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Útdráttur 

Sumarið 2018 opnaði ný aðalsýning á Sjóminjasafninu í Reykjavík, en hún ber nafnið „Fiskur og 

fólk“. Þetta verkefni felst í því að miðla efni sýningarinnar á vefvænan hátt og gera drög að skipulagi 

efnis á vef Sjóminjasafnsins. Verkið skiptist í tvo hluta: Greinargerð og miðlunarhluta. Í 

greinargerðinni er miðlunarhlutinn undirbúinn, vefur Borgarsögusafns er greindur, rýnt í fræði um 

miðlun efnis á vef auk þess sem drög að skipulagi nýs vefsvæðis eru sett fram. Miðlunarhlutinn 

felst síðan í vefsíðum um efni sýningarinnar ásamt drögum að skipulagi sem sett er fram í 

greinargerðinni. Í þessu verkefni er stuðst við hugmyndir um notendaupplifun eða hönnun 

notendaupplifunar við miðlun á vef. Vefir eiga að vera hannaðir og uppbyggðir til að þjóna 

notendum sem best. Skýrasta leiðin að því takmarki er að undirbúa vefverkefni vel, greina 

lykilverkefni og leggja allt kapp á að þau séu vel framkvæmd á vef. Góðir vefir eru einfaldir og 

auðvelda notendum að nálgast þær upplýsingar sem þeir leita eftir.  
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Abstract 

„Fish an folk“ is a new permanent exhibition at the Reykjavík Maritime Museum. This final project 

is about communicating the exhibition on the web, and consists of two parts. The first part is this 

thesis, where I discuss best practices in organizing and creating content for the web and analyze 

the Maritime Museum‘s current websites. In the second part I create drafts for the organization, 

design and web content for the Maritime Museum‘s website, and specificially about the exhibition 

„Fish and folk“. 
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Formáli 

Ég hef starfað við afgreiðslu, þjónustu og leiðsagnir hjá Borgarsögusafni síðan sumarið 2016, bæði 

í Viðey og á Sjóminjasafninu í Reykjavík. Hugmyndin að þessu lokaverkefni kviknaði einn daginn 

í matartíma á Sjóminjasafninu þegar Sigrún Kristjánsdóttir, deildarstjóri miðlunar og fræðslu hjá 

Borgarsögusafni, viðraði þá hugmynd að ég myndi vinna lokaverkefni í tengslum við nýja 

grunnsýningu Sjóminjasafnins. Út frá því varð þetta verkefni til, þar sem lögð eru drög að kynningu 

hinnar nýju sýningar á vef. 

Áður en ég hóf nám í Hagnýtri menningarmiðlun lauk ég BA-námi í sagnfræði. Ein helsta 

ástæðan fyrir því að ég valdi þessa námsleið var áhugi minn á að læra að miðla sagnfræðilegu og 

fræðilegu efni á fjölbreyttari hátt. Einna áhugaverðast finnst mér að skoða hvaða hugmyndir fólk 

hafði, eða hefur, um sjálft sig og um heiminn. Ímyndir, sjálfsmyndir, mýtur eða hvaða nafni sem 

það kallast. Miðlun efnis grunnsýningar Sjóminjasafnsins á vef fellur vel að þeim hugmyndum. 

Sagan sem tekist er á við á sýningunni er ein af stóru sögum Íslendinga og það er því verðugt 

verkefni að miðla þessari sögu á skýran hátt. 

Ég vil þakka Sigurjóni Ólafssyni, leiðbeinanda mínum, Sumarliða Ísleifssyni, Sigrúnu 

Kristjánsdóttur, Guðrúnu Helgu Stefánsdóttur og starfsfólki Borgarsögusafns fyrir góð ráð, 

athugasemdir og samvinnu í þessu ferli og einnig þakka ég foreldrum mínum fyrir yfirlestur og 

spjall um efnið. Síðast en ekki síst þakka ég þátttakendum í notendaprófunum fyrir þeirra aðstoð. 
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Inngangur 

Ný grunnsýning á Sjóminjasafninu í Reykjavík, sem heitir „Fiskur og fólk“, var opnuð 8. júní 2018. 

Safnið var opnað árið 2006 og grunnsýningin „Frá örbirgð til allsnægta“ stóð frá opnun þess og 

fram til desember ársins 2017. Nú er Sjóminjasafnið hluti af Borgarsögusafni Reykjavíkur, ásamt 

Árbæjarsafni, Ljósmyndasafni Reykjavíkur, Landnámssýningunni og Viðey, en Borgarsögusafn var 

stofnað árið 2014 við sameiningu þessara fimm sýningarstaða. Samhliða undirbúningi opnunar 

hinnar nýju sýningar var ráðist í undirbúning að kynningu hennar á vef safnsins. Í þessari 

greinargerð verða lögð fram drög að skipulagi vefsvæðis Sjóminjasafnsins og kynningu hinnar nýju 

grunnsýningar á vefnum. Vert að taka það skýrt fram að áætluð skil þessa verkefnis voru í maí 

2018 en þá hafði sýningin Fiskur og fólk ekki opnað. Endanleg skil urðu hins vegar ekki fyrr en í 

september 2018, en sýningin opnaði 8. júní. Í þessu verkefni eru lögð fram drög að vefsvæði og 

kynningarefni fyrir sýninguna Fiskur og fólk. Verkefnið var að langmestu leyti unnið áður en 

sýningin opnaði, en þá var ekki allt efni sýningarinnar tilbúið og tekur því verkefnið mið af því.  

Þau fræði sem verkefnið byggir á kallast á íslensku notendaupplifun eða hönnun 

notendaupplifunar, en á ensku „User Experience“ eða „User Experience Design“ og eru jafnan 

stytt sem UX eða UXD. Það má segja að grundvöllurinn í þessum fræðum sé mikilvægi nytsemi í 

vefmiðlun. Það þýðir að þeir sem smíða vefi og hafa umsjón með þeim skuli reyna eftir fremsta 

megni að koma til móts við þarfir notenda. Aðaláhersla er á að vefir eigi að vera einfaldir og 

auðveldir í notkun fyrir notendur. Þetta er meðal annars gert með því að fylgjast með hegðun 

notenda þegar þeir heimsækja vefinn og með því að gera notendaprófanir. 

Í greinargerðinni verður fjallað um vefmiðlunarfræði og greint frá fræðilegum bakgrunni 

verksins. Í kjölfarið verður núverandi vefur Borgarsögusafns greindur, auk annarra sambærilegra 

vefja, og síðan greint frá notendaprófunum og vefmælingum. Að lokum verður greint frá hagnýtri 

vinnu, ritstjórn og smíði efnis. Stuðst verður við greiningartækin til að svara lykilspurningum þessa 

verkefnis: Hvernig er best að miðla fræðilegu efni á vef? Hvernig er best að skipuleggja vef 

Sjóminjasafns? Hvernig er best að kynna grunnsýningu safnsins á vefnum, á þann hátt að hún fái 

ríkt vægi á sama tíma og notendur eigi auðvelt með að framkvæma lykilverkefni á vefnum? 

 



 

5 
 

Fiskur og fólk 

Áður en lengra er haldið er rétt að byrja á byrjuninni og segja stuttlega frá safninu , sýningunni 

ásamt tilurð og framgangi þessa verkefnis. Borgarsögusafn varð til árið 2014 við sameiningu 

nokkurra safna í Reykjavík: Sjóminjasafninu í Reykjavík, Ljósmyndasafni Reykjavíkur, 

Landnámssýningunni, Árbæjarsafni og Viðey. Starfsemi safnsins er umfangsmikil en safnið skiptist 

í þrjár deildir: Deild rekstrar og þjónustu, deild miðlunar og fræðslu og deild minjavörslu og 

rannsókna. Guðrún Helga Stefánsdóttir er kynninga- og markaðsstjóri safnsins en innifalið í því er 

starf vefstjóra. Af nöfnum deilda safnsins má greina starfsemi þess og hlutverk. Borgarsögusafn er 

safn um sögu Reykjavíkur. Það er stórt og umfangsmikið safn. Þar er unnið mikið innra starf, eins 

og minjavarsla og rannsóknir, það samanstendur af fimm sýningarstöðum (vorið 2018 bættist 

Aðalstræti 10 við sem sjötti sýningarstaðurinn) og svo er sameinaða safnið ung stofnun sem ef til 

vill hefur ekki enn fest sig fyllilega í sessi í meðvitund Reykvíkinga þo flestir þeirra þekkja líklega 

til hvers sýningarstaðar. Kynning á starfsemi safnsins er þannig dálítið flókin. Vefur safnsins þarf 

að sýna hlutverk og ímynd Borgarsögusafns á sama tíma og hver sýningarstaður verður að vera 

aðgengilegur og skýr valkostur. 

 Ný grunnsýning Sjóminjasafnsins hefur lengi verið í vinnslu, og hafa margir komið að þeirri 

vinnu. Hönnuður sýningarinnar er hollenska fyrirtækið Kossmann.dejong. Sýningin „Fiskur og 

fólk“ opnaði 8. júní 2018 og er hún metnaðarfull sýning um sjósókn Reykvíkinga og tengls manns 

og hafs. 

 

Verkáætlun 

Mín aðkoma að þessu verkefni hófst haustið 2017. Eftir samtal við Sigrúnu Kristjánsdóttur tók ég 

að mér að gera tillögur að vefvænni kynningu sýningarinnar. Vinnunni má síðan skipta í eftirfarandi 

stig: Hugmyndavinna, skrif greinargerðar, vinna að skipulagi, smíði efnis, notendaprófanir og 

mælingar. 

 Ég setti mér í raun ekki tímamarkmið í upphafi en skipulagði vinnuna þannig að ég byrjaði 

á undirbúningi og vann síðan á grunni hans. Tímamarkmið voru skammtíma frekar en langtíma og 

frekar gengið út frá því að vinnan væri unnin á ákveðnum stigum. Vinnan hófst í október 2017 á 

fundi með Sigrúnu og Guðrúnu Helgu þar sem drög voru lögð að útfærslu verkefnisins. Í framhaldi 

af því hófst greining á vef Borgarsögusafn og sambærilegum vefjum og frekari hugmyndavinna. 

Ég fundaði með leiðbeinendum mínum (Sigurjóni Ólafssyni, sem er leiðbeinandi, og Sumarliða 

Ísleifssyni, lektor, sem hefur umsjón með greinargerðum og lokaverkefnum í Hagnýtri 

menningarmiðlun) í framhaldi af þessu. Í nóvember fékk ég handrit sýningarinnar á vinnslustigi og 

verkefnið mótaðist frekar. Á þessum grunni urðu til drög að efnisflokkum á vef, forgangsröðun 
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þeirra og hugmyndir um umfang og eðli verkefnisins. Þetta má kalla hugmyndavinnu og 

undirbúning. Í febrúar hófst vinna að greinargerðinni. Í henni fólst lestur á fræðilegu efni, frekari 

samanburðargreining á vefjum og undirbúningur vefmælinga og notendaprófana. Notendaprófanir 

voru framkvæmdar í mars og í sama mánuði hófst vinna við smíði efnis og skipulag vefsvæðis. 

Áætluð skil voru í maí 2018 og frá mars og fram í maí var fram haldið samhliða vinnu að 

greinargerð, skipulagi vefs og smíði efnis. 

  

 Október Nóvember Desember Janúar Febrúar Mars Apríl Maí 

Hugmyndavinna
/Undirbúningur 

X X X X     

Greinargerð 
 

    X X X X 

Samanburðar 
greining 

 X X X X    

Skipulag 
 

  X X X X X X 

Efni 
 

    X X X X 

Notendaprófanir 
 

     X   

Tafla 1. Yfirlit yfir framkvæmd verkefnis.  

 

Skil urðu hins vegar ekki fyrr en í september, eins og kom fram í inngangi, en langstærstur hluti 

verkefnisins hafði þegar verið unninn í maí.  

 

Markmið og markhópar 

Í undirbúningi Sjóminjasafns fyrir nýja grunnsýningu voru markhópar skilgreindir. Tilgreindir 

markhópar voru eftirfarandi: 

 

 Íslenskir ferðamenn. 

 Erlendir ferðamenn. 

 Reykvíkingar. 

 Fjölskyldur. 

 Skólahópar. 

 Fólk úr sjávarútvegsbransanum. 
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Í kjölfarið var unnið með rýnihópa þar sem einstaklingar sem tilheyrðu þessum markhópum voru 

fengnir til að taka þátt og svöruðu þeir ýmsum spurningum. Í handritsvinnu og við ákvörðun 

efnistaka sýningarinnar var að hluta til tekið mið af þessum niðurstöðum. Meðal þess sem kom 

fram í vinnu með rýnihópum og hafði áhrif á sýningargerðina var að fólk vildi fá persónulegar 

sögur og að fjallað yrði um menningu. Þar á meðal áhrif atvinnuvegarins á menningu og líf 

einstaklinga.1 Í þessu verkefni er unnið út frá sömu skilgreiningu markhópa. 

 Fyrir þetta verkefni sérstaklega eru markmið stofnunarinnar að ný grunnsýning sé sýnileg 

á vef safnsins. Mikill metnaður hefur verið lagður í sýningargerðina og –hönnun og vilji safnsins 

er að miðlun hennar á vef sé að sama skapi metnaðarfull og að hún endurspegli gæði og stærð 

sýningarinnar sjálfrar. Safnið hefur sett sér markaðs- og kynningarstefnu en í henni kemur fram að 

markaðs- og kynningarstarf eigi að „styðja við stefnu safnsins og tryggja eins og kostur er að 

sýningar þess og viðburðir fái góða aðsókn og almenna umfjöllun. Ákvarðanir séu vel ígrundaðar 

og rökstuddar, og aðgerðir ráðist af því til hvaða markhóps eigi að ná.“ Þar kemur sömuleiðis fram 

að árangursmat eigi að byggja á gestakönnunum og fjölda gesta og heimsóknum á vefsíðu safnsins.2 

Markmið mín eru samhljóma þessum markmiðum en við má bæta að efni skal vera sérstaklega 

smíðað fyrir vef og vera í samræmi við vönduð vinnubrögð í þeim efnum, svo og skrif fræðimanna 

í vefmiðlun. 

 

Kröfulýsing 

Kröfulýsing er gerð á grundvelli ákveðinnar greiningarvinnu og undirbúnings en ákvarðar 

sömuleiðis næstu skref verkefnis. Við gerð kröfulýsingar hér verður farið eftir ráðum Sigurjóns 

Ólafssonar úr bók hans Bókin um vefinn.3  

Markmið Borgarsögusafns er að kynna flaggskip safnsins vel á vef. Gefa skuli efni 

sýningarinnar veglegt sæti á vefnum og smíða kynningarefni sem fylgir sama metnaði og hefur 

verið lagður í sýningargerðina sjálfa. Það á að höfða til tilvonandi gesta og draga fólk að safninu. 

Vefsvæðið á að vera áhugavert, aðlaðandi og eftirtektarvert og auka gestafjölda safnsins. 

 Varðandi ákveðnar útfærslur skal fylgja eftirfarandi atriðum: Leiðarkerfi skal vera einfalt. 

Á vefnum skal einblínt á lykilverkefni notenda. Vefurinn skal vera bæði á íslensku og ensku.  Þá er 

mikilvægt að tryggja aðgengi allra að vefnum. Þetta er t.d. gert með því að texta myndbönd, nota 

                                                 
1 Upplýsingar fengnar frá Sigrúnu Kristjánsdóttur, 26. apríl 2018. Sambærilegar upplýsingar fékk ég á kynningu sem 
haldin var í Þjóðminjasafninu, en þar töluðu Guðbrandur Benediktsson, safnstjóri Borgasögusafns, og Anna Dröfn 
Ágústsdóttir, höfundur handrits sýningarinnar, um undirbúning verksins. Þar fjölluðu þau um markhópagreiningu og 
hvernig tekið var mið af henni við skrif handrits sýningarinnar. 
2 http://borgarsogusafn.is/markads-og-kynningarstefna_2015-2017. 
3 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, bls. 39-41. 

http://borgarsogusafn.is/markads-og-kynningarstefna_2015-2017#_blank
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„alternate text“ (lýsandi texti sem er lesinn af skjálesurum) með myndum og almennt að notast við 

bestu mögulegu vinnubrögð í vefmiðlun. 

 Æskilegt er að gerðar séu árangursmælingar en markmið í þessum efnum skulu vera: 

Aukinn fjöldi gesta á vefsvæði Sjóminjasafns og að milliforsíða sýninga, svo og undirsíður, fari ofar 

á lista mest heimsóttra síðna vefsins. 

 Endanleg skil verkefnis verða þannig að tillögur að skipulagi og útliti einstakra síðna á 

vefnum verða settar upp sem skissur með aðstoð grófhönnunartóla (e. wireframee4). Drög að 

vefsíðum verða sett upp sem „faldar“ síður í vefumsjónarkerfi vefs Borgarsögusafns. Skoðaðir 

verða vefir sambærilegra fyrirtækja sem mögulegar fyrirmyndir. Framkvæmd verður einföld 

notendaprófun á lykilverkefnum núverandi vefs Sjóminjasafnsins. 

 

Hér á eftir verður fjallað nánar um það sem hér hefur verið rætt. Rétt er að skoða fyrst fræðileg 

skrif um vefmiðlun og skrif efnis á vef. 

                                                 
4 Á íslensku hefur wireframe verið þýtt sem grófhönnun. Þetta hugtak vísar til þess að skissur eru gerðar að uppbyggingu, 
útliti eða hönnun vefs eða vefsíðu.  
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Kenningarlegur grundvöllur 

Kenningarlegur grunnur verkefnisins liggur í fræðum sem mætti á íslensku kalla notendaupplifun 

eða hönnun notendaupplifunar, en á ensku er talað um „User Experience Design“ eða „User 

Experience“ (stytt sem UXD eða UX).5 Þessi fræði ganga út á að hanna og skipuleggja vefi, og 

smíða allt efni á vef, með notendur hans í huga. Vel smíðaður vefur sé ekki endilega sá fallegasti 

eða framúrstefnulegasti heldur sá sem þjónustar notendur sína best, einfaldlega sá sem virkar best. 

„Virkni og einfaldleiki vega með öðrum orðum þyngra en fagurfræði,“ eins og Sigurjón Ólafsson 

hefur komist að orði.6 Steve Krug skilgreinir nytsemi þannig: „A person of average (or even below 

average) ability and experience can figure out how to use the thing to accomplish something 

without it being more trouble than it’s worth.“7 Það getur verið flókið mál að átta sig á því hvað 

virkar best, og það eru fáar skotheldar lausnir til í vefmiðlun. Það fer eftir því hvernig fyrirtækið 

er, hvaða þjónustu það býður upp á, hver markmið vefsins eru, og fjölmörgum öðrum þáttum 

hvernig vef á að hanna og smíða. Svo aftur sé vitnað í Steve Krug: „The problem is there are no 

simple „right“ answers for most Web design questions (at least not for the important ones). What 

works is good, integrated design that fills a need—carefully thought out, well executed, and 

tested.“8  Til grundvallar þessu verkefni liggja helst skrif þriggja manna, þeirra Steve Krug, Paul 

Boag og Sigurjóns Ólafssonar9, en allir leggja þeir mikla áherslu á nauðsyn þess að prófa vefi til að 

komast að því hvað virkar. Þó að ekki sé til skotheld formúla að framúrskarandi vef eru ýmsir 

þættir sem þarf að hafa í huga. Hér ætla ég að skoða nokkra þeirra og vísa í þrímenningana, auk 

annarra. Sérstök áhersla verður lögð á skipulag vefs og efnis. 

 Steve Krug kjarnar skilaboð sín til vefstjóra og hönnuða í titli bókar sinnar Don’t Make Me 

Think. Vafur notenda um vefinn og val þeirra á helst að vera því sem næst hugsunarlaust. Skipulag 

og framsetning efnis þarf að miða að því að notendur þurfi ekki að velta fyrir sér t.d. hvað hver 

flokkur í leiðarkerfi stendur fyrir eða hvar hann muni enda ef hann smellir á tiltekinn hlekk. 

Ferðalag notenda um vefinn á að vera einfalt, ánægjulegt og hugsunarlaust. Krug bendir á að 

notendur standi alltaf frammi fyrir vali á internetinu og það sé hlutverk þeirra sem hanna og 

skipuleggja vefi að gera val notendanna eins hugsunarlaust og hægt er. Vefurinn þarf þannig að 

vera skýr og einfaldur og hann á að svara spurningum notendans fljótt og örugglega.10 Sigurjón 

segir í sama anda: „Það sem notandinn vill fyrst og fremst er skýrt leiðarkerfi, lýsandi tengla, gott 

efni og góða leit til að leiða sig áfram. Það er góð notendaupplifun, að leysa verkefnin á skjótan 

                                                 
5 Steve Krug, Don’t Make Me Think, bls. x. 
6 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, bls. 91. 
7 Krug, Don’t Make Me Think, bls. 9. 
8 Krug, Don’t Make Me Think, bls. 108. 
9 Sigurjón er jafnframt leiðbeinandi minn í þessu verkefni. 
10 Krug, Don’t Make Me Think, bls. 43-47. 
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hátt.“11 Fyrir utan lykilregluna um að hafa efnið skýrt og einfalt, að notendur geti notað vefinn því 

sem næst hugsunarlaust, þá leggur Steve Krug til nokkrar meginreglur í vefmiðlun: 

 

 Á hverri síðu á að vera skýr virðingarröð, lykilverkefni eiga að vera í forgangi. Því 

mikilvægara sem eitthvað er því sýnilegra er það á vefnum. Ef farið er eftir þessu á 

notandinn auðveldara með að finna mikilvægustu upplýsingarnar (sem ættu að vera 

upplýsingar eða efni sem er mikilvægast fyrir notandann) á auðveldari hátt. 

 Mismunandi þættir síðunnar eiga að vera skýrt afmarkaðir, t.d. aðgreina fréttir og þjónustu. 

Þetta er í fyrsta lagi gert með því að skipta efni upp í ólíka efnisflokka. Í öðru lagi er tengt 

efni sömuleiðis tengt sjónrænt. Það er gert með því að hafa það á sama stað, nota svipaða 

liti, nota undirflokka o.s.frv. 

 Skýr notkun á hefðum. Hefðir eru t.d. að merki eða lógó er efst og vinstra megin, 

valmyndin liggur þvert yfir síðuna efst og leitin er síðan efst og til hægri. Þegar notendur 

koma inn á nýjan vef nota þeir hefðirnar til að skilja vefinn. Leiðarkerfið á alltaf að vera 

sýnilegt og notendur eiga alltaf að eiga greiða leið „heim“ á forsíðuna. 

 Það á að vera augljóst hvar eigi að smella. Sýnt er myndrænt hvaða efni er smellanlegt. 

Þetta er hægt að gera með táknum, með því að undirstrika hlekki eða hafa þá í öðrum lit 

en annan texta. 

 Forðast skal truflanir og hávaða. Það á ekki að vera of mikið efni á vefnum, eða á hverri 

síðu hans. Það eina sem á að vera á hverri síðu er það sem þjónar þörfum notenda og 

markmiði vefsins. Til að tryggja að þessari reglu sé fylgt er mikilvægt að forgangsraða efni 

á vefnum, hafa það skipulagt og fylgja öðrum meginreglum Krugs. 

 Efni þarf að vera skannanlegt, en rannsóknir sýna að notendur skanna jafnan eða skima 

þegar þeir lesa á vef til að reyna að finna þær upplýsingar sem þeir leita að, eða efni sem 

kveikir áhuga þeirra. Notendur þurfa þannig að geta áttað sig auðveldlega á efninu. Þetta 

er gert með millifyrirsögnum og með því að hafa aðalatriði í fyrstu setningum hverrar 

efnisgreinar. Sömuleiðis er þetta gert með því að fylgja hefðunum. Notendur eru vanir 

ákveðinni uppsetningu. Notkun mynda, taflna og annars myndræns efnis, auk þess að síðan 

sé „hrein“ (lítið af hávaða eða truflunum) stuðlar auk þess að því að síða sé skannanleg. 12 

 

Þessar reglur styðja hver við aðra og þess vegna verður að fylgja þeim öllum til að fá æskilega 

niðurstöðu. Paul Boag talar á svipaðan hátt um sex stoðir góðs vefs. Þær eru nytsemi (e. usability), 

                                                 
11 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, bls. 91. 
12 Krug, Don’t Make Me Think, bls. 29-41. 
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aðgengismál (e. accessibility), hönnun (e. aesthetics), tækni (e. development), efni (e. content) og markmið 

(e. objectives). Stoðirnar eru allar jafn mikilvægar. Vefurinn þarf þannig að vera nytsamur, notendur 

þurfa að eiga auðvelt með að nota hann. Hann þarf að vera aðgengilegur fyrir alla. Útlitið þarf að 

vera gott og laða notendur að vefnum. Tæknileg atriði þurfa að vera í lagi og stuðla að því að hann 

geti þróast vel og dafnað. Efnið þarf að vera gott og smíðað fyrir vef, og fyrir þennan sérstaka vef. 

Markmið fyrirtækisins og markmið vefsins þurfa sömuleiðis að vera skýr. Hvernig vefurinn er 

hannaður, skipulagður og síðan hvernig efnið er smíðað þarf að taka mið af þessum þáttum.  Passa 

þarf að halda jafnvægi milli þessara sex atriða og að ekkert eitt fái of mikla athygli. Ef t.d. of mikil 

áhersla er lögð á útlit getur það komið niður á nytsemi. Ef of mikil áhersla er lögð á nytsemi gæti 

það komið niður á aðgengi, eða gæti hamlað því að markmið fyrirtækisins verði uppfyllt.13 Sigurjón 

Ólafsson talar á svipaðan hátt og hinir tveir fyrrnefndu. Fimmtán sannfæringar hans í vefmálum 

ríma ágætlega við hugmyndirnar hér að framar: 

 

 að vefir þurfi stefnu 

 að vefir þurfi að mala eins og kettir 

 að vefstjórar þurfi meiri þjálfun og völd 

 að fúnksjón sé ofar fagurfræði 

 að innri vefir þurfi meiri ást og umhyggju 

 um nauðsyn þess að leita sér stöðugt nýrrar þekkingar 

 um mátt notendaprófana 

 um nauðsyn þess að hafa samúð með notendum 

 að vefir eigi að vera aðgengilegir öllum 

 að það megi einfalda og minnka alla vefi 

 að við eigum öll að einblína á aðalverkefnin 

 að allir vefir eigi að vera snjallir 

 að það geti ekki allir verið vefhönnuðir 

 að hreinlæti á vef sé höfuðatriði 

 að orð skipta máli14 

 

Þremenningarnir leggja allir áherslu á að vefir eigi að vera vel undirbúnir, þeir eigi að vera 

einfaldir, vel skipulagðir og eigi að þjóna þörfum notenda sinna. Enn fremur er mikilvægt að 

                                                 
13 Paul Boag, Website Owner’s Manual, bls. 4-7 og 19-38. 
14 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, bls. 12. 
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skilgreina markmið vefsins og eiganda hans, skilgreina lykilverkefni vefsins og tryggja aðgengi allra 

að honum. Það er líka mikilvægt að hafa það í huga að algjör yfirhalning á vef eða smíði nýs vefs 

er ekki alltaf besta leiðin. Sigurjón talar um að vefstjórar og eigendur vefja eigi að fá þá til að mala 

eins og ketti. Það er gert með stöðugri vinnu og viðhaldi.15 Aðrar sannfæringar, en þar má m.a. 

nefna reglulegar notendaprófanir, stuðla síðan að þessu marki. 

Kjarninn í ráðum þessara sérfræðinga er að vefir eigi að vera einfaldir og þjóna þörfum 

notenda sinna. Sjálfsgagnrýni er þess vegna góður eiginleiki í þessum bransa, en til að vefur sé 

einfaldur og skipulagður verður stöðugt að spyrja sig hvort að efnið á vefnum sé nauðsynlegt, 

hvort að rétt heiti séu á flokkum og hreinlega hvaða tilgangi hver gjörð þjónar.16 

 

Leiðarkerfi vefs 

Í þessu verkefni skiptir máli að leiðarkerfi (e. menu) vefsins sé skýrt. Leiðarkerfið er ekki bara leiðin 

sem notendur nota til að flakka um vefinn, heldur sýnir það hvað er í boði á vefnum. Steve Krug 

segir að leiðarkerfið sé hreinlega vefsíðan. Án þess hafa notendurnir engan möguleika á að nota 

vefinn. Þeir vita ekki hvar þeir eru, þeir átta sig ekki á því hvað vefurinn býður upp á og geta ekki 

leitað sér aðstoðar. Þegar fólk heimsækir vefsíðu er það yfirleitt að leita að einhverju sérstöku og 

þá leitar það oft í hefðirnar.17 Fólk hefur væntingar þegar það heimsækir vef og sækir í þessar hefðir 

(líkt og ég hef talað um hér að framan). Forsíða vefsins gegnir sömuleiðis mikilvægu hlutverki í því 

að skýra vefinn fyrir notendum.18 Það eru margar leiðir til að komast inn á vef. Gestir heimsækja 

vefi í gegnum leitarvélar, samfélagsmiðla, tengla af öðrum vefsíðum o.s.frv., en forsíðan er ekki 

alltaf fyrsta síðan sem gestir lenda á.19 Gestirnir leita hins vegar oft í forsíðuna eftir að þeir hafa 

skoðað síðuna sem þeir lentu á.20 Þess vegna er mikilvægt að á hverri síðu sé skýrt leiðarkerfi vefs 

sem gefur til kynna hvað er í boði á vefnum, ásamt skýrum valmöguleika á að fara „heim“ (eða 

komast á forsíðuna). Þetta er oftast gert með því að smella á lógó sem er í flestum tilvikum efst á 

síðunni til vinstri. Þetta er ein ríkasta hefðin í vefmiðlun og eitthvað sem notendur gera ráð fyrir, 

eins og komið hefur fram. Krug segir að ef einstaklingur lendir á síðu agjörlega af handahófi og 

hafi enga  hugmynd um hvernig hann hafi komist þangað, eigi hann í öllum tilfellum að geta svarað 

eftirfarandi spurningum: Hvaða vefur er þetta? Á hvaða síðu er ég (hvað heitir síðan)? Hverjir eru 

helstu flokkar vefsins? Hverjir eru valmöguleikar mínir á þessum vef? Hvar er ég á vefnum? 

                                                 
15 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, bls. 36-37. 
16 Kristina Halvorsson, Content Strategy For The Web, bls. 5-13. 
17 Krug, Don’t Make Me Think, bls. 55-63. 
18 Krug, Don’t Make Me Think, bls. 85-98. 
19 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, bls. 63. 
20 Krug, Don’t Make Me Think, bls. 55-63. 
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Hvernig leita ég? Svörin við þessum spurningum eiga að vera augljós og áberandi  á síðunni.21 Til 

þess að vefurinn geti svarað þessum spurningum þarf að fylgja þeim ráðleggingum sem hér hafa 

komið fram. Notkun hefða og skýrt og skipulagt leiðarkerfi hjálpa notendum að skilja og nota 

vefinn. 

Krug segir enn fremur að fjögur atriði eigi alltaf að vera hluti af þessu aðalleiðarkerfi 

(leiðarkerfi sem er sýnilegt á hverri síðu): Í fyrsta lagi er það lógó fyrirtækis, sem ætti að vera efst 

og til vinstri. Í öðru lagi flokkar, sem eru staðsettir fyrir miðju í leiðarkerfi sem liggur þvert yfir 

síðuna, eða ofarlega í leiðarkerfi sem liggur niður lóðrétt vinstra megin á síðu. Í þriðja lagi leit, en 

oftast er þessi virkni hægra megin. Að lokum er það önnur virkni vefsins (e. site utilities). Þetta er 

ekki hluti af virðingarröð vefsins, en gæti átt við „Um okkur“ síðu eða virkni sem hjálpar notendum 

að nota vefinn (t.d. mínar síður).22 Á forsíðu vefsins þurfa síðan markmið og stefna hans að koma 

skýrt fram. Notendur leita oft á forsíðu eftir að hafa skoðað undirsíður, og þá er mikilvægt að 

forsíðan sé ákveðinn núllpunktur. Þar eiga allir að átta sig á því á hvaða vef þeir eru staddir, hvað 

sé í boði og hvar eigi að byrja. Samkvæmt Krug er jafnframt mikilvægt að forsíðan sýni það sem 

gestirnir leiti að, en líka efni sem þeir eru ekki að leita að. Það er, að á forsíðunni sé áhugavert efni 

sem laðar að og lokkar gesti til að smella og kafa dýpra í vefinn.23 

Þau gildi sem hafa komið fram í þessum kafla eru þau gildi sem marka stefnu þessa 

verkefnis. Einfaldleiki, skipulag og nytsemi eru þau mikilvægustu. Í köflunum sem fylgja hér á eftir 

er byggt á þessum grunni. Fjallað verður ítarlegar um bestu vinnubrögð í skrifum efnis á vef, um 

notendaprófanir, um greiningu á vef Borgarsögusafns og sambærilegum vefjum. Á þeim grunni 

verða í kjölfarið settar fram tillögur að breyttu vefsvæði Sjóminjasafnins. 

 

  

                                                 
21 Krug, Don’t Make Me Think, bls. 82. 
22 Krug, Don’t Make Me Think, bls. 66-72. 
23 Krug, Don’t Make Me Think, bls. 85-98. 
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Vefvæn miðlun 

Áður en byrjað er að skrifa fyrir vef, eða smíða efni, þarf að huga að nokkrum atriðum. Efnið þarf 

að ríma við skilgreiningu vefsins. Mælt er með því að finna ákveðna „rödd“, og að þessi rödd skíni 

í gegn í öllu efni á vefnum. Til að þetta sé hægt þarf að vinna ákveðna greiningarvinnu. Skilgreina 

þarf markmið vefsins og markhópa hans. Þá sé ekki vænlegt að reyna að tala við alla, heldur ætti 

að miða skrif við tiltekinn markhóp.24 Auk þess verður að undirbúa miðlun efnis vel og ákveða 

hvað þurfi og eigi að koma fram á vefnum. Kristina Halvorsson skrifaði bókina Content Strategy for 

the Web og þar segir hún að það sé nauðsynlegt að í undirbúningi vefverkefna sé smíði efnis hluti 

af ferlinu frá upphafi.25 Hennar ráð falla vel að málflutningi annarra sérfræðinga sem ég styðst hér 

við. Einfaldleiki, skipulag og góður undirbúningur eru jafn mikilvægir þættir í smíði og skipulagi 

efnis líkt og í öðrum þáttum vefmiðlunar. Samkvæmt henni er í öllum atriðum auðveldara að hafa 

umsjón með vef þar sem efni er í lágmarki. Auk þess hjálpi það notendum: hann hefur færri 

valmöguleika, það er minni hávaði og vonandi betra skipulag. Almennt megi fullyrða að efni sé 

tilgangslaust nema það annað hvort hjálpi notendum að leysa verkefni, eða styðji við lykilmarkmið 

fyrirtækisins (e. supports a key business objective). Gagnrýnin hugsun hjálpar í þessum efnum. Það þarf 

stöðugt að réttlæta efnið og spyrja hvers vegna það eigi heima á vefnum, hvaða tilgangi það þjóni.26 

Samhljómur er með Halvorsson og Gerry McGovern, en hans helstu skrif fjalla um lykilverkefni á 

vef og svokallaðan langan háls. Með því er átt við að aðeins lítill hluti verkefna á vef skili mestum 

verðmætum vefsins, nánar tiltekið að 5% verkefna skili 25% verðmætanna. Lykilverkefni vefsins 

eru hinn langi háls, en auk hans eru búkur og langur hali. Notendaprófanir sýni þetta mynstur 

endurtekið. Í langa halanum er efni sem er í raun og veru óþarft fyrir notendur vefsins og 

McGovern gengur svo langt að segja að á flestum vefjum sé hægt að skera efni niður um 80%. 

Boðskapurinn er sá að vefumsjónarmenn verða að einblína á lykilverkefni vefsins til að 

notendaupplifun verði góð .27   

Eins og margoft hefur komið fram er nauðsynlegt að skipulag vefs sé gott. Útlit, leiðarkerfi 

og efni spilar allt saman í því að skapa góðan vef og góða notendaupplifun á vef. Fyrir skrif á vef 

er mikilvægt að koma upplýsingum til skila fljótt og markvisst. Ein af leiðunum til þess er fengin 

að láni úr prentheimum, nánar tiltekið úr heimi dagblaðanna, og gengur undir heitinu „öfugi 

pýramídinn“ (e. inverted pyramid). Þessi leið til að skrifa gengur út á að efnisgrein á alltaf að byrja á 

mikilvægustu upplýsingunum fyrir notendur (hver, hvað, hvar, hvenær, hvernig). Því næst koma 

                                                 
24 Kristina Halvorson, Content Strategy For The Web, bls. 15-28; Hoa Loranger, „Plain Language Is for Everyone, Even 
Experts“, https://www.nngroup.com/articles/plain-language-experts/. 
25 Halvorson, Content Strategy For The Web, bls. 125-133. 
26 Halvorson, Content Strategy For The Web, bls. 5-13. 
27 Gerry McGovern, The Stranger’s Long Neck, bls. 2-13; Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, bls. 67-69. 

https://www.nngroup.com/articles/plain-language-experts/#_blank
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aðrar mikilvægar upplýsingar, og að lokum má merkingin verða almennari og víðari (önnur 

smáatriði). Til þess að skrifa svona verður að afmarka sig vel og forgangsraða upplýsingum sem 

eiga að koma fram í textanum. Skrif eftir þessari leið auðvelda notendum að skima og skanna síður. 

Mikilvægustu upplýsingarnar koma fram strax í upphafi efnisgreina, og sá sem skrifar efnið neyðist 

til að vera gagnrýninn á eigið efni og spyrja í sífellu: Hvaða upplýsingar eru nauðsynlegar fyrir 

notandann? Í samblandi við þessa leið á síðan að nota skýrar og lýsandi fyrirsagnir, vera stuttorður, 

nota einfalt mál og stuttar efnisgreinar.28 

Eins og áður hefur komið fram er vefmiðlun margþætt og tryggja verður samspil ólíkra 

þátta til að setja í loftið góðan vef. Það verður að skipuleggja efni samhliða skipulagi leiðarkerfis 

og flokka. Vefurinn er heild margra minni eininga sem allar skipta máli. Allt á að miða að því að 

byggja vef sem þjónar markmiðum og stefnu eiganda hans og þjónustar notendur örugglega í þeim 

verkefnum sem þeir vilja leysa. Vefmiðlun snýst um að finna jafnvægi milli þarfa notenda og 

markmiða fyrirtækis. Áhersla skal lögð á einfaldleika og skýrleika. Á forsíðu þarf að vera mjög skýr 

og stuttur texti. Á milliforsíðum mega vera lengri textar, þar eru t.d. nánari útskýringar og fjallað 

betur um þá þjónustu eða vöru sem viðkomandi er að kynna. Á undirsíðum má síðan bæta enn í 

lengdina, en ef notandi er kominn svo langt sýnir það að hann sé tilbúinn fyrir meiri upplýsingar.29 

En þó að á þessu stigi séu notendur tilbúnir að lesa lengri texta og innbyrða meiri upplýsingar eru 

takmörk fyrir öllu, og almennt gildir það í vefmiðlun að styttra efni er einfaldara og stuðlar þar af 

leiðandi að betri notendaupplifun. 

 Almennt eru ekki mjög ólíkar skoðanir uppi um lengd efnis. Nánast allir þeir sérfræðingar 

sem hér liggja til grundvallar segja að allt efni eigi að vera eins stutt og hægt er. Steve Krug ráðleggur 

til að mynda eigendum vefja að skera niður orðafjölda hverrar síðu um helming, og síðan aftur um 

helming. Það eigi í öllum tilfellum að vera raunhæft að fylgja fyrri hluta þessa ráðs. Allar síður megi 

við því að vera styttar um helming. Seinna skrefið sé erfiðara, en sé ekki síður hugsað sem 

ráðlegging til vefstjóra og höfunda efnis að vera miskunnnarlaus í ritskoðun.30 Ekki ganga allir jafn 

langt og Krug í þessum málum en engu að síður liggur það nokkuð ljóst fyrir að styttri texti helst 

oftast í hendur við einfaldleika og skýrleika. Judy Gregory, upplýsingahönnuður, segir það hins 

vegar ofureinföldun að í öllum tilfellum sé rétt að fara eftir reglum um styttingu texta (rétt er að 

taka fram að hennar skrif eru ekki andsvar við skrifum Krug, heldur almennt um miðlun á vef). 

Hún segir það fara eftir samhengi og efninu sjálfu hversu langur textinn eigi að vera: „In some 

cases, it may make sense to write 50% less for the Web. But, in other cases, it may make sense to 

                                                 
28 Lynda Felder, Writing for the web, bls. 24-25; Amy Schade, „Inverted Pyramid. Writing for Comprehension“, 
https://www.nngroup.com/articles/inverted-pyramid/; Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, bls. 64-65. 
29 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, bls. 63. 
30 Krug, Don’t Make Me Think, bls. 49-50. 
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write more. The readers’ information needs should drive those decisions, not arbitrary rules about 

document length.“31 Krug bendir sjálfur á að ekki allt efni, t.d. textar í vefútgáfu New York Times, 

megi alltaf við þeirri gríðarlegu styttingu sem hann ráðleggur. Lengd texta fer þannig eftir því hvers 

konar efni um er að ræða, markmiðum og eðli vefsins, markhópum og óskum notenda. Engu að 

síður er ávallt best að reyna að vera eins stuttorður og hægt er, án þess þó að fórna upplýsingum 

eða samhengi fyrir notendur. 

Rannsóknir sýna að notendur lesa sjaldnast síður orð fyrir orð. Þeir skima, leita að orðum 

eða efni sem varðar þá og verkefni þeirra, eða einhverju sem þeim þykir áhugavert. Á vefnum er 

ofgnótt upplýsinga og fólk hefur takmarkaða athygli.32 Auk þess hafa rannsóknir á lestri notenda 

sýnt að þeir lesi í svokölluðu F-mynstri. Þeir lesa þá frá vinstri til hægri og skanna textann. Í grein 

á vef Nielsen Norman Group33, sem Kara Pernice skrifaði, kemur fram að þessar niðurstöður hafi 

oft verið mistúlkaðar á þann hátt að efni á vef eigi að stuðla að þessu lestrarmynstri. Í greininni 

kemur fram að það sé röng ályktun. „The F-pattern is the default pattern when there are no strong 

cues to attract the eyes towards meaningful information.“ Þetta sé þvert á móti alls ekki æskilegt 

lestrarmynstur því lesendur missa af miklu þegar síður eru lesnar á þennan hátt. Mótvægisaðgerðir 

eru t.d. að nota öfuga pýramídann og að brjóta upp textann með því að hafa stuttar efnisgreinar, 

fyrirsagnir og myndir. Búa má til lista þegar það á við og skera niður óþarfa efni.34 Það er mikilvægt 

að taka sterkt mið af þessum rannsóknum þegar efni er miðlað á vef. Annar þáttur sem miðar að 

því að vera skýr í framsetningu er að nota talmál, eða almennt tungutak. Það liggur fyrir að 

notendur hafa flestir takmarkaða þolinmæði og athygli, þeir skanna og skima og reyna að finna efni 

sem þeim þykir áhugavert. Þá er enn mikilvægara að textinn sé ekki of flókinn eða að tungutakið 

sé sérhæft.35 Persónulegar frásagnir, lifandi  myndefni og góð frásagnartækni virka oft líka vel í 

vefmiðlun. Gott er að reyna að segja sögu og skapa heildstæða frásögn. 

 Þau ráð sem hér hafa komið fram eru mikilvægur leiðarvísir við skrif fyrir vef. Hins vegar 

má ekki einblína um of á þessi góðu ráð og leiðbeiningar. Þau geta hjálpað mikið til við að gera 

                                                 
31 Judy Gregory, „Writing for the Web Versus Writing for Print. Are They Really So Different?“, bls. 278. 
32 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, bls. 60-61; Andrew Kucheriavy, „Best Ways to Attract and Hold Online Users’ 
Attention, Part 1“,  https://www.intechnic.com/blog/best-ways-to-generate-and-hold-user-attention-online/; Kara 
Pernice, „F-Shaped Pattern of Reading on the Web. Misunderstood, But Still Relevant (Even on Mobile)“, 
https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/; Boag, Webiste Owner’s Manual, bls. 102-
105. 
33 Nielsen stendur fyrir Jakob Nielsen, sem var maðurinn sem gerði fyrst rannsóknir sem leiddu þetta F-mynstur í 
ljós, og Norman stendur fyrir Don Norman, höfund bókarinnar Design of Everyday Things. Þeir eru báðir frumkvöðlar 
á sviði notendaupplifunar og mikilvægi þess í hönnun á vef og hönnun almennt. 
34 Kara Pernice, „F-Shaped Pattern of Reading on the Web. Misunderstood, But Still Relevant (Even on Mobile)“. 
35 Anjana Menon, „8 lessons in UX writing“, https://uxdesign.cc/8-lessons-in-ux-writing-36f0e73e2971; Hoa 
Loranger, „Plain Language Is for Everyone, Even Experts“, https://www.nngroup.com/articles/plain-language-
experts/; Jakob Nielsen, „Legibility, Readability, and Comprehension: Making Users Read Our Words“, 
https://www.nngroup.com/articles/legibility-readability-comprehension/; Boag, Webiste Owner’s Manual, bls. 102-
105. 

https://www.intechnic.com/blog/best-ways-to-generate-and-hold-user-attention-online/#_blank
https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/#_blank
https://uxdesign.cc/8-lessons-in-ux-writing-36f0e73e2971#_blank
https://www.nngroup.com/articles/plain-language-experts/#_blank
https://www.nngroup.com/articles/plain-language-experts/#_blank
https://www.nngroup.com/articles/legibility-readability-comprehension/#_blank
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efni vefvænt en ef efnið sjálft er ekki nógu áhugavert í sjálfu sér munu tékklistar sennilega ekki 

bjarga því. Stundum þarf að treysta innsæinu, en besti mælikvarðinn á hvort efnið sé nægilega gott 

eru lesendurnir, notendurnir.36 

 

Efnisstefna 

Í miðlun fræðilegs efnis gætir oft ákveðinnar togstreitu, sama hvort því er miðlað á sýningu, á vef 

eða með öðrum hætti þar sem ætlunin er að efnið nái til almennings. Það er gríðarlega vandasamt 

verk að hafa í heiðri góða sagnfræði sem er á sama tíma áhugaverð og skemmtileg og höfðar til 

breiðs hóps þegar henni er miðlað. Þá er gott að geta stuðst við leiðbeiningar, ráð, og fyrirmyndir. 

Þau ráð sem fjallað er um hér að framan eru grundvöllur efnisstefnu þessa verkefnis. Aðalatriðið 

er að framsetning efnis henti á vef. Leiðirnar til þess eru fyrst og fremst eftirfarandi: 

 

 Einfaldleiki. Framsetning á að vera einföld án þess þó að fórna fræðilegum gildum. 

 Texti skal vera eins stuttur og tök eru á. Hins vegar er rétt að vísa í ráðið hér að ofan. Lengd 

þarf að fara eftir efni. 

 Nota skal almennt tungutak. 

 Nota öfuga pýramídann. Forgangsraða upplýsingum, skrifa stuttar efnisgreinar og koma 

mikilvægustu upplýsingum fyrir fremst í hverri efnisgrein. 

 Myndræn framsetning. Texti, myndir og myndbönd eiga að styðja hvert við annað. Lifandi 

myndefni og hreyfing á síðu vekur athygli gesta. 

 Nota fyrirsagnir og lista þegar það á við. 

 Segja sögur þar sem það á við. 

 Segja frá fólki, reyna að koma að persónulegum frásögnum og þess háttar efni. 

 Fyrir þetta verkefni hentar vel að benda á breytingar eftir tímabilum. T.d. mun á húsnæði 

Sjóminjasafnsins og mun á veiðarfærum og skipum. 

 Gott ráð er að reyna að tala ekki við alla, heldur skrifa fyrir tiltekinn markhóp. Reyna að 

finna rödd vefsins og tala með þeirri rödd. 

 

                                                 
36 Andrew Kucheriavy, „Best Ways to Attract and Hold Online Users’ Attention, Part 1“, 
https://www.intechnic.com/blog/best-ways-to-generate-and-hold-user-attention-online/; Andrew Kucheriavy, 
„How to Keep Users Focused and Increase Their Attention Spans, Part 2“, https://www.intechnic.com/blog/how-
to-keep-your-audience-focused-and-boost-their-attention-span/; Scott Hutcheson, „Content Isn’t King, Content Is 
a Product“, http://uxmag.com/articles/content-isnt-king-content-is-a-product; Anjana Menon, „8 lessons in UX 
writing“, https://uxdesign.cc/8-lessons-in-ux-writing-36f0e73e2971. 

https://www.intechnic.com/blog/best-ways-to-generate-and-hold-user-attention-online/#_blank
https://www.intechnic.com/blog/how-to-keep-your-audience-focused-and-boost-their-attention-span/#_blank
https://www.intechnic.com/blog/how-to-keep-your-audience-focused-and-boost-their-attention-span/#_blank
http://uxmag.com/articles/content-isnt-king-content-is-a-product#_blank
https://uxdesign.cc/8-lessons-in-ux-writing-36f0e73e2971#_blank


 

18 
 

Þessi stefna verður höfð til hliðsjónar við smíði alls kynningarefnis fyrir sýninguna „Fiskur og 

fólk“. Stefnan á að stuðla að því að efni sé vefvænt, skannanlegt og geti kveikt athygli og áhuga 

gesta. 
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Samanburðargreining 

Við undirbúning vefverkefna þarf að byrja á að skoða það sem þegar er til staðar. Hvort sem 

ætlunin  er að smíða nýjan vef eða gera breytingar á núverandi vef þarf að greina hann vel. Áður 

en lengra er haldið í undirbúningi er nauðsynlegt að kynna sér vef Borgarsögusafns, auk annarra 

íslenskra og erlendra safna. Hér eru vefirnir metnir út frá gildum sem fjallað var um í síðustu 

köflum. Áherslan er á að skoða forsíðu, leiðarkerfi, skipulag vefsins, hvaða efni er í boði og hvernig 

það er sett fram. Sérstaklega verður kannað hvernig sýningar safnanna eru kynntar. Eftirfarandi 

þættir eru hafðir sérstaklega til hliðsjónar:   

 

 Er skýr virðingarröð á vefnum? 

 Hversu margir flokkar eru í leiðarkerfi? Eru þeir skýrir og skiljanlegir? 

 Er notast við hefðir? 

 Eru mismunandi þættir vel afkmarkaðir? 

 Er alltaf augljóst hvar megi smella? 

 Eru fáar truflanir á vefnum? 

 Er efni skannanlegt? 

 Er leiðarkerfi og forsíða þannig skipulagt að auðvelt sé að skilja vefinn og fyrir hvað hann 

stendur? 

 Hver er tónn vefsins og skilaboð hans? 

 Hvaða efni er á vefnum? Hvernig ímynd er reynt að sýna? 

 Hvernig eru sýningar kynntar? 

 

Vefur Borgarsögusafns 

Á aðalvef Borgarsögusafns, borgarsogusafn.is, er hægt að kynna sér starfsemi safnsins og þeirra 

staða sem tilheyra því. Upplýsingar um opnunartíma, verð, sýningar, viðburði og fleira er að finna 

á vefnum. Leiðarkerfi vefsins er nokkuð flókið, en í raun og veru eru þrjú leiðarkerfi. Í því efsta er 

hægt að velja hvern stað sem Borgarsögusafn samanstendur af. Í miðjunni er síðan leiðarkerfi fyrir 

safnið í heild sinni (hvíti borðinn með leitinni lengst til hægri). Ef smellt er á „Sýningar“ fær 

notandinn lista yfir allar sýningar, sama hvort þær eru á Ljósmyndasafninu, Sjóminjasafninu eða á 

öðrum safnstöðum. Neðsta leiðarkerfið (sem er aðeins inndregið) er síðan fyrir þann stað sem 

valinn er. Borgarsögusafn er stofnun sem samanstendur af fimm stöðum og þess vegna er 

skiljanlegt að vefurinn og leiðarkerfi hans sé flókið. Margt efni sem aðgengilegt er í valflokkum 

Borgarsögusafns, þess sem er fyrir miðju, er aðgengilegt á svæðum hvers staðar fyrir sig. Flokkarnir 
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„Minjar og rannsóknir“, „Útgáfa“ og „Um Borgarsögusafn“ innihalda hins vegar efni sem passar 

ekki á svæði einstakra staða. Leiðarkerfið fyrir Borgarsögusafn fylgir með þegar maður skrunar 

niður á síðum, en ekki leiðarkerfið fyrir einstakan stað. Þetta er ekki notendavænt. Notenur eiga 

erfiðara með að staðsetja sig og átta sig á því hvar þeir eru staddir hverju sinni. Sérstaklega vegna 

þess að sumir flokkar eru þeir sömu í leiðarkerfi Borgarsögusafns og sýningarstaðar, eða gætu 

auðveldlega átt við um bæði staðinn og stofnunina. Flokkar eins og „viðburðir“, „sýningar“ og 

„safnfræðsla“. 

Ef hvert leiðarkerfi er skoðað fyrir sig fylgir það hefðum. Lógó er í vinstra horni í leiðakerfi 

Borgarsögusafns og hvers staðar fyrir sig. Leitin er lengst til hægri (reyndar bara í einu leiðarkerfi) 

og flokkarnir fara þvert yfir síðuna þar á milli. Virðingarröðin er hins vegar ekki skýr. 

Borgarsögusafn er yfirheiti þessara fimm sýningarstaða en engu að síður er Borgarsögusafn undir 

þeim. Þannig kemst ekki nægilega skýrt til skila hvað Borgarsögusafn er. 

 

 

Mynd 1. Skjáskot af forsíðu vefs Borgarsögusafns. Þriðja leiðarkerfið birtist þegar staður (t.d. Árbæjarsafn) er valinn. 
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Mynd 2. Skjáskot af forsíðu vefs Sjóminjasafns. Hægt er að komast á þessa vefsíðu með því að smella á „Sjóminjasafnið 

í Reykjavík“ í efsta borða, eða með því að slá inn sjominjasafn.is í vafra. 

 

Á vefsvæði Sjóminjasafnsins má nálgast upplýsingar um sýningar safnsins, opnunartíma, 

verð, staðsetningu, auk upplýsinga um mótttöku skólahópa og hvernig safnfræðslu er háttað fyrir 

mismunandi skólahópa. Aðaláherslan virðist vera á hagnýtar upplýsingar fyrir tilvonandi gesti 

safnsins. Safnfræðsluefni er flokkað eftir aldurshópum. Leikir og dagskrá hefur verið smíðað fyrir 

hvern hóp þannig að kennarar geta kynnt sér hvað er í boði. Framsetning og skipulag þessa efnis 

kemur vel út á vefnum, er aðgengilegt og skýrt. Á mynd 3 sést hvernig notendur finna 

kynningarefni um sýningar Sjóminjasafns og á mynd 4 sést kynningartexti um sýninguna „Frá 

örbirgð til allsnægta“. 
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Mynd 3. Milliforsíða sýninga á Sjóminjasafninu. Til að skoða kynningarefni fyrir gamla grunnsýningu safnsins er leiðin 

þessi: Sjóminjasafn > Sýningar > Nánar. 

 



 

23 
 

 

Mynd 4. Kynningartexti fyrir sýninguna „Frá örbirgð til allsnægta“. 
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Mynd 5. Vefsvæði safnfræðslu hjá Sjóminjasafni. 

 

Allar sýningar Borgarsögusafns eru kynntar á svipaðan hátt og „Frá örbirgð til allsnægta“. 

Á hverri síðu er mislangur texti um tiltekna sýningu. Á stöku síðu er boðið upp á ítarefni, en til 

dæmis eru sýningarskrár nokkurra sýninga Árbæjarsafns aðgengilegar. Viðey er ekki safn og á 

vefsvæði Viðeyjar er enginn flokkur sem heitir „Sýningar“. Hins vegar er boðið upp á ítarefni um 

sögu og náttúru eyjarinnar undir flokknum „Um Viðey“ (sjá Mynd 6). 
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Mynd 6. Hér sést viðmót skjala og ítarefnis á vef Borgarsögusafns. Myndin sýnir vefsvæði Viðeyjar en tenglar fyrir t.d. 

sýningarskrá hjá Árbæjarsafni eru sams konar. 

 

Vef safnsins má einfalda. Ef vefsvæði Sjóminjasafnsins er tekið sérstaklega fyrir er ekki sérlega 

mikið efni þar inni. Það er ekki hægt að tala um langan hala á því vefsvæði. En á vef 

Borgarsögusafns, og í flokkum í leiðarkerfi fyrir miðju, má finna hala. Virðingarröðin er ekki skýr 

og leiðarkerfið í miðjunni flækir vefinn. Lykilverkefni eru ekki skýr en leiðarkerfi Borgarsögusafns 

er fyrirferðarmest á vefnum án þess að endilega sé ástæða fyrir því (nánar verður fjallað um þetta 

í næsta kafla, þar sem greint verður frá vefmælingum og notendaprófun á vefnum). Erfitt er að 

átta sig fyllilega á því hvaða ímynd Borgarsögusafn reynir að koma til skila, og á vefnum kemst 

ekki nægilega skýrt til skila hvað Borgarsögusafn er. Hins vegar er almennt lítið af truflunum, fyrir 

utan miðjuleiðarkerfið. 

 

Samanburður við aðra vefi 

Auk þess að greina núverandi vef er gott að greina aðra sambærilega vefi. Paul Boag mælir með 

því að taka fyrir vefi fjögurra til sex keppinauta (eða fyrirtækja á sama markaði), og reyna að velja 

ekki bara stærstu keppinautana heldur líka þá sem eru litlir eða nýir á sviðinu. Þeir komi oft með 

nýtískulegar og skemmtilegar lausnir til að skera sig úr og skapa sér sérstöðu. Hann mælir með því 

að skoða vefina út frá því hvaða tónn og skilaboð koma fram á vefnum. Í greiningunni ætti að hafa 

eftirfarandi spurningar til hliðsjónar: Hvaða ímynd er reynt að skapa með hönnun og útliti vefsins? 
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Hvaða efni og virkni hefur hann samanborið við þinn vef? Hvernig eru flokkar í leiðarkerfi merktir 

og undirsíður? Boag ráðleggur fólki auk þess að reyna að átta sig á markmiðum keppinautanna, 

eða hvaða stefnu þeir hafa sett sér í vefmálum sínum.37 

 Margir vefir voru bornir saman við vef Borgarsögusafns, bæði innlendir og erlendir. Má 

þar nefna vef British Museum, Þjóðminjasafnsins, Safnahússins (sem er í umsjón Þjóðminjasafns), 

og nokkra vefi hollenskra safna, t.d. Rijksmuseum og Anne Frank safnsins. Sigrún Kristjánsdóttir, 

deildarstjóri miðlunar og fræðslu á Borgarsögusafni, nefndi t.d. vef British Museum sérstaklega í 

samræðum við mig sem dæmi um fyrirmynd fyrir tilvonandi vefsvæði Sjóminjasafnsins, auk ýmissa 

hollenskra safna, t.d. Rijksmuseum. Guðrún Helga Stefánsdóttir, vefstjóri vefs Borgarsögusafns, 

benti síðan á vef safnsins Mare Memoria Viva í Palermo. Ég ákvað að taka hann fyrir vegna þess 

að hann er nokkuð lítill og einfaldur, auk þess sem hann passar vel við ákveðin markmið 

sýningarinnar „Fiskur og fólk“. Báðar sýningar fjalla um samband manns og hafs á ákveðnu svæði 

(Reykjavíkurhöfn og hafnarsvæði Palermo) og segja frá samspili sjávarútvegarins, eða hafsins, og 

mannlífsins. Fjallað er um Safnahúsið vegna þess að sýningin „Sjónarhorn“ er tiltölulega ný og 

sýningargerðin er eilítið óhefðbundin þegar kemur að sögusýningum á Íslandi. 

 

Safnahúsið38 

Safnahúsið er í umsjón Þjóðminjasafnsins en sýningin „Sjónarhorn“ er samvinnuverkefni 

Þjóðminjasafns Íslands, Listasafns Íslands, Náttúruminjasafns, Stofnunar Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum, Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns og Þjóðskjalasafns Íslands. 

Vefurinn brýtur aðeins út af hefðinni. Kannski er það vegna þess að sýningin í Safnahúsinu er 

fremur nýtískuleg sem sögusýning á Íslandi. Hún heitir „Sjónarhorn“ og hún er sett upp í sjö 

álmum sem sýna sjö mismunandi sjónarhorn „sem tengja saman ólík listaverk og áhugaverða muni, 

þvert á efni og tímabil.“39 Á forsíðunni er lógó Safnahússins efst í vinstra horni og leiðarkerfi sem 

liggur lárétt niður síðuna fyrir miðju. Bakgrunnurinn er hvítur og skreyttur myndum (þetta eru ekki 

alltaf sömu myndirnar á sömu stöðunum, en þetta eru myndir af handritum og málverkum fyrst 

og fremst). Flokkarnir eru „heimsókn“, „sýningar“, „fræðsla“, „um Safnahúsið“, og „vefleiðsögn“. 

Í flokknum „sýningar“ er ein síða og undirleiðarkerfi sem birtist lárétt vinstra megin á síðu. Þrjár 

sýningar eru í gangi í Safnahúsinu þegar þetta er skrifað og á þessari síðu er kynningartexti fyrir 

þær allar. Upplýsingar um opnunartíma, verð og staðsetningu eru í fæti vefsins sem er sýnilegur á 

hverri undirsíðu. Leiðarkerfið er ekki sýnilegt á undirsíðum en ef smellt er á lógóið efst vinstra 

megin birtist aðalleiðarkerfið lárétt vinstra megin (beint fyrir neðan lógó).  Þar bætist við einn 

                                                 
37 Boag, Website Owner’s Manual, bls. 26-33. 
38 http://www.safnahusid.is. 
39 http://www.safnahusid.is/sjonarhorn 

http://www.safnahusid.is/
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möguleiki til viðbótar þeim sem eru á forsíðu, en það er einmitt hlekkur á forsíðuna. Flokkurinn 

„heimsókn“ flytur mann á upplýsingasíðu um opnunartíma og verð, útleigu, aðgengi, veitingar og 

safnbúð. Flokkurinn „fræðsla“ færir notanda á síðu með sömu uppbyggingu og „sýningar“. Efst 

er umfjöllun um fræðsluefni á sýningunum fyrir almenna gesti. Fyrir neðan eru síðan upplýsingar 

fyrir skólaheimsóknir. Í flokknum „Um Safnahúsið“ er kynning á húsinu, sagt er frá því að það 

tilheyri Þjóðminjasafni og þess háttar og fyrir neðan er greint frá sögu hússins. Neðst eru síðan 

upplýsingar um starfsfólk. 

 

Mynd 7. Forsíða vefs Safnahússins.   

 

Texti á hverri undirsíðu er nokkuð langur. Það mættu vera fleiri myndir eða myndrænt efni 

á undirsíðum til að brjóta upp textann. Almennt er vefurinn hins vegar frekar einfaldur. Hann 

einblínir á að kynna sýningarnar og hvað er í boði í húsinu. Flokkarnir eru fáir og skýrt afmarkaðir. 

Helsta athugasemdin sem mætti gera varðar flokkinn „vefleiðsögn“. Þetta er mjög umfangsmikil 

umfjöllun um sýninguna „Sjónarhorn“, með hljóðleiðsögn og umfjöllun um einstaka muni 

sýningarinnar. Þessu efni hefði mátt ritstýra betur fyrir vef. Í vefleiðsögn er allt efni sýningarinnar 

kynnt og undir hljóðbútum þar sem fjallað er um muni eða afmörkuð sjónarhorn eru einungis litlar 

myndir af sýningarrýmum eða munum. Það sama á við um texta um muni eða verk á sýningunni. 

Myndir eru litlar og ekki er hægt að smella á þær til að sjá þær stærri. Þegar komið er inn í flokkinn 

„vefleiðsögn“ breytist líka leiðarkerfið sem birtist þegar smellt er á lógó Safnahússins. Þá birtast 

flokkar í vefleiðsögn, en með sama útliti og aðalleiðarkerfið. Neðst í þessu nýbirta leiðarkerfi er 
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valmöguleikinn „til baka“, sem flytur notendur aftur á síðu um sýningar. Maður áttar sig ekki alltaf 

á því hvar maður er staddur á vefnum. Það eina sem fylgir notendanum er lógóið. Þannig eru ekki 

merkingar sem gefa til kynna hvar maður nákvæmlega er staddur (þetta er t.d. hægt að gera með 

því að sýna leiðarkerfi á öllum síðum vefs og merkja þann flokk í leiðarkerfi sem undirsíðan 

tilheyrir, t.d. með því að nota ör eða litabreytingu). 

 

Mynd 8. Um sýninguna. 
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Mynd 9. Vefleiðsögn ásamt leiðarkerfi sem birtist þegar smellt er á lógó efst í vinstra horni. 
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Mynd 10 og 11. Þessar tvær myndir sýna hvernig efni er sett fram í vefleiðsögn. Myndir eru tiltölega litlar og textinn 

er ekki sérstaklega ætlaður til skönnunar. 

 

Vefurinn lítur vel út og er í flestum atriðum notendavænn. Hefðir eru í flestu vel nýttar. 

Flokkar eru fáir og efni á vefnum er skýrt afmarkað.  Því mætti hins vegar ritstýra betur, bæði mætti 

skera það niður og gera það vefvænna. Myndir mættu fá meira vægi og textinn ætti að vera 

skannanlegri. Það myndi einnig bæta vefinn ef hægt væri að smella á myndir til að sjá þær stærri, 

eða ef lifandi myndir væru undir hljóðleiðsögnum. Tónn og ímynd Safnahússins kemst hins vegar 
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ágætlega til skila. „Sjónarhorn“ er metnaðarfull sýning sem sýnir Íslandssöguna á nokkuð 

nýtískulegan hátt. Vefvænni útfærsla á vefleiðsögn og ýmsum textum vefsins myndu hins vegar 

styrkja þessa ímynd. 

 

Urban Ecomuseum Mare Memoria Viva í Palermo40 

Þetta er áhugavert safn en nafn þess mætti útleggja á íslensku sem „Haf, lifandi minning“. 

Sýningarnar eru byggðar á rannsókn á strandsvæðum Palermo og fjalla um samband fólksins við 

hafið. Fjallað er um samspil náttúru og menningar, hafs og borgar. Ensk forsíða vefsins kemur 

þessu ágætlega til skila. Textinn er nokkuð langur og óhefðbundin leturgerð er notuð, sem getur 

gert notendum erfiðara fyrir að lesa textann. Á vefnum er skyggnusýning með myndum, þannig að 

einn myndarammi sýnir nokkuð margar myndir. Þetta er skemmtilegt, bæði býr þetta til hreyfingu 

á skjánum og sýnir fleiri myndir en bara eina. Neðst á forsíðunni er stikla. Hún er löng, tvær og 

hálf mínúta, og er á ítölsku án texta. Engu að síður er eitthvað heillandi við það að sjá fólk tala um 

nærumhverfi sitt og sögu, jafnvel þó ég skilji ekki orð. Efst í vinstra horni er lógó safnsins og þvert 

yfir er leiðarkerfi vefsins. Flokkarnir eru „Ecomuseum“, „Spaces“, „Info/Contacts“, „Education“, 

„Materials“, „Events“ og „#Marememoriaviva“. Við fyrstu sýn er ekki skýrt fyrir hvað „Materials“ 

stendur en þegar smellt er á flokkinn kemur í ljós að þetta er í raun sambærilegt við flokkinn 

„útgáfa“ á vef Borgarsögusafns og þar eru hlekkir á tvær skýrslur á ítölsku. „#Marememoriviva“ 

er síðan twitter veita en það kemur villumelding (404 error) í forritinu sem vefurinn notar til að 

sækja twitter færslurnar. 

                                                 
40 http://www.marememoriaviva.it/ecomuseo/?lang=en. 

http://www.marememoriaviva.it/ecomuseo/?lang=en
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Mynd 12. Forsíða vefsins. 

 

 

Mynd 12. Milliforsíða flokksins „Ecomuseum“. 
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Mynd 13. Efni mætti vera skannanlegra og leturgerð er ekki nægilega skýr. 

  

Vefurinn er í grundvallaratriðum mjög einfaldur, en lítið efni er á honum. Litlar upplýsingar 

er að finna um sýningar á safninu og ekkert ítarefni á ensku. Virðingarröð og lykilverkefni eru skýr, 

þó að twitter veitan sé ef til vill óþörf. Skipulag fer eftir hefðum og auðvelt er að skilja vefinn, 

sérstaklega vegna þess hversu grunnur hann er. Efni er ekki skannanlegt og leturgerð getur gert 

notendum erfitt fyrir. Engu að síður er þetta heillandi safn. Nafnið er fallegt og það eru ákveðin 

atriði á safninu og á sýningunni sem passa ágætlega við umfjöllunarefni á sýningu Sjóminjasafnsins. 

 

Rijksmuseum41 

Hér er um að ræða lista- og sögusafn og eitt stærsta safn Hollands. Þar er hægt að fræðast um 

listasögu Hollendinga og sjá verk eftir þeirra helstu meistara, eins og Rembrandt og Vermeer. 

Forsíða vefsins er mjög einföld. Í vafra á tölvu er ekki hægt að skruna niður. Leiðarkerfið fylgir 

ekki hefðum. Vefurinn er ekki merktur með lógói og leiðarkerfið er í þremur lögum þvert yfir 

síðuna, sem er nokkuð óhefðbundið útlit á aðalleiðarkerfi. Efst til hægri er leit, en tveir möguleikar 

eru gefnir hægra megin við leitina. Þetta er það sem Boag kallar „site utilities“, möguleikinn að skipta 

um tungumál annars vegar og hins vegar möguleikinn að skrá sig inn á vefinn. 

                                                 
41 https://www.rijksmuseum.nl/en. 

https://www.rijksmuseum.nl/en
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Mynd 14. Forsíða vefs Rijksmuseum. 

 

Fáir valmöguleikar eru á forsíðunni og þannig mætti segja að virðingarröð sé skýr. Flokkar í 

leiðarkerfinu eru þrír, en ef smellt er á flokk birtast undirflokkar. Í „plan your visit“ eru upplýsingar 

um opnunartíma og verð, safnbúð, fræðslu og skólahópa, sýningar og viðburði. Í flokknum fyrir 

miðju, „Rijksstudio: dive into the collection“, er hægt að skoða gallerí safnsins. Bæði er boðið upp 

á leit í safnkostinum, og að flakka um (e. explore). Ef valið er að flakka um koma upp margir flokkar 

verka. T.d. verk eftir Rembrandt, flokkur um fugla eða einstök verk sem eru til sýnis á safninu. Í 

neðsta flokknum, „about the museum“, er möguleiki á að styrkja starf safnsins, og auk þess 

upplýsingar um stofnunina, rannsóknir og upplýsingar fyrir fjölmiðla. 

 Þegar komið er á undirsíður vefsins fylgir leiðarkerfið ekki með. Efst í vinstra horni er hins 

vegar takki sem flytur mann aftur á síðuna á undan (alveg eins og „back“ takki í vafra). Þetta er 

stór galli á vefnum. Þegar maður er kominn djúpt í vefinn er engin leið að komast aftur á forsíðu 

nema að fara til baka nokkrum sinnum, eða slá inn slóðina aftur í vafranum. 
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Mynd 15. Hér sést milliforsíða umfjöllunar um Rembrandt. Síðan tilheyrir flokknum „Rijksstudio“. Ekkert leiðarkerfi 

er á þessari síðu heldur einungis valmöguleikinn „Artists“ sem sést efst í vinstra horni. 

 

 Kynningarefni fyrir sérsýningar er nokkuð hefðbundið, allavega miðað við aðra vefi sem 

hér eru til skoðunar. Þar eru rammar með mynd, fyrirsögn og stuttum texta sem hlekkjar á 

mismunandi flokka. Sýningin „High Society“ er hér tekin sem dæmi um kynningu á sýningu 

safnsins. Textinn er skannanlegur, það eru notaðar myndir, fyrirsagnir og stuttar efnisgreinar, mis 

stuttar þó. Þar er sagt frá efni sýningarinnar. Efst er stikla. 
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Mynd 16 og 17. Kynningartexti um „High Society“. Myndir og nokkuð skannanlegur texti með fyrirsögnum. Stikla er 

efst. 
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Mynd 18. Milliforsíða sýningarinnar „High Society“. 

 

Vefur Rijksmuseum er ágætlega skiljanlegur. Virðingarröð er skýr á forsíðu en verður óskýrari 

þegar komið er á undirsíður vefsins. Leiðarkerfið fer ekki eftir hefðum og fylgir ekki með á 

undirsíðum. Það er stærsti galli vefsins vegna þess að þetta gerir notendum erfitt fyrir að átta sig á 

því hvar á vefnum þeir eru staddir hverju sinni. 

 

Hollenska sjóminjasafnið (Het schweepvaartmuseum)42 

Þetta safn er í Amsterdam og er sjóminjasafn Hollendinga. Forsíðan gefur ekki endilega til kynna 

að hér sé um Sjóminjasafn að ræða. Leiðarkerfið er litríkt og leturgerðin er óhefðbundin. Á 

forsíðunni er stór mynd af konu að nota sýndarveruleikagleraugu og sýnt hvernig hafið og skipin 

birtast henni ljóslifandi gegnum þau. 

                                                 
42 https://www.hetscheepvaartmuseum.com. 

https://www.hetscheepvaartmuseum.com/
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Mynd 19. Forsíða vefs Hollenska sjóminjasafnsins. 

 

Hefðum er fylgt á þessum vef. Merki safnsins er efst vinstra megin, leiðarkerfi tekur við beint út 

frá því og gengur þvert yfir síðuna. Efst hægra megin er leitargluggi og fyrir ofan flokkana er virkni 

síðunnar (e. site utilities). Þar kemur líka fram opnunartími safnsins. Flokkar í leiðarkerfi eru „Plan 

your visit“, „What’s on“, „Research and Collection“, „About us“ og „Tickets“. Sá síðastnefndi er 

afmarkaður mjög skýrt frá öðrum þáttum. Undir hverjum flokki (fyrir utan „Tickets“) eru 

undirflokkar. Hver flokkur hefur eigin lit og leiðarkerfið breytir um lit eftir því hvaða flokki 

undirsíðan tilheyrir. Á hverri síðu er síðan merki um hvar maður er staddur (litaundirstrikun undir 

heiti flokksins). Setja má spurningarmerki við hvort sú merking sé hins vegar of smávægileg til að 

tekið sé nægilega vel eftir henni. Sjálfur þurfti ég að leita að henni til að sjá að hún væri til staðar. 

Virðingarröð á forsíðu er nokkuð skýr. Ólíkir þættir eru afmarkaðir og tiltölulega fátt fær 

pláss á forsíðunni. Sýndarveruleikasýningin fær mikið vægi, enda greinilega frumleg miðlun og ný 

viðbót við safnið. Neðar á síðunni eru mismunandi sýningar kynntar með stórum myndum, 

fyrirsögn og stuttum texta. Flokkarnir eru fáir og mjög skiljanlegir. Heitið „agenda“ undir 

flokknum „What’s on“ er kannski óskýrasti flokkurinn en þar eru kynntir viðburðir safnsins. Virkni 

og framsetning flokksins er hins vegar mjög skýr. Hægt er að velja viðburði eftir mánuði, 

dagsetning kemur skýrt fram, stuttur texti er um viðburðinn og svo upplýsingar um fyrir hverja 

hann er ætlaður, hvenær hann fari fram og hvað kosti inn. 
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Mynd 20. Neðar á forsíðu. Sýningar kynntar. 

  

 Á safninu eru talsvert margar sýningar. Það skiptist í þrjár álmur og mismargar sýningar 

eru í hverri þeirra. Uppsetning kynningarefnis er sams konar fyrir allar sýningar. Efst á síðunni er 

stór mynd. Fyrir neðan er skáletraður texti með eins konar samantekt, eða stuttri kynningu. Síðan 

er texti um sýninguna. Þessi texti er skannanlegur og vel uppsettur. Efnisgreinar eru stuttar, myndir 

eru notaðar, svo og fyrirsagnir. Neðst eru síðan upplýsingar sem gætu verið mikilvægar fyrir 

notendur. Sem dæmi má nefna að við skipið East Indiaman kemur fram að ekki sé hægt að 

heimsækja það í ákveðnu veðurfari. Að lokum er valmöguleikinn að kaupa miða og síðan hlekkir 

á aðrar síður vefsins. Aðrar síður um sýningar safnsins fylgja sömu uppskriftinni. Fyrirsagnir eru 

til staðar, efnisgreinar eru stuttar og myndir eru notaðar. Stiklur fylgja síðan sumum 

sýningartextum, en ekki öllum. 
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Mynd 21 og 22. Kynningarsíða fyrir skipið East Indiaman sem liggur við bryggju hjá safninu. 

 

Mín tilfinning eftir að hafa skoðað þennan vef er að sérstaklega sé talað til fjölskyldna. 

Leturgerðin, litirnir og myndböndin eiga öll að sýna að skemmtilegt sé að heimsækja safnið, 

sérstaklega fyrir börn og fjölskyldur. Stiklan fyrir sýndarveruleikann lítur út eins og innblástur sé 

fenginn frá tölvuleikjum. Þessi tónn kemur sterkt fram á vefnum og er haldið til streitu á öllum 



 

41 
 

síðum hans. Almennt er útlit og skipulag vefsins einfalt. Ég velti hins vegar fyrir mér hvort að 

litanotkun og þessi tónn geti virkað illa á aðra hópa, t.d. á eldra fólk eða þá sem starfað hafa í 

sjávarútvegsbransanum. 

 

British Museum43 

British Museum er gríðarstórt safn. Þar eru margir sýningarsalir og safnið sýnir gripi og muni 

hvaðanæva úr heiminum. Hverju sinni eru nokkar sérsýningar í gangi á safninu. Á vefsíðu sinni 

virðist safnið leggja áherslu á að kynna sérsýningar sínar og fá þær gott pláss á forsíðu. Forsíðan er 

nokkuð einföld. Virðingarröð er ekki nægilega skýr og mismunandi þættir vefsins mættu vera betur 

afmarkaðir. Í raun er allt efni með sama útliti. Hvítur texti á svörtum bakgrunni. Merki safnsins er 

efst í vinstra horni, leiðarkerfi liggur þvert yfir síðuna á sama svæði og lógó, og lengst til hægri er 

leit. Flokkarnir í leiðarkerfi eru átta og þeir eru í raun dálkaskiptir. Flokkarnir eru „visiting“, „what’s 

on“, „research“, „learning“, „membership“, „support us“, „about us“ og „blog“. Þetta eru nokkuð 

skýr heiti. Flokkurinn „what’s on“ sýnir sérsýningar, sýningar sem ókeypis aðgengi er að, og 

viðburði á safninu. Í flokknum „learning“ er hægt að kynna sér fjölbreytta fræðslu á safninu. Á 

forsíðu er opnunartími vel kynntur ofarlega á síðunni, og til hliðar er skyggnusýning með myndum 

þar sem tvær sýningar, möguleikinn á að gerast meðlimur og safnbúðin fá sæti. 

 

Mynd 23. Forsíða vefs British Museum. 

                                                 
43 http://www.britishmuseum.org. 

http://www.britishmuseum.org/
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Sérsýningar safnsins fá nokkuð gott pláss á forsíðu vefsins. Kynningarefni þeirra er alltaf 

svipað. Á milliforsíðu er kynningartexti um sýningu, mynd og í sumum tilfellum er stikla. Fyrir 

neðan kynningu eru síðan hlekkir á efni þar sem fjallað er ítarlegar um sýninguna. Þetta aukaefni 

er t.d. umfjöllun um ákveðna gripi, muni eða myndir á sýningunni, umfjöllun sýningarstjóra um 

sýninguna eða útvarpsþættir sem hafa verið gerðir í tengslum við sýninguna. 

 

 

Mynd 24 og 25. Á þessum myndum sést milliforsíða sýningarinnar „Living with gods“, kynningartexti og stikla 

sýningarinnar. 
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Mynd 26. Á þessari mynd sést texti og aukaefni sýningarinnar „Rodin and the art of ancient Greece“. 

 

Kynningartexti á milliforsíðu er nokkuð vel unninn og skannanlegur. Það mætti eflaust 

vera ein fyrirsögn til viðbótar í þeim texta sem sést á myndunum hér að framan. Samantektin, eða 

stutta kynningin, er feitletruð og þannig sýnilegri en hinn textinn. Aukaefnið er sett fram í 

„kössum“, með mynd og lýsandi heiti. Kassarnir eru allir smellanlegir og flytja notandann margir 

yfir á bloggsíðu safnsins (blog.britishmuseum.org). Ég hef mest að athuga við þá virkni. Þegar 

komið er yfir á bloggvefinn er maður í rauninni kominn yfir á annar vef. Bakgrunnslitur er annar 

en á aðalvef safnsins og ef smellt er á lógó British Museum efst í vinstra horni fer notandinn á 

forsíðu bloggvefsins en ekki á aðalvef safnsins (britishmuseum.org). 

Kynningarefni sýninga hjá safninu er hins vegar mjög aðlaðandi á vefnum. Myndræn 

framsetning er einnig mjög flott. Myndirnar eru aðlaðandi, þær eru ekki af safninu sjálfu eða frá 

sýningunni. Stikla fyrir „Living with gods“ er t.d. samansett úr  myndum af hópum að tilbiðja sinn 

guð. Myndefnið er aktívt, það samanstendur af fólki að hreyfa sig. Fyrst og fremst er framsetningin 

einföld. Allt rúmast á einni síðu. Stikla, kynningartexti og aukaefni. Myndir fylgja með öllu en þær 

hjálpa til við að fá fólk til að smella og halda áfram að skoða. Notendur taka eftir myndum frekar 

en texta og þessi áhersla á myndir gerir síðuna skannanlegri. Þættir eru afmarkaðir og notandinn 

sér hvar á að smella. 
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Mynd 27. Bloggsvæði British Museum. 

 

Niðurstöður 

Vefirnir fylgja flestir sömu hefðunum. Flokkarnir í leiðarkerfi eru svipaðir og almennt eru þeir vefir 

sem hér voru teknir fyrir einfaldir og ágætlega skipulagðir. Erlendu vefirnir miðla sýningum sínum 

á svipaðan hátt sjónrænt. Settir eru upp rammar með myndum og stuttum kynningartextum um 

hverja sýningu. Á vef Safnahússins mætti gera efnið vefvænna, eða eyða meiri orku í að breyta 

miðlun frá sýningunni sjálfri í vefvænna form. Í töflunni hér að neðan sést samanburður á nokkrum 

lykilþáttum í greiningu minni. Taflan sýnir ekki mikinn mun á vefjunum og dregur upp nokkuð 

jákvæða mynd af þeim. Flestir notast þeir við hefðir og hafa skýra virðingarröð, í það minnsta á 

forsíðu. 

 Safnahúsið 
Mare Memoria 

Viva 
Rijksmuseum 

Hollenska 
sjóminjasafnið 

British Museum 

Flokkar í 
leiðarkerfi 

5 7 3 6 8 

Skýr virðingarröð Já Já Já (á forsíðu) Já Nei 

Hefðum fylgt Nei/Já Já Nei Já Já 

Efni skannanlegt Nei Nei Já Já Já 

Stikla f. sýningar Nei Já Já Já Já 

Tafla 2. Samanburður á lykilþáttum í greiningu á samanburðarvefjum. 
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Auk þeirra vefja sem sérstaklega eru ræddir hér að framan voru aðrir vefir greindir, þó ekki 

jafn ítarlega. Þá var fyrst og fremst horft til þess hvernig efni er skipulagt og hvernig sýningum og 

ítarefni eru gerð skil. Þar má nefna vef Þjóðminjasafns Íslands, Anne Frank safnsins í Hollandi auk 

fleiri hollenskra safna. Engir vefir birtu sérsýningar í aðalleiðarkerfi vefsins en á þeim flestum voru 

sýningar vel kynntar á forsíðu. 

 Nú þegar kenningarlegur grundvöllur hefur verið lagður og núverandi vefur 

Borgarsögusafns hefur verið greindur, auk annarra vefja, er komið að því að fá lánuð augu og álit 

raunverulegra notenda. 
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Prófanir 

Samkvæmt þeim kenningarlega grunni sem byggt er á er nauðsynlegt að gera prófanir í 

undirbúningi vefverkefna. Þetta er grundvallaratriði til að átta sig á upplifun notenda og fá álit á 

virkni og skipulagi vefs. Virkni vefs verður ekki sannreynd öðruvísi en með því að fá notendur til 

að prófa vefinn. Ég fór eftir leiðbeiningum Steve Krug úr bók hans Don’t Make Me Think við 

framkvæmd notendaprófunar á vef Borgarsögusafns. Aðrir sem vísað hefur verið til í þessari 

greinargerð gefa svipuð ráð um notendaprófanir. Þær eru mikilvægt greiningartæki og hægt er að 

framkvæma ódýrar, einfaldar prófanir sem skila engu að síður mikilvægum niðurstöðum og veita 

eigendum vefsins og stjórnendum vefverkefna dýpri skilning og nauðsynlegt innsæi. Í þessari 

tegund notendaprófana er talað um að þrír til fimm notendur sé æskilegur fjöldi. Það skiptir ekki 

höfuðmáli að notendurnir séu úr skilgreindum markhópum, heldur er mikilvægast að fá notendur 

til að prófa vefinn. Þá er óþarfi að eyða of miklum tíma í valið á notendum. Þó að t.d. vinir eða 

kunningjar falli ekki endilega inn í skilgreindan markhóp þá geta þeir samt gefið vísbendingar og 

almennar niðurstöður um hvernig almennir notendur myndu nota vefinn. Sú prófun sem Steve 

Krug lýsir er þannig framkvæmd að notandi er fenginn til að leysa nokkur verkefni á tilteknum vef. 

Umsjónarmaður prófunarinnar fylgist með og leggur verkefnin fyrir notandann. Einn notandi gerir 

prófun í einu og mikilvægt er að hann hugsi upphátt og útskýri þau skref sem hann tekur hverju 

sinni. Umsjónarmaðurinn á að vera hlutlaus aðili44 og reyna að fá notendur til að lýsa ferlinu eins 

skýrt og hægt er, hann á ekki að hjálpa notendum nema þeir séu komnir í algjörar ógöngur. Ástæðan 

fyrir þessu er að prófunin snýst um vefinn en ekki notandann. Bestu niðurstöður fást ef að 

notandinn fær að vera í friði og nota vefinn á eigin forsendum og eftir eigin höfði. Það er verið að 

prófa vefinn en ekki notandann, en það er mikilvægt að skýra það vel út fyrir þátttakendum í 

prófuninni sjálfri. Reynt skal að hafa aðstæðurnar eins raunverulegar/eðlilegar og þægilegar fyrir 

notandann og hægt er. Ef slík notendaprófun er framkvæmd eftir þessum leiðbeiningum á hún að 

leiða af sér margar athugasemdir. Þá er mikilvægt að forgangsraða þeim og því sem þarf að laga.45 

 

Framkvæmd notendaprófunar 

Þær spurningar sem leitast var við að fá svör við í notendaprófuninni voru eftirfarandi: 

 

                                                 
44 Ekki endilega hlutlaus varðandi vefinn, þó að það sé oft gott að annar aðili en vefstjóri framkvæmi prófanir á vef 
eða vefverkefnum. Hér er frekar átt við að aðilinn skuli vera hlutlaus í sjálfri framkvæmd prófunarinnar. Ekki skal 
beina þátttakendum á rétta braut heldur er mikilvægt að notandinn noti eigið innsæi til að flakka um vefinn og leysa 
verkefnin sem lögð eru fyrir. 
45 Krug, Don’t Make Me Think, bls. 110-141; Jakob Nielsen og Donald A. Norman, „Get the right answers from 
testing“, bls. 72; Paul Boag, Website Owner’s Manual, bls. 107-123; Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, bls. 101-109. 
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 Hvaða síður skoðar fólk? 

 Hvaða leiðir fer það á vefnum?   

 Hversu auðvelt er að finna ítarefni á vefnum? 

 

Ég fékk þrjá aðila til að prófa vef Borgarsögusafns. Tilgangurinn var að sjá hvernig fólk flakkar um 

vefinn og hvaða skoðanir það hefði á honum. Framkvæmdinni var þannig háttað að ég hitti 

einstaklingana sem tóku þátt, en þeir voru allir úr mínu nærumhverfi. Prófunin var framkvæmd á 

minni tölvu og ég notaði forrit til að taka upp mynd og hljóð. Ég valdi forritið Camtasia. 

Aðalatriðin sem voru til skoðunar voru hvernig notendur nálguðust efni um sýningar safnsins, 

hvernig þeir nálguðust ítarefni, og svo hvernig þeir nálguðust hagnýtar upplýsingar um 

opnunartíma, staðsetningu, heimilisfang, símanúmer og netfang eða leið til að hafa samband. Ég 

hafði skrifað handrit byggt á þessum undirbúningi. Ég útskýrði fyrir notendum að verið væri að 

prófa vefinn  og að ég vildi fá að heyra hvað þeir væru að hugsa hverju sinni. Hér að neðan er 

lýsing á notendum og aðstæðum hverrar prófunar. 

  

 Fyrsti notandinn var 63 ára karlmaður, menntaður bókmenntafræðingur. Hann vann sem 

sjómaður á sínum yngri árum, faðir hans vann sem sjómaður og í öðrum störfum í 

sjávarútvegi um og uppúr síðari helmingi síðustu aldar. Hann hefur m.a. áhuga á 

Íslandssögunni, ættfræði og sögu Reykjavíkur. Ástæðan fyrir því að ég valdi hann er að 

hann er skyldur mér og ég vildi fá þátttakanda sem væri af eldri kynslóð en hinir tveir. 

Einnig væri gott að hann hefur starfað sem sjómaður og hefur mikinn áhuga á sögu 

Reykjavíkur. Prófunin var framkvæmd á heimili hans en á minni tölvu. 

 Annar notandinn var 28 ára karlmaður, menntaður myndlistarmaður. Þessi notandi er 

vinur minn, einstaklingur sem var auðvelt að fá í prófun en fellur ekki inn í neinn 

skilgreindan markhóp safnsins eða sýninga. Prófunin var framkvæmd á heimili mínu, á 

minni tölvu. 

 Þriðji notandinn var 24 ára kona í grunnnámi í sagnfræði. Hún er kunningi úr 

námstengdum störfum. Ég taldi mikilvægt að fá einstakling af öðru kyni til að taka þátt, og 

sérstaklega einhvern sem hefur áhuga á sögu og sögulegu efni. Prófunin fór fram í húsnæði 

Háskóla Íslands, á minni tölvu. 

 

Framkvæmd prófunarinnar er byggð á lýsingu og handriti Steve Krug, eins og ég nefndi 

hér að ofan. Til að tryggja að allt kæmi fram las ég upp úr handritinu, líkt og Steve Krug mælir 

með. Í upphafi kynnti ég prófunina, ég bað notendur um að hugsa upphátt og lagði á það áherslu 
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að verið væri að prófa vefinn en ekki þau. Að því loknu opnaði ég forsíðu Sjóminjasafnsins 

(sjominjasafn.is) og bað þau um að skoða síðuna og segja mér hver tilfinning þeirra væri. Hvað 

kallaði á athygli þeirra og almennt hvernig þeim litist á. Ég bað þau um að smella ekki á neitt heldur 

bara skruna upp og niður síðuna og virða hana fyrir sér. Þegar þau höfðu sagt allt sem þau vildu 

sagt hafa var síðan komið að skilgreindum verkefnum prófunarinnar. Þau voru eftirfarandi: 

 

 Í fyrsta lagi að finna grundvallarþætti eins og opnunartíma, verð, símanúmer og 

heimilisfang. 

 Í öðru lagi bað ég þau um að finna efni um sýningar Sjóminjasafns. 

 Í þriðja lagi gaf ég þeim opið verkefni, en í því fólst að finna hvað sem er á vefnum sem 

þeim þætti áhugavert. 

 Að lokum bað ég þau um að finna ítarefni um sýningu á Borgarsögusafni, en þau máttu 

finna ítarefni um hvaða sýningu sem var. 

 

Þegar verkefnum var lokið gaf ég þeim síðan færi á að spyrja mig spurninga, og spurði þau öll hver 

þeirra almenna upplifun væri af vefnum. 

 

Niðurstöður notendaprófunar 

Skemmst er frá því að segja að ég fékk nokkur góð svör úr þessum prófunum. Mín skilgreindu 

lykilverkefni voru að finna upplýsingar um opnunartíma og verð. Notendurnir notuðu allir 

mismunandi leiðir til að nálgast þær upplýsingar. Sá 28 ára fann upplýsingarnar á forsíðu 

Sjóminjasafnsins með því að skruna niður. Sá elsti fann það með því að velja flokkinn „Opið“. Sú 

24 ára fór rakleiðis neðst á forsíðuna og fann upplýsingarnar ekki strax, en hún skrunaði upp og 

fann þær þar. 

Enginn notendanna átti í miklum erfiðleikum með næstu tvö verkefni (að finna efni um 

sýningar og að finna eitthvað sem kveikti persónulegan áhuga). Leiðarkerfið í miðjunni, fyrir 

Borgarsögusafn, vafðist hins vegar dálítið fyrir þeim. Það er fyrirferðamikið á vefnum en hjálpaði 

ekki til við lausn verkefnanna. Þegar til að mynda er smellt á flokkinn „Sýningar“ í þessu leiðarkerfi 

er viðmótið allt öðruvísi en áður og einungis ein sýning birtist þar, en margoft (svipað og 

viðburðir).   

 Enginn notenda fann það sem ég hafði skilgreint sem ítarefni. Hlekki á efni tengt sýningum 

eða sýningarstöðum,  eins og sýningarskrár Árbæjarsafns eða ítarefni um Viðey (sjá mynd 6). Þeir 

fundu hins vegar efni sem má kalla ítarefni, en á öðrum stöðum og annars konar en það sem ég 
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miðaði helst við og svipar mest til þess verkefnis sem fjallað er um í greinargerðinni. Þau tvö yngri 

völdu flokkinn „Útgáfa“ í leiðarkerfi fyrir Borgarsögusafn, en sá elsti gafst í raun upp. 

 Tveir notendanna töldu annmarka á skannanleika og notkun mynda. Þeim elsta fannst 

vanta myndir við umfjöllun og þeim í miðjunni fannst efni á forsíðu Sjóminjasafns ekki nægilega 

skýrt afmarkað. Að lokum bað ég þau um að segja mér hvað þeim fyndist almennt um vefinn. 

Þeim fannst hann öllum fremur einfaldur í notkun og líta ágætlega út. Allir notendurnir höfðu 

frekar jákvæðari en neikvæðari upplifun af vefnum. 

 

Vefmælingar 

Vefmælingar eru gott tæki til að greina hegðun notenda. Með vefmælingum er átt við tölulegar 

upplýsingar um tiltekinn vef sem sýna t.d. fjölda heimsókna, fjölda einstakra notenda, fjölda 

notenda sem heimsækja vefinn í annað sinn eða oftar auk þess sem hægt er að fá upplýsingar um 

hvaðan notendur koma, hvaða síður þeir heimsækja, hvernig þeir komast inn á vefinn, hversu 

löngum tíma þeir eyða á hverri síðu, svo eitthvað sé nefnt. Þessar tölur geta hins vegar verið 

misvísandi. Það fer eftir vef og markmiðum hans hvað er mikilvægast að skoða en Paul Boag og 

Sigurjón Ólafsson benda m.a. á eftirfarandi atriði sem umsjónarmenn ættu að skoða þegar rýnt er 

í vefmælingar: Tölur yfir einstaka notendur og hvernig þeir finna vefinn (hvort það sé í gegnum 

leitarvélar, hlekki af öðrum síðum eða hvort þeir komi beint inn á vefinn). Auk þess eigi að skoða 

tölur yfir þá sem heimsækja vefinn í annað sinn eða oftar, ef notendur heimsækja vefinn oftar en 

einu sinni er það merki um ánægju notenda. Í þriðja lagi hversu margar síður notendur skoða, og 

hversu löngum tíma þeir eyða á hverri þeirra. Ef notendur skoða margar síður og eyða löngum 

tíma á hverri er það góðs viti, ef þeir hins vegar eyða stuttum tíma á hverri getur það þýtt að þeir 

eiga í erfiðleikum með að finna þær upplýsingar sem þeir leita að. Í fjórða lagi að skoða hvaðan 

gestir fara af vefnum. Ef forsíðan er eini viðkomustaður gesta getur það verið merki um að skipulag 

forsíðunnar sé það slæmt að þeir viti ekki hvar þeir eigi að byrja eða finni alls ekki upplýsingarnar 

sem þeir leita að.46 

 Borgarsögusafn notar Google Analytics reikning fyrir sínar vefmælingar. Ég skoðaði 

upplýsingarnar sem þar koma fram til að átta mig betur á hegðun notenda. Þær spurningar sem ég 

lagði upp með voru fyrst og fremst hvaða síður væru mest skoðaðar og hvernig notendur koma 

                                                 
46 Boag, Website Owner’s Manual, bls. 28-30 og Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, bls. 45-46: Sigurjón Ólafsson, Bókin 
um vefinn, bls. 46. 
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inn á vefinn. Sjóminjasafnið lokaði í desember 2017 og ég ákvað að skoða tölur frá 30. nóvember 

2016 til 30. nóvember 2017.47 

 

Tölulegar upplýsingar 

Alls voru notendur vefsins 119.224 á tímabilinu. Nýir notendur voru 118.260 (81,97%) og 

endurkomur voru 25.983 (18,03%). Heimsóknir á tímabilinu voru í heild 168.228. Meðaltal síðna 

sem notendur skoðuðu í hverri heimsókn var 2,96 og hver heimsókn varði að meðaltali í tvær 

mínútur og níu sekúndur. Tölur um tungumálanotkun notenda eru ekki marktækar að mínu mati, 

þar sem Google Analytics fer eftir tungumálastillingu á vafra. Betri leið til að meta hvort notendur 

séu íslenskir eða erlendir er að skoða hvaða síður voru heimsóttar. Samkvæmt Google Analytics 

voru 51,28% notenda staðsettir á Íslandi, 18,45% í Bandaríkjunum, 6,85% í Bretlandi, 4,03% í 

Kanada, 2,33% í Þýskalandi, og færri í öðrum löndum. 

Tæpur helmingur gesta, eða 54.399, kom inn á vef Borgarsögusafns með leit í leitarvélum. 

34.026 (tæp 29%) komu beint inn á vefinn. 33.584 (28%) komu inn á vefinn frá hlekkjum af öðrum 

síðum. Rúm 72% síðastnefndu notendanna komu af vefnum visitreykjavik.is, 5,65% komu af 

vefnum reykjavik.is og þeir vefir sem koma þar á eftir fluttu 1% notenda eða færri. 5.462 (eða 

4,6%) notendur komu síðan inn á vefinn í gegnum samfélagsmiðla, en 93% þeirra komu af 

Facebook.  

Af 20 mest heimsóttu síðunum eru 10 á ensku og 10 á íslensku. Þrjár af fjórum mest 

heimsóttu síðunum eru hins vegar á ensku og sú fjórða er forsíða aðalvefsins (í sjöunda sæti er 

enska útgáfa forsíðunnar). Það er lítill munur á efstu fjórum síðunum, en þær eru hver um sig með 

um 35.000 skoðanir. Mest heimsóttu síðurnar eru forsíður aðalvefsins og einstakra staða. Í 18. sæti 

er síðan „exhibitions“ (meðaltími er 0:44) í leiðarkerfi Borgarsögusafns, og í 20. sæti er „viðburðir“ 

(meðaltími 01:07 mín) í sama leiðarkerfi. Brottfallshlutfall af þessum síðum er hins vegar í kringum 

70%, en einungis tvær aðrar síður á lista þeirra 20 mest heimsóttu eru með svipað brottfallshlutfall 

(það er ferjusíðan fyrir Viðey annars vegar á íslensku og hins vegar á ensku). Annars er þetta hlutfall 

mest 50% á öðrum síðum af þeim tuttugu mest heimsóttu. 

Algengustu lendingarsíður af leitarvélum eru forsíður einstakra safna. Árbæjarsafn á ensku 

og Landnámssýningin á ensku eru efstar með mjög svipaðar tölur, 13.58% lenda á fyrri síðunni og 

13.02% á þeirri síðari. Árbæjarsafn og Ljósmyndasafnið á íslensku, og Sjóminjasafnið á ensku koma 

í sætunum á eftir. Efstu tuttugu sætin eru öll forsíður einstakra síðna, forsíða Borgarsögusafns 

                                                 
47 Auk þess að styðjast við ráð Boag og Sigurjóns studdist ég við eftirfarandi grein þegar ég rýndi í tölurnar: Kristi 
Hines, „The absolute beginner’s guide to Google Analytics“, https://moz.com/blog/absolute-beginners-guide-to-
google-analytics. 

https://moz.com/blog/absolute-beginners-guide-to-google-analytics#_blank
https://moz.com/blog/absolute-beginners-guide-to-google-analytics#_blank
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sjálfs, eða síður með nytsömum upplýsingum um safnið (svo sem upplýsingar um ferjuna til 

Viðeyjar). 

Svipaða sögu er að segja af lendingarsíðum af hlekkjum af öðrum síðum. Þar eru hins vegar 

aðrar síður sem raða sér í efstu sætin. Forsíða Viðeyjar á íslensku er þar efst, með 24.64%, og 

forsíða Viðeyjar á ensku er í öðru sæti, með 18.08%. Forsíða Borgarsögusafns er í þriðja sæti með 

15.95% og á eftir koma forsíður hinna sýningarstaðanna með mun minna hlutfall. Þar er kannski 

helsti munurinn að forsíða Árbæjarsafns á ensku er með aðeins 1.54% samanborið við 13.58% af 

leitarvélum. 

Lendingarsíður af samfélagsmiðlum eru síðan aðeins öðruvísi. Þar er algengust 

borgarsogusafn.is með 9.59%. www.borgarsogusafn.is er síðan með 6.29% í þriðja sæti en þar á 

milli er forsíða Ljósmyndasafns Reykjavíkur. Þar eru sömuleiðis fréttir og sýningar á topp tíu 

listanum sem gildir ekki um gesti sem koma inn á vefinn með öðrum leiðum. 

Þær síður sem eru síðustu viðkomustaður gesta (undirsíður hvaðan gestir yfirgefa vefinn) 

eru síðan sömu síður og eru algengustu lendingarsíðurnar. Fyrst og fremst forsíður sýningarstaða 

og síður með hagnýtum upplýsingum fyrir gesti og viðskiptavini. Það bendir ef til vill enn frekar 

til þess að flestir notendur leita fyrst og fremst eftir hagnýtum upplýsingum um söfnin og 

sýningarstaðina. Fáir kafa djúpt í vefinn. 

 

Niðurstöður 

Niðurstöður notendaprófana og vefmælinga renna stoðum undir það sem fjallað hefur verið um í 

þessari greinargerð og sýna svo um munar að mikilvægt er að fara eftir þeim ráðum sem gefin hafa 

verið. Notendur lenda oft á forsíðum en ekki alltaf. Á forsíðu sem og öðrum síðum verða 

valmöguleikar notenda að vera skýrir. Þar þarf að koma skýrt til skila hvað boðið er upp á svo og 

hvernig hagnýtum atriðum er háttað (verð, opnunartímar, staðsetning), en eins og komið hefur 

fram eru það skilgreind lykilverkefni vefsins. Við sjáum að notendur fara á forsíður og síður þar 

sem leitað er eftir hagnýtum upplýsingum. Þá skiptir öllu máli að upplýsingar um verð, staðsetningu 

og opnunartíma séu aðgengilegar og helst á öllum síðum.  Safnið verður hins vegar á sama tíma að 

þjóna öðrum markmiðum. Borgarsögusafn er stórt safn með umfangsmikinn rekstur og það skiptir 

máli að aðrir þættir starfseminnar séu sýnilegir og aðgengilegir á vef. 

 Fræði um vefmiðlun og um notendamiðaða vefmiðlun kenna manni að hafa vefi einfalda 

og skipulega, útrýma löngum hálsum og einblína á lykilverkefni. Vefmælingar gefa til kynna að 

flestir notendur séu að leita eftir hagnýtum upplýsingum um söfnin og starfsemi þeirra. Ekki margir 

skoða síður þar sem fjallað er ítarlegar um sýningarnar eða söfnin. Notendaprófanir sýna hins vegar 

líka að kynningarefni, og sérstaklega ítarefni, um sýningar er ekki mjög aðgengilegt á vefnum. 
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Notendaprófanir sýna  enn fremur að hagnýtar upplýsingar er ekki erfitt að finna, en jafnframt að 

ákveðin atriði varðandi vefinn megi einfalda. Þar má nefna hönnun og uppsetningu leiðarkerfis 

vefsins. Þá er ekki mikið ítarefni í boði á vefnum.  

 Vefmælingar sýna að fáir koma inn á vefinn í gegnum samfélagsmiðla (4,6%). Þeir sem 

fylgja safninu á samfélagsmiðlum eru kannski frekar einstaklingar sem búa á Íslandi, hafa áhuga á 

safnastarfi eða sérstaklega á sjósókn og sjóminjum og vilja fylgjast með starfsemi á safninu. 

Vefmælingar sýna að gestir sem koma inn á vefinn af samfélagsmiðlum eru í mun meira mæli að 

skoða fréttir eða efni um sýningar á meðan gestir sem heimsækja vefinn með öðrum leiðum sækja 

frekar í hagnýtar upplýsingar um safnið. Þetta verkefni felst m.a. í að útbúa meira efni á vefinn fyrir 

þennan hóp. Meðal tillagna sem verða lagðar fram hér á eftir eru stutt myndbönd ætluð til 

dreifingar á samfélagsmiðlum sem mun vonandi leiða af sér fleiri heimsóknir á vefinn, að gestir 

heimsæki fleiri síður í hverri heimsókn, og til fleiri fylgjenda á samfélagsmiðlum. Hér á eftir verða 

lagðar fram tillögur að skipulagi vefsvæðisins og fjallað um smíði efnis fyrir vefinn.  
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Skipulag vefsvæðis 

Greining á vefsvæði Sjóminjasafnsins leiddi í ljós að það væri nokkuð einfalt og notendavænt. Eins 

og kom fram eru vefsvæði einstakra sýningarstaða Borgarsögusafns fremur einföld, en á heildina 

litið má þó einfalda ýmis atriði á vef Borgarsögusafns. Þar ber sérstaklega að nefna leiðarkerfið 

fyrir miðju. Virðingarröð er ekki nógu skýr og leiðarkerfið skýrir ekki nægilega starfsemi 

Borgarsögusafns. Í breyttu skipulagi tel ég þó vænlegast að byggja á þeim grunni sem er til staðar, 

en styðjast við fræðin og greiningu á sambærilegum vefjum til að gera breytingar til bóta. Hér á 

eftir set ég fram grófhönnunarskissur (e. wireframe) að skipulagi og útliti vefsvæðisins, en þær voru 

búnar til í forritinu balsamiq. Í þessu forriti gerði ég skissu að skipulagi vefsins og skissu að forsíðu 

sýningarinnar. Í samtölum við hagsmunaaðila hjá safninu komu fram hugmyndir um að gefa 

sýningunni mikið vægi á forsíðu Sjóminjasafnsins, og á fyrri stigum voru uppi hugmyndir um að 

smíða nýtt vefsvæði eða hafa það á einhvern hátt aðskilið frá öðru efni á vefnum. Niðurstaðan 

varð hins vegar að gefa sýningunni aukið vægi á vef safnsins án þess að breyta skipulagi hans of 

mikið. 

Borgarsögusafn er sameinuð stofnun fimm staða og stjórnsýslulega sinnir það mikilvægum 

störfum. Koma þarf á framfæri mikilvægum upplýsingum fyrir marga notendur, eins og 

upplýsingum um viðburði, sýningar og safnfræðslu safnsins í heild. Viðburðir eru t.d. ekki í neinu 

öðru leiðarkerfi (eru ekki hluti af leiðarkerfi neins staks staðar), en fá hins vegar pláss á forsíðum 

annarra staða. Aðrir hlutir í leiðarkerfi Borgarsögusafns geta ekki verið skilgreind lykilverkefni 

notenda á þann hátt að þau séu verkefni sem flestir notendur leita í. Þau eru hins vegar lykilverkefni 

vegna þess að þetta er grundvallarþættir í starfsemi safnsins, og tilheyra í raun ekki neinum 

einstökum sýningarstað Borgarsögusafns. Þar má nefna minjavörslu, gjafir til safnsins, húsavernd 

og aðra starfsemi en þá sem tilheyrir tilteknum sýningarstað. 

Að mínu mati þarf að koma skýrar fram á vefnum að þessir fimm sýningarstaðir tilheyri 

Borgarsögusafni. Steve Krug segir að það verði að koma algjörlega skýrt fram á forsíðu vefs fyrir 

hvað hann stendur, hvaða vefur þetta er og hvers vefur þetta er. Að mínu mati kemur það ekki 

nægilega skýrt fram. Virðingarröðin er heldur ekki nægilega skýr. Það gætu verið tæknileg atriði 

sem gera að verkum að skipulag og framsetning leiðarkerfa er á þann hátt sem hún er. Leiðarkerfi 

Borgarsögusafns er eina leiðarkerfið sem býður upp á undirflokka. Annað atriði sem mér þykir 

ekki nægilega gott er að á öðrum síðum en forsíðu Borgarsögusafns sést ekki lógó Borgarsögusafns. 

Í þessum drögum að skipulagi er fyrsta, og stærsta, breytingin á leiðarkerfi vefsins. Ég legg 

til að skipulagi verði breytt á þá leið að leiðarerfi Borgarsögusafns, fyrir miðju, verði fært eða 

fjarlægt. Lógó Borgarsögusafns verði sett efst til vinstri í leiðarkerfi vefsins. Þegar smellt yrði á 

lógóið myndu undirflokkar annað hvort falla beint niður og lárétt út frá lógóinu, eða þeir birtast 
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undir aðalleiðarkerfinu. Þessar breytingar myndu fækka valmöguleikum notenda, einfalda 

forsíðuna og skipulag, skapa skýrari virðingarröð og úskýra betur að Borgarsögusafn sé regnhlíf 

sýningarstaðanna sem tilheyra því. Auk þess myndi þetta skipulag fylgja hefðum betur en núverandi 

skipulag. Þetta er stærsta breytingin sem lögð er til, en eins og komið hefur fram eru bestu 

vinnubrögð fólgin í því að fá vefi til að mala, að gera smáar og stöðugar endurbætur frekar en að 

ráðast í algjöra yfirhalningu. Stöðugleiki er mikilvægur. 

Að sama skapi er mikilvægt að kynning á sýningunni „Fiskur og fólk“ falli inn í heildarmynd 

vefsins og almennt skipulag hans. Stöðugleiki í þeim efnum er ekki síður mikilvægur. 

Grunnsýningin mun þó fá gott pláss á vefsvæðinu enda eitt helsta aðdráttarafl safnsins.  Meðan 

Sjóminjasafnið var lokað var efni á vefsvæði safnsins í lágmarki.  Eftir opnun sýningarinnar „Fiskur 

og fólk“ bættist aftur við flokkurinn „Útleiga“, en lítill fundarsalur er í Sjóminjasafninu sem leigður 

er út. Auk þess verður á sýningunni sjálfri gagnvirkt svæði þar sem verður hægt að búa til 

uppskriftir að fiskréttum. Til að skipuleggja efni vefsins þarf að átta sig á því hvaða efni er á vefnum 

og forgangsraða því. Hér á eftir er listi yfir þetta efni48, sett upp í mögulega flokka og undirsíður 

þeirra: 

 

 „Opið“ 

o Ein síða. Upplýsingar um opnunartíma á safninu. 

 „Sýningar“. Upplýsingar um sýningar Sjóminjasafns. 

o Milliforsíða með lista yfir sýningar. 

o Ný grunnsýning. 

o Gamla grunnsýningin. 

o Sýning í vélasal (salur á neðri hæð safnsins fyrir tímabundnar sýningar) 

o Sýning í Hornsíli (salur á efri hæð safnsins fyrir tímabundnar sýningar, en einnig 

leigt út sem fundarherbergi). 

 „Óðinn“ 

o Ein síða. Kynningartexti um varðskipið Óðin, sem er hluti af Sjóminjasafninu og 

opið gestum með leiðsögn starfsmanns safnsins. 

 „Skólahópar“. Upplýsingar um hvað er í boði fyrir skólahópa. Flokkað eftir skólastigi 

barna. 

o Milliforsíða þar sem leikir og dagskrá er flokkað eftir skólastigi og aldri. 

o Skipið sem sökk (leikskóli og grunnskóli). 

                                                 
48 Á þessum lista er miðað við efni á vefsvæði Sjóminjasafnsins meðan safnið var lokað, ásamt því efni sem lagt er til 
í þessu verkefni.  
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o Alvöru varðskip! (leikskóli). 

o Átök um þorskinn: hlutverkaleikur (grunnskóli). 

o Til hvers eru varðskip? (grunnskóli). 

o Eldri nemendur (framhaldsskóli og háskóli). 

 „Um safnið“ 

o Ein síða. Saga safnsins og starfsemi þess. 

 „Útleiga“. Upplýsingar um Hornsílið.  

o Ein síða með upplýsingum um möguleikann á útleigu og hagnýtum upplýsingum. 

 „Ítarefni“ 

o Fiskurinn veiddur. 

o Lífríki sjávar. 

o Sjómannalífið. 

o Grandinn og Reykjavíkurhöfn. 

o Saltfiskur, Spánarvín og Þorskastríð. 

 „Uppskriftir“ 

o Ein síða. Á sýningunni er margmiðlunarborð þar sem gestir geta sett saman 

uppskrift að fiskrétti. Hönnuðir sýningarinnar leggja til að gestir geti sent inn 

uppskriftir og að einhverjar þeirra verði birtar á vef safnsins, t.d. uppskrift 

mánaðarins. Auk þess að vera skemmtileg virkni gæti þetta stutt við markaðs- og 

kynningarstarf safnsins. Gestir safnsins eru hvattir til að heimsækja vefinn og aðrir 

notendur gætu heimsótt vefinn fyrst og fremst í þeim tilgangi að skoða uppskriftir 

að góðum réttum. Þannig gæti þessi síða dregið að sér fleiri notendur en þá sem 

hafa heimsótt safnið eða hafa í huga að heimsækja það. 

 

Á þessum lista eru átta flokkar, en það eru of margir flokkar fyrir vefinn. Samkvæmt Guðrúnu 

Helgu, vefstjóra, er stefna safnsins að sex flokkar að hámarki séu í leiðarkerfi hvers staðar fyrir sig. 

Til þess að fækka flokkum verður að forgangsraða þeim, og mögulega þarf að breyta skipulagi 

vefsins. Það sem ég tel vera lægst í forgangsröðinni eru flokkarnir „Ítarefni“, „Óðinn“ og „Opið“. 

Ítarefni og Óðni má koma fyrir með umfjöllun um sýningar safnsins, auk þess að gefa því pláss á 

forsíðu.  
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Mynd 28. Forsíða vefsvæðis Sjóminjasafnsins meðan safnið var lokað. 

 

Á forsíðu Sjóminjasafns er leiðarkerfi vefsins (þrjú leiðarkerfi). Fyrir neðan leiðarkerfið eru 

fjórir reitir fyrir síður. Þar er viðburðadagatal Borgarsögusafns, Messinn (hlekkurinn flytur 

notendur beint á Facebook síðu Messans) og safnbúð (hlekkur færir notendur á síðu um safnbúð 

Sjóminjasafnsins (þetta er ekki undirsíða neins flokks). Auk þess er, þegar þetta er skrifað, reitur 

þar sem upplýst er að safnið sé lokað (flytur notendur yfir á síðu sem tilheyrir engum flokki í 

leiðarkerfi). Það er til flokkur sem heitir „Fréttir“, fyrir Borgarsögusafnið allt, en er ekki partur af 

neinu leiðarkerfi. 

Möguleg lausn við þessu gæti verið að fjarlægja flokkinn „Opið“. Samkvæmt Guðrúnu 

Helgu voru gerðar prófanir á vefnum fyrir nokkru síðan þar sem kom fram að þegar notendur 

reyndu að finna opnunartíma fóru þeir oftast beint í fót síðunnar og þannig framhjá upplýsingum 

um opnunartíma, verð og staðsetningu. Þess vegna var flokknum bætt við. Eins og kom fram í 

kaflanum hér á undan heimsóttu flestir gestir forsíður einstakra sýningarstaða en hegðun þeirra 

bendir sömuleiðis til að í flestum tilfellum leiti þeir að hagnýtum upplýsingum um safnið og 

einstaka sýningarstaði. Tveir notenda í minni prófun notuðu hins vegar flokkinn „Opið“ til að 

nálgast þessar upplýsingar. Hægt væri þó að færa þessar upplýsingar neðst á síðuna. Það fylgir 

hefðum auk þess sem það myndi fækka flokkum í leiðarkerfi. Auk þess eru þær neðst á síðunni 

„Um safnið“.   
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Mynd 29. Fyrri tillaga að forsíðu vefsvæðis Sjóminjasafns. 
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Mynd 30. Seinni tillaga að forsíðu vefsvæðis Sjóminjasafns. 
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 Tillögurnar tvær að forsíðu vefsvæðis Sjóminjasafnsins eru nánast eins, og báðar byggja 

þær á skipulagi núverandi vefs. Þessar tillögur gera ráð fyrir að leiðarkerfi Borgarsögusafns verði í 

raun fjarlægt. Lógó Borgarsögusafns komi efst vinstra megin. Það fylgir hefðum betur en 

núverandi fyrirkomulag, auk þess sem það afmarkar efni á safninu og gerir virðingarröð skýrari. Þá 

er skýrara að Borgarsögusafn er heild fimm sýningarstaða en leiðarkerfi þess þvælist ekki fyrir þegar 

vefsvæði hvers sýningarstaðar er heimsótt. 

 Ef farin yrði sú leið að hafa mynd en ekki stiklu ætti myndin að vera smellanleg og færa 

notandann yfir á forsíðu sýningarinnar. Eins og sést er uppsetning sú sama hvort sem stikla eða 

mynd verður notuð. Undir þessum ramma eru stuttur kynningartexti um sýninguna. Textinn kæmi 

í stað rammans sem er til staðar núna þar sem eru annað hvort margir smellanlegir rammar sem 

færa notanda yfir á síður fyrir viðburði, safnfræðslu eða sýningar safnsins, eða myndasýningu. 

Neðst eru síðan upplýsingar um opnunartíma, verð og aðrar hagnýtar upplýsingar.  

 

Uppsetning efnissíðna 

Drög að forsíðu sýningarinnar eru sömuleiðis lítið breytt frá núverandi vef. Efnið verður kynnt á 

annan hátt, t.d. með notkun mynda og stiklu. Þegar komið er á milliforsíðu fyrir sýningar safnsins 

verður útlitið í raun eins og það er í dag. Þegar loks er komið á forsíðu sýningarinnar „Fiskur og 

fólk“ hefur útlitið breyst nokkuð. Framsetning British Museum á ítarefni finnst mér mjög góð og 

ég vil nota það sem fyrirmynd á vef Sjóminjasafnsins. Á núverandi vef er eina ítarefni fyrir sýningar 

hlekkir á skjöl. Þetta efni er merkt með tákni og birtist t.d. fyrir neðan kynningartexta um sýningar 

(sjá t.d. mynd 6). Ég vil breyta því þannig að rammarnir verði stærri og afmarkaðri á síðunni. Þá 

vil ég nota mynd og stuttan texta. Textinn væri annað hvort einungis titill eða mjög stuttur 

kynningartexti. Mynd og texti verður þannig sami rammi og hann verður smellanlegur. Ef þessi 

leið verður farin þarf að passa að textinn sem fylgir sé þannig gerður að hann hvetji fólk til að 

smella og lesa. Textinn þarf að vera stuttur og hnitmiðaður, hann þarf að vera lýsandi og hann þarf 

að vera til þess fallinn að fólk taki eftir honum og vilji smella. 
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Mynd 31. Skissa af forsíðu sýningarinnar. 

 

 Að mínu mati er þessi nálgun betri en að bæta við leiðarkerfi fyrir vefsvæði sýningarinnar. 

Grunnsýningin verður prýði Sjóminjasafnsins og efni hennar er umfangsmikið. Það verður hins 

vegar að falla að heildarásýnd vefs Borgarsögusafns og passa verður að gera ekki of róttækar 

breytingar á skipulagi, útliti eða skilaboðum á vefnum. Í þessum tillögum felst að vefurinn er 

einfaldur. Ég hef reynt að einblína á lykilverkefni og fylgja þeim reglum og ráðum sem fjallað er 

um í þessari greinargerð. Í næsta kafla verður síðan fjallað nánar um efnið sjálft. 
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Vinnsla efnis 

Á þessu stigi er vert að rifja upp efnisstefnu þessa verkefnis: 

 

 Einfaldleiki. Framsetning á að vera einföld án þess þó að fórna fræðilegum gildum. 

 Efni skal vera eins stutt og tök eru á. Hins vegar er rétt að vísa í ráðið hér að ofan. Lengd 

þarf að fara eftir efni. 

 Nota almennt tungutak. 

 Nota öfuga pýramídann. Forgangsraða upplýsingum, skrifa stuttar efnisgreinar og koma 

mikilvægustu upplýsingum fyrir fremst í hverri efnisgrein. 

 Myndræn framsetning. Texti, myndir og myndbönd eiga að styðja hvert við annað. Lifandi 

myndefni og hreyfing á síðu vekur athygli gesta. 

 Nota fyrirsagnir og lista þegar það á við. 

 Búa til frásögn þar sem það á við. 

 Segja frá fólki, reyna að koma að persónulegum frásögnum og þess háttar efni. 

 Fyrir þetta verkefni hentar vel að sýna mun eftir tímabilum. T.d. mun á húsnæði 

Sjóminjasafnsins og mun á veiðarfærum og skipum. 

 Gott ráð er að reyna að tala ekki við alla, heldur skrifa fyrir tiltekinn markhóp. Reyna að 

finna rödd vefsins og tala með þeirri rödd.49 

 

Í undirbúningi miðlunarhluta verkefnisins fór ég yfir handrit að sýningunni og hönnunarbók. Á 

þeim grunni varð til flokkun efnis og forgangsröðun.  Efnisflokkarnir eru eftirfarandi: 

 

o Samantekt. Kynning á sýningunni. Þessi texti yrði annað hvort stuttur og hnitmiðaður 

kynningartexti eða lengri texti þar sem fjallað væri á ítarlegri hátt um sýninguna og efni 

hennar sett í víðara samhengi. 

o Nýtíska sýningarinnar. Það sem felst í þessu er að fjalla um það sem er nýjungagjarnt á 

sýningunni og sérstaklega það sem er ekki hefðbundinn texti, gripir eða myndbönd. Undir 

þetta falla t.d. tveir turnar á sýningunni sem eru eins konar skúlptúrar, innsetning sem sýnir 

máva í leit að fæði, alls kyns infografík og margmiðlunarefni. 

o Veiðarfæri. Hvernig líta þau út og hver er virknin? Hvernig hafa veiðarfæri þróast? Inn í 

þetta blandast þróun skipa sem gerð hafa verið út frá Reykjavík. Á sýningunni er infografík 

                                                 
49 Hoa Loranger, „Plain Language Is for Everyone, Even Experts“, https://www.nngroup.com/articles/plain-
language-experts/. 

https://www.nngroup.com/articles/plain-language-experts/#_blank
https://www.nngroup.com/articles/plain-language-experts/#_blank
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sem skýrir veiðarfæri og hvernig þau virka, sem hentar sömuleiðis vel í vefvæna 

framsetningu. 

o Saga hússins. Sýningin tekur sterklega mið af sögu hússins og svæðinu í kring. Fiskvinnsla 

var starfrækt í húsinu um langt skeið og rýminu hefur verið breytt til að því svipi meira til 

þeirra tíma í sögu hússins. Þetta er stór hluti af sýningunni og áhugavert að fjalla um hvernig 

saga hússins og hafnarinnar hefur áhrif á efni og framsetningu sýningarinnar. 

o Fiskurinn í hafinu. Á sýningunni er fjallað mikið um lífríki sjávar, hafrannsóknir, 

umhverfisáhrif, fiskveiðar og allt lífsskeið fisksins sem við lifum í námunda við og nýtum 

okkur. Þetta er ennfremur efni sem getur verið mjög fallegt myndrænt, mep notkun fallegra 

mynda og myndbanda af fiskum.  

o Stikla. Flest söfn og sýningar, a.m.k. erlend samanburðarsöfn, nota myndbönd til að kynna 

sig. Þau henta vel til dreifingar og eru ekki bundin við vefinn. Þetta væri stutt myndband 

sem kynnir sýninguna og getur farið á samfélagsmiðla, og hver veit nema það færi á flakk 

um internetið. Stikla er tilvalin á forsíðu vefs Sjóminjasafnsins.   

o Lífið um borð. Þetta nær utan um allt líf sjómanna í rauninni. Áhugavert efni í þessum 

flokki er t.d. sjóklæði, gripir sem tengjast lífinu á sjó og umfjöllun um hættur hafsins og 

sjóslys. 

o Safnfræðsla. Upplýsingar um efni, fræðslu og heimsóknir fyrir skólahópa. Safnfræðsludeild 

Borgarsögusafns sér um að útbúa efni í þessum flokki. 

o Uppskriftir. Gert er ráð fyrir þessari virkni á sýningunni. Á sýningunni er margmiðlun þar 

sem hægt er að sækja og búa til uppskriftir að alls kyns fiskréttum. Á vefnum á síðan hluti 

þessara uppskrifta að verða aðgengilegar. 

 

Forgangsröðun 

Í kjölfarið forgangsraðaði ég þessum efnisflokkum eftir mikilvægi. Grunnforsendan fyrir þessari 

flokkun var hversu vel efnið hentaði vefvænni miðlun. Röðun flokkanna á þessu stigi var 

eftirfarandi: 

 

1. Stikla fyrir sýningu. 

2. Safnfræðsluefni. 

3. Samantekt (stutt kynning eða umfangsmeiri umfjöllun). 

4. Uppskriftir. 
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5. Nýtíska sýningar. Skúlptúrarnir, infografíkin og margmiðlun er stór hluti sýningarinnar og 

mun þetta vonandi vekja athygli og ánægju gesta. Að sama skapi er þetta hentugt fyrir 

myndræna framsetningu. 

6. Veiðarfæri. Til að sýna hvernig veiðarfærin líta út og hvernig þau virka hefur verið gerð 

infografík sem hægt er að nýta í vefmiðlun. Auk þess er þetta fræðandi efni. Hægt er að 

sýna breytingar eftir tímabilum. 

7. Saga hússins. Breytingar á húsnæðinu, saga hússins og Reykjavíkurhafnar eru 

grundvallaratriði í sýningargerðinni. Þetta er áhugavert efni og hægt er að sýna breytingar 

á húsnæðinu og svæðinu. 

8. Fiskurinn í hafinu. Ástæðan fyrir því að þetta er neðarlega á forgangslistanum er að fjallað 

er vel um þetta á sýningunni sjálfri og framan af mat ég það svo að þetta efni væri ekki 

endilega vel til þess fallið að miðla á vef, a.m.k. ekki í samanburði við aðra efnisflokka. Sú 

afstaða breyttist hins vegar í ferlinu. Myndræn framsetning lífríkis sjávar, og hafsins yfir 

höfuð, er falleg og heillandi. 

9. Lífið um borð. Umfjöllunarefnið er ekki nýtt og þó það sé áhugavert er vefurinn kannski 

ekki hentugasti vettvangur. 

 

Framangreind forgangsröðun var fyrst og fremst byggð á lestri handrits og hönnunarbókar. Eftir 

því sem leið á verkefnið riðlaðist röðunin, og sú afstaða varð ofan á að öll þessi efni sköpuðu heild. 

Efnisflokkarnir ná í raun um öll efnistök sýningarinnar, en eins og komið hefur fram var áhersla 

lögð á vefvæna miðlun. 

 

Það efni sem er á sýningunni og getur nýst á vef er: 

 

 Ljósmyndir. Flestar myndirnar eru af hafnarsvæðinu. 

 Gripir og munir. 

 Infografík. T.d. af veiðarfærum og mismunandi veiðiaðferðum. 

 Myndbönd. Margs konar efni. Viðtöl, gamalt myndefni, myndir frá fiskvinnslu og af 

fiskveiðiskipum og fleira. 

 Hljóð (frásagnir og viðtöl). 

 Textar. Handrit og munatextar. 

 Auk þess er hægt að taka myndir eða myndbönd af sýningunni, t.d. af margmiðlunarefni 

og öðru sem verður ekki miðlað öðruvísi á vef. 
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Úttfærsla 

Eitt af því sem varð ljóst í ferlinu var að sumir efnisflokkarnir væru ef til vill of líkir og betra væri 

að sameina þá. Þannig ákvað ég að sameina efnisflokkana sem hétu í upphafi „stikla“, „samantekt“ 

og „nýtíska sýningarinnar“ og mynda úr því heildstæðara kynningarefni um sýninguna. Efnistök 

annarra flokka héldust nokkurn veginn söm. Eins og komið hefur fram er best að á vef sé ein rödd 

sem tali en ekki margar. Þess vegna er ekki ráðlegt að framsetning þessa efnis sé of ólík öðru 

kynningarefni fyrir sýningar Borgarsögusafns. Undirsíðurnar verða fyrst og fremst byggðar upp á 

texta og myndum, og tveimur kvikum myndum (stikla og myndband um lífríki sjávar). 

Efni sýningarinnar er ekki allt tilbúið þegar þetta er skrifað, en fyrir endanlega miðlun á vef 

safnsins væri hægt að nota lifandi myndir sem unnar eru fyrir sýninguna auk viðtala og frásagna 

sem eru á hljóðformi. Úr því efni væri líka mögulegt að búa til styttri myndbönd ætluð til dreifingar 

á samfélagsmiðlum, frekar en aðalvef, eða annað kynningarefni. Það efni sem liggur fyrir þegar 

þetta verkefni er unnið er handrit og hönnun sýningarinnar, listi yfir gripi og muni á sýningunni og 

ljósmyndir. Það sem ekki er fullklárað eru myndbönd og viðtöl og frásagnir í hljóðformi, auk 

uppsetningar sýningarinnar sjálfrar. Miðlunarhluti verkefnisins felst í gerð kynningarefnis um 

sýninguna, auk skipulags vefsins (sem greint var frá í kaflanum hér á undan). Hér á eftir verður 

greint nánar frá drögum að kynningarefninu og hverri síðu sem tilheyrir þeim hluta þessa verkefnis. 

 

Mikilvægt er að farið sé eftir kröfulýsingu og efnisstefnu. Vefsvæðið þarf að tala með sama 

rómnum. Ólíkar undirsíður þurfa að skapa heild, vera unnar út frá sömu markmiðum og stefna að 

sama marki. Það verður að tala við ákveðinn markhóp og stefna að ákveðnu markmiði. Markmiðið 

er að vinna gott efni á grunni handrits og annars efnis sýningarinnar. Efnið skal vera áhugavert, 

fræðandi og til þess fallið að kynna sýninguna vel og vonandi auka fjölda gesta safnsins, og auka 

umferð á vef safnsins. 

 

Um síðurnar 

Miðlunarhluti verkefnisins er í formi vefsíðna, sem fjallað er um í þessum kafla, og drögum að 

skipulagi vefsvæðis Sjóminjasafnsins, sem fjallað var um í kaflanum hér á undan. Skil vefsíðnanna 

voru útfærð þannig að settar voru upp „faldar“ síður (síður sem ekki eru birtar á vef safnsins) í 

vefumsjónarkerfi vefs Borgarsögusafns. Flestar ljósmyndir sem fylgja síðunum eru frá 

Ljósmyndasafni Reykjavíkur og eru til sýnis í myndatré sýningarinnar. Sömuleiðis eru nokkrar 

myndir úr hönnunarbók sýningarinnar, t.d. af infografík tengdri fiskveiðum. Hér á eftir verður gert 

grein fyrir hverri síðu fyrir sig ásamt öðrum tillögum að efni sem má vinna út frá efni sýningarinnar.  
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Forsíða sýningar 

Forsíða sýningarinnar á að vera besta kynningin fyrir sýninguna og helsta markmiðið er að hún 

kynni sýninguna vel og laði til sín gesti. Efni hennar og uppsetning á að vera mjög þjónustumiðað, 

en  aðrar síður geta verið lengri og ítarlegri. Mikil áhersla er á myndræna framsetningu. Áhrifaríkar 

myndir af sýningunni eru á þessari síðu og þar spilar stikla stórt hlutverk. Texti er stuttur og 

hnitmiðaður en á öðrum undirsíðum er fjallað betur um efni sýningarinnar og hún sett í samhengi 

fyrir gesti safnsins og vefsins.  

 Á þessari síðu er stikla en hún er sömuleiðis ætluð til dreifingar á samfélagsmiðlum og 

öðrum vefjum. Í henni eru notuð myndbrot úr sýningunni, af fólki að skoða safnið og þau klippt 

saman við brot úr myndöndum sem sýnd eru á sýningunni sjálfri (myndir af skipum úti á hafi, af 

fiskvinnslu og hafinu sjálfu). Áhersla er á að sýna fjölbreytta miðlun sýningarinnar. Mikilvægt er að 

stiklan sé stutt, helst í kringum 30 sekúndur. Best tel ég að einungis sé notast við texta en ekki tal. 

Eins og ég fjalla um hér á eftir skipta þar aðgengi máli. Fleiri geta innbyrt upplýsingarnar ef 

myndbandið er textað. Ég klippti saman prufuútgáfu af stiklu til að sýna uppbyggingu hennar. 

Notast var við myndir af sýningunni og safninu, auk myndefnis sem svipar til þess myndefnis sem 

er til sýnis á sýningunni (sjá nánar í umfjöllun um síðuna Lífríki sjávar).  

 

Grandinn og Reykjavíkurhöfn 

Mikilvægt er að fjalla um sögu hússins þegar fjallað er um sýninguna. Þannig er hægt að sýna þróun 

og breytingu á myndrænan hátt ásamt því að miðla mikilvægri sögu Sjóminjasafnsins, þeirrar 

byggingar sem hýsir safnið og svæðisins allt í kring. Mikil atvinnustarfsemi hefur verið við 

Reykjavíkurhöfn á því tímabili sem sýningin nær til og er enn. Þessi síða fjallar þannig um sögu 

hússins og Reykjavíkurhafnar. Notaðar eru myndir af hafnarsvæðinu frá mismunandi tímum til að 

sýna mun á svæðinu. Sömuleiðis eru myndir af húsinu frá ólíkum tímabilum.  

 

Lífríki sjávar 

Á sýningunni er lögð áhersla á að segja frá öllu lífshlaupi fisksins, fyrst og fremst í samhengi við 

það hvernig manneskjan rannsakar hafið og nýtir það, en þó ekki einungis í því samhengi. Á þessari 

síðu er fjallað um lífríki sjávar með áherslu á myndræna framsetningu. Textinn fjallar m.a. um 

hafstrauma og rannsóknir manna á hafinu. Á þessari síðu er auk þess myndband af lífríki sjávar. 

Ég setti saman myndband sem sýnir fiska (aðallega þorska) synda um í hafinu í bland við 

myndbönd af togurum við veiðar. Myndefnið var fengið af Youtube.com, úr mynböndum með 

opnum leyfum (creative commons), auk myndbands af fiskum að synda neðansjávar sem ég hafði 

aðgang að eftir að hafa unnið að sýningu um Þorskastríðin í fyrra námskeiði í Hagnýtri 
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menningarmiðlun. Á þeim tíma sem ég klippti þetta myndband var myndefni fyrir sýninguna ekki 

tilbúið, en á sýningunni er myndefni sem svipar mjög til þess myndbands sem ég útbjó. Á 

sýningunni eru þrjú myndbönd sem varpað er á veggi á þeim hluta sýningarinnar þar sem fjallað 

er um þessi efni. Eitt sýnir togara í brimróti, og hin tvö sýna fiska og önnur dýr neðan- og 

ofansjávar í sínum heimkynnum.  

 

Sjómannalífið 

Á þessari síðu er fjallað á breiðan hátt um líf sjómanna. Sjóslys og manntjón er stór partur af 

sýningunni og ekki hægt að fjalla um sögu sjósóknar án þess að takast á við þessa þætti sögunnar. 

Hér eru sýndar myndir af fólki úti á sjó, eða að störfum í landi. Fjallað er um fatnað og 

öryggisbúnað sjómanna. 

 

Saltfiskur, Spánarvín og Þorskastríð 

Í ferlinu varð það ljóst að flokkurinn „Sjómannalífið“ er eflaust of umfangsmikill. Til að koma í 

veg fyrir að sú grein yrði of stór og mögulega samhengislaus fær annað efni að njóta sín betur á 

annarri síðu. Þar er fjallað um fiskverkun og útflutning aflans, sambönd við erlend ríki sem skapast 

hafa í gegnum fiskveiðar og -sölu. Þorskastríðin fá eilítið pláss hér og efnið er kryddað með ljóði 

eftir Tómas Guðmundsson. Þá eru sýndar skemmtilegar ljósmyndir af bíl sem verið er að flytja í 

land og konum að verka saltfisk.  

 

Fiskurinn veiddur 

Eins og titillinn gefur til kynna er hér fjallað um þróun veiða og þróun skipa. Hér er infografík 

notuð til að sýna veiðar og veiðarfæri og hægt er að nota myndir til að sýna breytingu þeirra. T.d.  

handfæraveiðarfæri frá upphafi 20. aldar og frá okkar tímum. Margir munir tengdir þessu efni eru 

til sýnis og væri hægt að nota þá í miðlun á vef.  

 

Aðrar tillögur að efni 

Fleira efni er hægt að útbúa fyrir vefvæna miðlun sýningarinnar. Eins og ég hef nefnt er myndræn 

miðlun mjög hentug fyrir vef og aðar tillögur eru flestar þess eðlis. Þetta efni er auk þess ekki 

einungis ætlað til miðlunar á aðalvef Sjóminjasafnins heldur einnig sem kynningarefni fyrir 

samfélagsmiðla eða til frekari dreifingar. Samkvæmt efnisstefnu á að gefa viðfangsefninu 

persónulegan blæ þegar það á við, eða eins og segir í stefnunni sjálfri: „Segja frá fólki, reyna að 

koma að persónulegum frásögnum og þess háttar efni.“ Þegar verkefnið var unnið var margt af 

efni sýninginnar ekki tilbúið sem gæti nýst í þessum tilgangi fyrir þetta verkefni. Þar má nefna 
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viðtöl og frásagnir fólks. Eftirfarandi tillögum má bæta við efnissíðurnar þar sem það á við. T.d. 

myndi frásögn sjómanns af sínu starfi og lífinu úti á hafi bæta miklu við síðuna „Sjómannalífið“. 

Þetta efni gæti þannig dýpkað umfjöllun um sýninguna, og veitt efnissíðunum persónulegri blæ. 

Þær geta hins vegar jafnframt verið nýttar einar og sér, t.d. sem kynningarefni á samfélagsmiðlum. 

Annað efni sem lagt er til er eftirfarandi:  

 

 Myndbönd þar sem farið er um sýninguna. Sýningarstjóri getur t.d. kynnt sýninguna og 

fjallað um efnistök hennar, hönnun eða uppbyggingu. Sem fyrirmynd má nefna myndband 

sem Safnahúsið gerði og birti á Facebook þar sem sýningarstjóri „Sjónarhorns“ segir frá 

sýningunni.50 Þess háttar myndband myndi henta vel á vef sem og á samfélagsmiðla.  

 Annað efni sem tengist viðburðum eða sérstökum dögum. Sjómannadagurinn er eitt dæmi. 

Meðal efnis á sýningunni er skemmtilegt myndefni frá Sjómannadeginum sem hægt væri 

að nýta í áhugavert kynningarefni líkt og myndband sem sýnir hvernig Sjómannadagurinn 

hefur verið haldinn hátíðlegur í Reykjavík. Alls kyns viðburðir hafa verið, og eru enn, 

haldnir á þessum degi sem hægt er að leyfa almenningi að kynnast með myndböndum á 

samfélagsmiðlum. 

 Stutt myndbönd þar sem brot úr viðtölum eða frásögnum eru sett undir myndir af 

sýningunni og brotum úr myndefni. Til dæmis myndir af skipi úti á hafi undir frásögn 

sjómanns af lífinu um borð. Sömuleiðis væri hægt að nýta ljóð eða lög sem má lesa og 

heyra á sýningunni í þessum tilgangi. Önnur hugmynd væri að segja frá tilteknum munum 

á sýningunni (þetta getur bæði verið myndband og textasíða). T.d. væri hægt að segja frá 

alls kyns munum sem tengjast netagerð, skipasmíði eða gömul veiðarfæri. Þessi myndbönd 

geta verið mjög stutt en aðalatriði er að gefa viðfangsefninu mannlegan blæ. Að sýna 

manneskjur. Sumt af þessu væri hægt að nota til að bæta við umfjöllun á undirsíðum um 

sýninguna en gæti sömuleiðis hentað vel til dreifingar á samfélagsmiðlum. 

 

Myndbönd fanga athygli notenda vel en vert er að hafa í huga aðgengismál þegar kemur að 

framsetningu myndbanda á vef. Gott er að myndböndin séu með texta svo að fleiri geti horft á 

þau. Oft spilast myndbönd sjálfkrafa á samfélagsmiðlum en fólk er oft í aðstæðum þar sem það á 

erfitt með að spila myndbönd með hljóði (í strætó, margmenni eða í vinnu) þannig að textar 

auðvelda notendum að horfa á myndböndin.  

                                                 
50 „Sjónarhorn / Points of view“, Facebook síða Safnahússins,  
https://www.facebook.com/safnahusid/videos/855856464614771/. 
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Lokaorð 

„Fiskur og fólk“ er áhugaverð og vel hönnuð sýning sem vert er að skoða. Eflaust mun margt í 

miðlun hennar á vef vera ólíkt því sem lagt er til í þessu verkefni. En vefvæn miðlun byggir í raun 

og veru á einföldum gildum. Hún skal vera markviss, einföld, í þágu notenda. Góður 

undirbúningur er nauðsynlegur í vinnslu vefverkefna svo og stöðugt endurmat og samtal við 

notendur á öllum stigum. Í þessu verkefni voru þetta markmiðin og gildin sem lagt var upp með 

frá upphafi. Vefur Sjóminjasafnsins, og Borgarsögusafns í heild, á að vera eins einfaldur og hægt 

er. Flokkar í leiðarkerfi skulu byggja á lykilverkefnum notenda líkt og efni á forsíðu. Efnissíðurnar 

sjálfar skulu vera stílhreinar, myndrænar og byggja á leiðbeiningum og ráðleggingum þeim sem 

greint hefur verið frá í þessari greinargerð. 
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