hafa verið af almennum toga og fáar taka mið af því hvernig slík 

hönnun ætti að vera fyrir börn en líkt og með aðra markhópa getur góð 

grafísk hönnun skipt sköpum viljir þú ná athygli barna. Wook og Salim81 

rannsökuðu þetta efni og settu í kjölfarið fram leiðbeiningar varðandi 

grafíska hönnun fyrir börn. Þeir gagnrýna að oft sé ekki hugað að svæðum, 

rými, spássíu, leturgerð og leturstærð með tilliti til barna eða grafísku útliti á 

skjánum í heild, eins og skipulagi, uppröðum og notkun á litum.  

Hér eru fáein athyglisverð atriði úr áður nefndum leiðbeiningum Wook 

og Salim:   

Almennt  

 Aðskilja eða aðgreina langar runur af upplýsingum með því að stytta 

í einfaldari málsgreinar eða setningar.  

 Hanna skjáinn þannig að ekki sé nauðsynlegt að skrolla niður.  

 Ekki að biðja börn um persónulegar upplýsingar sem gætu, í höndum 

annarra, valdið þeim skaða með einhverju móti. 

 Veita börnum jákvæða svörun þegar þeim tekst vel upp með 

eitthvert verkefni.  

 Auðvelda börnunum að sækja sér upplýsingar eða leiðbeiningar. 

Útlit  

 Pláss milli þátta ætti að vera a.m.k. 6 pixlar, lárétt ættu það að vera 

12 pixlar og 18 lóðréttir pixlar milli merkja eða þátta. 

                                                            
80 (Tractinsky et al. 2006) 
81 (Wook and Salim 2013) 
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 Nota einfalda en stóra leturgerð. 

 Texti sé á auðum bakgrunni. 

 Auglýsingar séu aðgreindar frá eiginlegu innihaldi síðunnar. 

Notkun lita  

 Hafa jafnvægi milli bjartra og dökkra lita. 

 Samræmi sé milli þess hvernig hlutir eru á litinn og hvernig texti er á 

litinn þegar vísað er í sama hlutinn 

 Nota að hámarki þrjá til sjö liti  

7.4 Litir og myndir 

Sjónræn áreiti túlkum við meðal annars með tilliti til lita og litasamsetninga 

og birtustigs82 en það er spurning hvort þau hafi áhrif á líkamleg og 

tilfinningaleg viðbrögð okkar.  

Fyrirtæki gera sitt besta til að nota áhrif lita í markaðssetningu og við 

þekkjum öll dæmi þess eins og til dæmis græna svaninn83, merki sem 

stendur fyrir vörur sem standast strangar gæða- og umhverfiskröfur. 

Samkvæmt grein Cyr o.fl84 eru rannsóknir á áhrifum lita á fólk ekki svo 

ítarlegar en þó virðist það vera sannað að litir með langri bylgjulengd (e. 

longwavelenght colors), t.d. rauður eða gulur, hafi meira ögrandi eða 

neikvæð áhrif á umhverfið en litir með stutta bylgjulengd (e. 

shortwavelenght colors) eins og blár og grænn sem hafa þá fremur róandi 

áhrif.  

Athyglisverð rannsókn benti til þess að munur á viðhorfum fólks til lita 

væru misjöfn eftir menningarsvæðum85 Af niðurstöðum rannsóknarinnar 

má ráða að þar sem litir á vefsíðum hafi áhrif á tilfinningalega skynjun 

notandans, geti þeir haft töluverð áhrif á traust og ánægju gagnvart þeim og 

samskipti ellegar viðskipti við þær í framtíðinni. Niðurstöðurnar bentu til 

þess að gulur litur væri fráhrindandi fyrir viðskipti en viðbrögð við bláum lit 

væru jákvæð.   

Þeir vefhönnuðir sem gera sér grein fyrir mikilvægi góðra 

litasamsetninga eru líklegri til að búa til vel heppnaðar vefsíður þótt 

vissulega komi aðrir áhrifaþættir við sögu, til dæmis ýmsir menningarlegir 

þættir eða söguleg skírskotun. Einnig hafa mismunandi gerðir vefsíðna áhrif 

á hvernig viðhorf fólks til lita á þeim er. Er síðan sölusíða raftækjaverslunar 

                                                            
82 (Þorsteinn Vilhjálmsson 2000) 
83 (“Svansmerkið” 2013) 
84 (Cyr, Head, and Larios 2010) 
85 (Cyr, Head, and Larios 2010) 
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eða vefsíða listasafns? Eins hafa persónulegar skoðanir, tíska og tíðarandi 

áhrif á hvernig fólk upplifir liti á vefsíðum. 

 

Að lokum eru hér fáein orð um myndir. Með góðum  ljósmyndum aukast 

líkur á að þér takist að ná athygli þess sem vafrar um á netinu. Þar er hægt 

að finna mikið magn af myndum, teikningum eða grafík sem þú getur nýtt í 

vefsíðuna þína. Fyrir flestar þessara mynda þarftu að greiða ákveðið gjald 

sem getur verið stigvaxandi eftir áætlaðri umferð á vefsíðunni þinni eða því 

hvort þú ætlir að nýta myndina sérstaklega til markaðssetningar. Það er því 

betra að nota eigin ljósmyndir með tilliti til þessa. 

7.5 Á vettvangi vefsíðunnar blyantur.is 

Hugsanlega skiptir það ekki síst máli hvernig vefsíða lítur út því ef hún er 

aðlaðandi þá eru meiri líkur á að hún fái notkun. Í upphafi var lagt upp með 

að vefsíðan væri einföld, að virkni en ekki síður í útliti. Vefsíður sem birtu 

myndir strax á forsíðunni heilluðu mig meira en aðrar þar sem þær fanga 

augað strax og eru lýsandi fyrir innihald síðunna.  

Í fyrstu var nokkrum vefsíðum með þessa uppsetningu safnað saman og 

síðan fór ég í að skoða nánar hvernig þær virkuðu og reyndi að vega og 

meta kosti og galla.   

Yin og Yang86 þemað er áhugavert því það er mátulega einfalt og býður 

þar að auki upp á flokkun á efni með myndrænni framsetningu. Með 

þessum möguleika væri hægt að flokka efnið nánar eða birta fleiri myndir 

sem myndu tilheyra hverjum myndlistaefnivið. Staðsetning á myndunum, 

þar á ég við hvernig þær raðast skipulega upp fyrir miðju vefsíðunnar, 

fannst mér frá fagurfræðilegu sjónarhorni heldur heppilegt.  

Í þessu þema er boðið upp á að staðsetja vörumerki (e. logo) við hliðina 

á titlinum á síðunni en þar sem vinna að vörumerki getur tekið langan tíma 

var ákveðið að setja þann hluta í ,,salt“ eða á meðan undirmeðvitundin er 

að hugsa málið.  

Leturgerð vefsíðunnar er stílhreint þó að hugsanlega megi letrið sjálft í 

textanum  vera heldur dekkra en slík breyting færi fram í kóða þemans.  

Í kóða/þema vefsíðunnar var einungis tveimur þáttum breytt, í annars 

vegar til að minnka það svæði sem heiti síðunnar hefur og virkar það þannig 

að myndirnar koma þá hærra upp á síðuna. Hinn þátturinn var að breyta 

staðsetningu á texta þegar ýtt er á myndirnar – frá því að textinn komi fyrir 

                                                            
86 (“Yin & Yang: Clear and Slick WP Portfolio Theme” 2015) 
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neðan í að textinn komi til hliðar við myndina og er það gert í þeim tilgangi 

að textinn vekji strax athygli og að notandinn þurfi minna að skrolla niður.  

Ljósmyndirnar eru flestar eigin ljósmyndir en af ásettu ráði er þær allar 

með svipuðu sniði; ljós bakgrunnur, færri hlutir en fleiri í mynd og litir 

skerptir í myndvinnsluforriti (e. contrast). 
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8 Lokaorð 

Nú til dags verða vefsíður, í harðnandi samkeppni um athygli fólks, að leitast 

við að uppfylla væntingar og vonir vefnotenda. Notagildi vefsíðu verður að 

vera mikið en ekki síður er það lykilatriði að hún veiti vellíðan og ánægju yfir 

árangursríkri leit. Þannig styrkir hún áhrifamátt sinn því fólk virðist leita 

aftur í sama efni hafi það reynst gjöfult. Með öðrum orðum: hafi vefsíða 

komist inn á reglulegan rúnt vefnotandans þá er áfangasigur unninn. Slíkum 

sigri er svo nauðsynlegt að fylgja eftir með sífelldri umsýslu og þróun; 

vefsíða er lifandi fyrirbæri sem kallar á næringu eigi hún að vaxa og dafna..  

Í þessari greinargerð hef ég fjallað um vinnu mína við vefsíðuna 

blyantur.is og það rannsóknar-, náms- og sköpunarferli sem þurfti til að 

koma henni á laggirnar. Sá þáttur nýtist þeim lesendum hennar sem vilja 

taka sín fyrstu skref á vettvangi vefhönnunar. Þessi sköpunarsaga er annar 

meginþáttur þessa meistaraverkefnis . 

Hinn þátturinn er vefsíðan sjálf en hugmyndin með blyantur.is er að 

bæta úr brýnni þörf. Á Íslandi hafa ekki verið í boði á einum stað 

upplýsingar um efnivið til myndlistariðkunar, til dæmis um tegundir efnis, 

eiginleika þess og notkun, en þekking á þessu sviði leysir áhuga og 

sköpunargleði úr læðingi. Gott aðgengi að upplýsingum af þessu tagi eykur 

einnig líkur á efniviðurinn sé notaður og þekkingin breiðist út. 

Vefsíðan nýtist þeim kennurum sem sinna myndlistarkennslu en hafa ef 

til vill ekki sérstaka þekkingu á efnisaðföngum. Hún mun einnig nýtast 

foreldrum sem vilja ýta undir skapandi tilraunir barna sinna með góðum og 

viðeigandi efnivið hverju sinni. Síðast en ekki síst á blyantur.is að nýtast 

börnum sem hafa áhuga á myndlist og vilja kynnast efni og aðferðum sem 

veita sköpun þeirra farveg. 

Í framhaldinu er vefsíðunni ætlað að vaxa og dafna með því að veita 

fjölbreyttari upplýsingar um eiginleika myndlistaefniviðar með því að nýta 

margmiðlunartækni á borð við hreyfimyndagerð (e. stop motion), stutt-

myndir og talbólur þar sem til dæmis hver stakur þáttur væri útskýrður í 

töluðu máli. Með þessum hætti væri hægt að grípa frekar athygli þess sem 

skoðar síðuna sem og að auðvelda aðgengi og skilning yngri barna á 

efniviðnum. 
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