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Útdráttur 
 

Tilgangur þessa verkefnis er að framleiða kennslumyndbönd í vefsíðugerð á íslensku 

fyrir vefráðgjafarfyrirtækið Kóral ehf. Framleiðsluferli myndbanda getur verið krefjandi 

og huga þarf að mörgum þáttum ef ná á til áhorfenda. Ljóst er að með því að beita 

sýnikennslu næst meira áhorf og hentar mörgum að geta stundað óformlegt sjálfsnám. 

Uppbygging myndbanda er ekki síður mikilvæg í þessu ferli en í heildina ná stutt, 

hnitmiðuð og vel tæknilega framleidd myndbönd mestri athygli á efnisveitunni 

Youtube. Þegar kemur að því að miðla kennslumyndböndum er farsælast að setja upp 

notendavænan vef þar sem áhersla er lögð á að gæta jafnvægis á milli vefhönnunar og 

efnis á vefnum. Myndböndunum verður deilt á vinsælustu samfélagsmiðla Íslands, 

Facebook og Youtube, en mikilvægt er að fyrirtæki séu sýnileg á þeim miðlum sem 

markhópar þess halda sig.   

Niðurstöður þarfagreiningar leiddu í ljós að einstaklingar kalla eftir fræðsluefni 

tengdu vefsíðugerð, en jafnframt er nokkur eftirspurn eftir myndböndum um 

undirbúning (þarfagreiningu) sem æskilegt er að eigi sér stað áður en uppsetning á vef 

hefst. Með fræðsluefni um vefsíðugerð er einnig verið að koma til móts við þann hóp 

fólks sem veigrar sér við að læra tæknilegt efni á öðru tungumáli en íslensku og um leið 

sýna fram á að vefsíðugerð þarf ekki að vera kostnaðarsöm og unnin af sérhæfðum 

aðilum. 
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Abstract 
 
The purpose of this project is to produce instructional videos for web development in 

Icelandic for the web consultancy Kóral ehf. The creative and production process of 

such videos is very demanding and they require many attributes to both reach and attract 

the target audience. It is clear that by using interactive videos that demonstrate 

functionality you can gain more views and its suits those who wish to learn in an 

informal manner. The structure of the videos is no less important in this process where 

short, targeted, and technically well produced videos achieve the highest results on 

Youtube. When it comes to distributing these instructional videos the most likely 

avenue for success is to set up a user friendly website with an emphasis on maintaining 

a balance between design and content on the website. 

Videos are distributed to the most popular social media platforms used in Iceland, 

Facebook and Youtube,  but it is no less important that companies maintain visibility on 

all the mediums their target audience are likely to use. The results from a needs analysis 

were a clear indicator that individuals are calling for instructional content for web 

development. In addition there is demand for videos relating to the preparation (needs 

analysis) which is desirable before developing a new website. This type of instructional 

content is also catering to that demographic that might be insecure about learning 

technical matters in a different language than Icelandic. 
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Formáli 
 

Verkefnið er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í hagnýtri 

menningarmiðlun við sagnfræði- og heimspekideild Háskóla Íslands. Vinna við 

verkefnið hófst vorið 2019 og lauk í október 2019. Leiðbeinandi var Sigurjón Ólafsson, 

vefráðgjafi og fyrrum aðjunkt í vefmiðlun við Háskóla Íslands.  

Eftir að höfundur verkefnisins stofnaði vefráðgjafarfyrirtækið Kóral ehf. árið 2018, 

ásamt samstarfskonum, kom fljótt í ljós að mikil þörf var fyrir kennsluefni á íslensku 

sem snýr að vefsíðugerð. Við í Kóral höfum unnið fyrir einstaklinga á öllum aldri sem 

eru að reka eigin fyrirtæki, stór sem smá. Það hefur komið á óvart hversu mikla aðstoð 

einstaklingar hafa þurft við tæknileg smáatriði sem auðvelt er að leysa með einföldum 

leiðbeiningum á íslensku. Hugmyndin að íslensku fræðslu- eða kennsluefni kviknaði í 

kjölfar fyrirspurna og aukins álags við að leiðbeina einstaklingum í vefsíðugerð. 

Upphaflega var ætlað að einblína á Wordpress vefumsjónarkerfið hvað varðar einfaldar 

leiðbeiningar en ákveðið var að gera einnig stutt myndbönd um hvað felst í 

þarfagreiningu, sem og hvaða tæknilegu atriðum þarf að huga að áður en lagt er í 

vefsíðugerðina.  

Fræðsluefnið á ekki aðeins að vera gjaldfrjáls vettvangur fyrir einstaklinga heldur á 

einnig að nýtast í markaðssetningu fyrir Kóral vefráðgjöf. Tilgangurinn er gagnkvæmur, 

þ.e. að auka traust, ímynd og bæta tengslanet sem og styrkja Kóral sem 

vefráðgjafafyrirtæki. 

Ég vil byrja á því að þakka Sigurjóni fyrir góða leiðsögn og ábendingar við 

umgjörð og afmörkun verkefnisins. Það er ekki síst honum að þakka að fyrirtækið Kóral 

vefráðgjöf varð til. Sigurjón var og er okkur mikil hvatning og við lánsamar að hafa 

fengið hann sem kennara. Silju Hinriksdóttur vil ég þakka sérstaklega vel fyrir 

samstarfið, það var gæfuspor að kynnast henni í vefmiðlun. Þá vil ég þakka Agli Rúnari 

Erlendssyni fyrir góðar ábendingar. Valur Þór Gunnarsson fær sérstakar þakkir fyrir að 

veita okkur innblástur og hvatningu sem jók sjálfstraustið við áframhaldandi vinnu. Þá 

fær hann þakkir fyrir þátttöku í vinnustofu og fyrir að veita okkur aðgang að 

kennsluefni sínu. Eiginmanni mínum, Theódóri Ragnari Gíslasyni, vil ég þakka fyrir 

þann stuðning og þolinmæði sem hann hefur sýnt mér, ekki aðeins í þessu verkefni 

heldur í náminu öllu. Faðir minn, Rúnar Óskarsson, fær einnig þakkir fyrir að gefa sér 

tíma í yfirlestur og veita góðar ábendingar.   
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1 Inngangur 

Í nútímasamfélagi hefur aðgengi að fræðsluefni aukist til muna, sérstaklega fyrir tilstilli 

aukinnar hnattvæðingar og ýmissa tækninýjunga. Breytingar á kennsluháttum hafa rutt 

sér til rúms þar sem internetið er orðinn stór hluti af kennslu og miðlun kennsluefnis í 

dag. Það er því ekki að ástæðulausu að kennslumyndbönd eru sífellt að verða vinsælli, 

enda hafa flestir aðgang að sítengdum snjalltækjum þar sem auðvelt er að nálgast alls 

kyns efni (Jón Atli Benediktsson, 2017), hvort sem um ræðir sjálfshjálparmyndbönd eða 

myndbönd sem notuð eru sem námstæki. Þá er auðvelt fyrir kennara að framleiða og 

hlaða upp kennslumyndböndum á efnisveituna Youtube og freista þess að ná til 

áhugasamra á árangursríkan hátt.  

Myndbönd á Youtube eru eins misjöfn og þau eru mörg og flest þeirra eru 

gjaldfrjáls. Innan um vel gerð kennslumyndbönd er að finna aragrúa 

sjálfshjálparmyndbanda sem eru misvinsæl. Til að ná árangri, þ.e. að ná til þeirra 

markhópa sem miðað er að, þurfa myndböndin að búa yfir góðum framleiðslugæðum og 

efnistökum. Vinsælustu rásirnar á Youtube sem miða að því að búa til kennsluefni eru 

með margra milljóna áhorf, en margir hafa atvinnu af því að búa til slík myndbönd. Þó 

vinsældir kennslumyndbanda á Youtube séu miklar er ekki að finna mikið efni á 

íslensku. Íslensk myndbönd sem snúa að tæknilegu efni, sér í lagi efni sem snýr að 

vefmálum, eru vandfundin. 

Eftir stofnun Kóral ehf, var ákveðið að búa til fræðslu- og kennslumyndbönd tengd 

vefsíðugerð á íslensku og er það tilgangur þessa verkefnis. Miðlunarhluti verkefnsins 

felst bæði í að framleiða myndbönd og setja upp vefsvæði þar sem fræðsluefninu verður 

miðlað í formi myndbanda og sem fræðslugreinar. Þá er efninu einnig miðlað á 

samfélagsmiðla Kóral, Facebook og Youtube, en það er gert til að auka traust, 

tengslanet og sýnileika fyrirtæksins.  

Upphaflega var ákveðið að efni fræðslumyndbandanna skyldi aðeins miðast að 

vefumsjónarkerfinu Wordpress og þá sem einskonar sjálfshjálparmyndbönd en eftir að 

hafa unnið þarfagreiningu til að kanna áhuga og þörf á kennsluefninu kom í ljós að 

aukin eftirspurn var eftir myndböndum um þarfagreiningu fyrir vefsíður, sem og hagnýt 

atriði tengd vefsíðugerð. Því var ákveðið að efni myndbandanna skyldi skiptast í 

eftirfarandi þrjá þætti: 
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1. Undirbúningur. Hvað felst í þarfagreiningu fyrir vefi og hver eru helstu 

tól sem notuð eru í undirbúningsvinnu sem á sér stað áður en unnið er að 

vefsíðugerð.  

2. Wordpress. Einföld vefsíðugerð krefst ekki að notandi hafi tæknilegan 

bakgrunn. Þrátt fyrir það vefst vefsíðugerð fyrir mörgum. Augljós kostur 

er að kennslumyndbönd séu á íslensku.  

3. Hagnýt atriði. Þau eru að mestu leyti einskorðuð við íslenskt samfélag en 

kennslumyndbönd munu meðal annars fjalla um hvernig á að bera sig að 

við kaup á íslensku léni og hvað er átt við með hýsingu.   
 

Verkefnið skiptist í fjóra hluta þar sem sagt er ítarlega frá því framleiðsluferli sem hvert 

myndband útskýrir.  

• Fræðilegur bakgrunnur.  

o Skoðuð voru fræði sem liggja að baki notkun myndbanda í 

kennslu, hvaða kennsluhættir og námsleiðir eiga við sem og 

hvernig best er að byggja upp kennslumyndband.  

• Dreifing og miðlun kennslumyndbanda. 

o Fjallað er um hvernig er best að koma myndböndunum á 

framfæri og í dreifingu. Stiklað verður á stóru við uppbyggingu á 

vef í þessu samhengi og hvaða samfélagsmiðlar koma að gagni 

við miðlun og dreifingu efnisins.   

• Þarfagreining.  

o Framkvæmd var þarfagreining fyrir kennsluefni í vefsíðugerð á 

íslensku. Aðferð við þarfagreiningu; vinnustofa, viðtöl, 

samanburðargreining, netkönnun. Settar voru upp 

hönnunartillögur fyrir vefsvæði og að lokum framkvæmdar 

notendaprófanir. 

• Miðlunarleið. 

o Sagt er frá því hvernig myndböndin munu koma til með að vera 

uppbyggð, allt frá hugmynd og handriti, grafík, upptökum og 

klippingu til eftirvinnslu. Þá verður einnig dregin upp mynd af 

vefsvæði sem mun innihalda kennslumyndböndin. 
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Eftirfarandi rannsóknarspurningum verður svarað í þessari greinargerð: 

1. Hvernig er best að byggja upp kennslumyndband sem höfðar til flestra? 

2. Hvaða leiðir eru bestar til að koma kennslumyndböndum í vefsíðugerð í 

dreifingu? 

3. Hvernig gagnast niðurstöður þarfagreiningar við val á viðfangsefni fyrir 

fræðsluefni sem miðlar fróðleik og hagnýtum upplýsingum um vefmál/stafræna 

miðlun? 

 

Þarfagreining og miðlunarhluti verkefnisins voru unnin í samstarfi við Silju 

Hinriksdóttur, samstarfskonu höfundar í fyrirtækinu Kóral vefráðgjöf. Fræðsluefninu 

verður miðlað á vef Kóral (www.koral.is) og á samfélagsmiðlum fyrirtækisins. 
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2 Notkun myndbanda í kennslu 

Við lifum á tímum stafrænnar umbyltingar. Börn og unglingar alast upp við notkun 

tölva og snjalltækja og þykir sjálfsagt að hafa aðgang að internetinu. Tæknin er 

allsráðandi og strax í leikskóla kynnast börn stafrænum miðlum sem hafa áhrif og móta 

tilfinningalegan og hugrænan þroska þeirra. Kennarar og fræðimenn taka aukinn þátt í 

að nýta stafræna tækni við kennslu sem og til vinnslu við gerð fræðsluefnis, en ný tækni 

gefur kennurum og fræðimönnum aukna möguleika á að mæta þörfum fjölbreytts hóps 

nemenda og einstaklinga (Jones og Cuthrell, 2011).  

Notkun myndbanda í kennslu hefur verið við lýði frá því fyrstu kvikmyndatökurnar 

litu dagsins ljós um eða eftir 1940 en þá voru myndbönd notuð sem þjálfunartól fyrir 

hermenn. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og hafa kennarar og fræðimenn séð 

hversu árangursríkar sjónrænar kennsluaðferðir (e. visual materials) eru en margar 

rannsóknir hafa verið gerðar sem styðja það (Kim og Gilman, 2008; Zhang, Zhou, 

Briggs og Nunamaker, 2006). Helstu niðurstöður og það sem flestir eru sammála um er 

að með því að beita myndrænum og sjónrænum kennsluaðferðum sé ekki einungis verið 

að auka fjölbreytni í kennslu heldur einnig áhuga nemenda á viðfangsefninu. Nemendur 

eiga þannig auðveldara með að skilja verkefni og lausnir og skila betri námsárangri 

(Fish, Mun og A’Jontue, 2016; Cruse, 2011; Rapp, 2009). 

Notkun kennslumyndbanda hefur stöðugt aukist og hafa rannsóknir sýnt fram á 

notagildi við miðlun fræðsluefnis (Kay, 2014; Kay, 2012; Zhang, Zhou, Briggs og 

Nunamaker, 2006). Vinsældir myndbanda af þessu tagi má m.a. greina út frá auknu 

áhorfi á Youtube efnisveituna (Jones og Cuthrell, 2011).  
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2.1 Youtube 

Youtube er efnisveita sem hefur verið til í meira en áratug en hún kom fram á 

veraldarvefinn árið 2005. Frá því þá hefur veitan vaxið gríðarlega og er með um 

milljarð notenda, sem þýðir að næstum þriðjungur notenda internetsins eru með aðgang 

að Youtube. Á hverjum degi fer einn milljarður klukkustunda í áhorf í 91 landi á 80 

tungumálum og á hverri mínútu er um 300 klukkustundum af efni hlaðið upp á veituna 

(Youtube, 2019). Þetta gerir Youtube að annarri mest sóttu vefsíðu í heimi á eftir 

Google (Alexa, 2019).  

Youtube er skilgreind sem samfélagsmiðlaveita frekar en myndbandasafn vegna 

þess að notendur hafa möguleika á að hlaða upp myndböndum sem og að tjá sig um 

vinnu annarra notenda og eiga samskipti við þá. Slíkur vettvangur kallar fram sítengt 

samfélag (e. online virtual community) sem líkja má við Facebook (Mayora, 2009). Í 

fyrri tíð var markmið Youtube að mestu leyti að miðla afþreyingarefni en með tímanum 

hefur fjölbreytni myndbandanna aukist og eru allt frá heimatilbúnum myndböndum og 

tónlistarmyndböndum til heilu kvikmyndanna. Youtube hefur þannig skapað vettvang 

fyrir einstaklinga til að miðla efni á alþjóðavettvangi í þeim tilgangi að fá sem mest 

áhorf og með því skapa sér atvinnu með miðlun (Jones og Cuthrell, 2011).  

Síðustu ár hefur myndböndum sem hafa fræðslu- og menntunarlegan tilgang 

fjölgað. Margar menntastofnanir og fyrirtæki sem sinna, sem dæmi, endurmenntun eiga 

eigin Youtube aðgang þar sem fræðslu- og námstengdu efni er deilt. Eftirspurn eftir 

fræðsluefni hefur aukist og er orðið gríðarlega vinsælt áhorfsefni og kennarar og 

fræðimenn eru sífellt að átta sig betur á kostum Youtube sem miðlunarvettvangi fyrir 

þekkingu og námstengt efni. Þótt kennslumyndbönd hafi verið notuð til lengri tíma í 

kennslu veitir Youtube veitan greiðan aðgang að upplýsingum og er auðveld í notkun 

(Jones og Cuthrell, 2011). 

Í dag er aðgengi að þekkingu mjög gott og gerir tæknin okkur kleift að sinna til 

dæmis fjarnámi, en sú leið hefur notið vaxandi vinsælda. Þekktir fræðslumiðlar líkt og 

Edx og Khan Academy standa fyrir opnum netnámskeiðum og hafa að geyma 

gríðarlegan fjölda fjarnámskeiða á myndbandsformi. Yfir níu milljóna áhorf er á 

kennslumyndbönd Edx á Youtube (Youtube, 2019a) og yfir 1,5 milljarða áhorf er á 

myndbönd á vegum Khan Academy (Youtube, 2019b). Svo miklar eru vinsældirnar.  

Nýlega var Háskóla Íslands (HÍ) boðin þátttaka í gerð og rekstri opinna 

netnámskeiða á vegum Edx. Edx var stofnað af háskólunum Harvard og MIT í 
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Bandaríkjunum árið 2012 þar sem markmiðið var að skapa vettvang fyrir netnámskeið í 

hæsta gæðaflokki. Námskeiðin eru sett saman af virtum háskólum um allan heim (130 

menntastofnanir) og eiga það sameiginlegt að vera gjaldfrjáls. Edx nær þannig til 

einstaklinga sem hafa ekki greiðan aðgang að menntun og nær að skapa vettvang fyrir 

dýrmætan aðgang að upplýsingum og sérþekkingu á þröngum sviðum til stærri hópa en 

áður. Jafnframt gefa efnisveitur eins og Edx einstaklingum tækifæri til að mynda tengsl 

sín á milli og við fagaðila á alþjóðlegum vettvangi (Edx, 2019). 

Í ræðu rektors Háskóla Íslands (HÍ), Jóns Atla Benediktssonar (2017), við 

innleiðingu á Edx í HÍ kemur fram að háskólar víðs vegar um heiminn verði að halda í 

við þær tækninýjungar sem eru að eiga sér stað. Með því að innleiða námskeið á netinu 

er HÍ að styðja við og efla notkun upplýsingatækni í námi og kennslu, auka aðgengi að 

námi og þróa kennsluaðferðir í takt við þær tæknilegu og samfélagslegu breytingar sem 

eru að eiga sér stað. Jafnframt kemur fram að tæknin breytir því hvernig nemendur 

hugsa, leita lausna, hvaðan og hvernig þeir afla upplýsinganna og nota þær. 

Við kennslu er mikilvægt að nýta þær tækninýjungar sem gefast, bæði til að dýpka 

kennsluna og auka virkni nemenda. Nemendur hrærast í tækniheiminum og því þarf að 

miða miðlun efnis að því, en gæta varhug á að margt er ekki hægt að gera í gegnum 

tölvur eins og í verklegri kennslu. Tæknin kemur ekki í staðinn fyrir mannlega þáttinn, 

en persónulegt gagnvirkt samband milli kennara og nemanda er jákvætt. Þannig er 

mikilvægt að finna jafnvægi á milli tækninýjunga og almennra kennsluhátta (Jón Atli 

Benediktsson, 2017). 

Youtube er ekki gallalaus vettvangur þegar kemur að upplýsingagjöf, sérstaklega í 

námstengdum skilningi. Í mörgum tilvikum er ekki vitað hver stendur að baki 

myndbandanna sem þar er að finna og þarf því að hafa varann á. Til að vera viss um að 

upplýsingarnar séu réttar, áreiðanlegar og trúverðugar þarf að skoða hver höfundurinn er 

og hverju hann tengist (Jones og Cuthrell, 2011). Samkeppni á milli hagsmunaaðila 

kennslumyndbanda á Youtube um áhorf og auglýsingatekjur kalla fram aukin gæði í 

framleiðslu. Það er sú hugmyndafræði sem drífur framleiðendur áfram og knýr þá til að 

vanda til verka, bæði hvað varðar tækniatriði (svo sem hljóð og myndvinnslu) og 

efnistök (Müller, 2009).  

Við framleiðslu á kennslumyndbandi er mikilvægt að huga að til hvaða 

kennsluaðferða miðlun kennslumyndbanda telst og hvað einkennir hana. Því er greining 

nauðsynleg til að kennari átti sig á hvaða atriði þarf að hafa að leiðarljósi í 

framleiðsluferlinu.  
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2.2 Kennsluaðferðir 

Kennsluaðferð sem notuð er til að miðla efni í gegnum myndbönd telst til 

útlistunarkennsluaðferða. Þær byggjast á því að kennari miðlar þekkingu með því að 

útskýra eða fá nemanda til að leita lausna frá ólíkum sjónarhornum og hvetja til 

umhugsunar. Útlistunarkennsluaðferðir eru nokkuð margar en ein þeirra er sýnikennsla. 

Markmið hennar er að sýna hvernig vinnubrögð henta við tiltekið verkefni og/eða hvaða 

aðferðir eru notaðar. Þegar sýnikennslu er beitt er mörgum þátttakendum sýnd 

handbrögðin í einu eða hver og einn lærir á eigin forsendum. Sýnikennslan getur verið á 

margs konar formi og er myndbandsform eitt þeirra (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Þegar sýnikennslu er beitt þarf að huga að nokkrum grunnþáttum. Nauðsynlegt er 

að hafa góðan og skýran inngang, hafa málfar skýrt og að uppsetning sé með 

skipulögðum hætti. Framsetning á efninu verður að hæfa sem flestum, en hafa þarf í 

huga að kunnátta þátttakenda er misjöfn og varast skal að of- eða vanmeta hana. Eins er 

mikilvægt að gæta jafnvægis í yfirferðinni. Best er að útskýra vel í töluðu máli og hafa 

vettvang þar sem þátttakendur fá að spyrja um efnið.  

Við tæknilega uppsetningu myndbanda þarf að kynna sér rækilega þann tæknilega 

búnað og tól sem á að nota, til dæmis forrit og kerfi, til að tryggja að gæðin (hljóð og 

mynd) verði með sem besta móti (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Til að útbúa viðeigandi og gott kennslumyndband er ekki nægilegt að skoða 

kennsluhætti heldur þarf að setja sig í spor áhorfanda og skilja hvað felst í þeirri aðferð, 

að horfa á kennslumyndband. Hér á eftir verður stuttlega fjallað um mismunandi 

námsleiðir.   

2.3 Námsleiðir 
Fólk er sífellt að læra eitthvað nýtt. Það líður vart sá dagur að ný hæfni, þekking eða 

færni bætist ekki við í reynslubankann. Nám getur verið skilgreint á marga vegu, hvort 

sem það er innan hefðbundis menntakerfis eða eitthvað sem lært er utan þess, svo sem 

innan veggja heimilis eða á vinnustað (Werquin, 2010). 

Námi er hægt að skipta í tvo flokka, annars vegar formlegt nám og hins vegar 

óformlegt. Með formlegu námi er átt við hefðbundna menntun sem skipulögð er af 

menntastofnunum og byggist á skipulagðri námskrá. Námið er staðfest við námslok 

með prófskírteini eða starfsréttindum. Með óformlegu námi er átt við allt það sem 

einstaklingurinn tekur sér fyrir hendur í hinu daglega lífi, hvernig hann bætir við 

þekkingu sína og reynslu í gegnum hin ýmsu störf, tómstundir eða á vinnustað. 
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Einstaklingar átta sig oft ekki á að um óformlegt nám er að ræða, þar sem það er í 

mannlegu eðli að afla þekkingar á þennan hátt (Werquin, 2010). 

Óformlegt nám er skilgreint í orðabanka á þennan hátt: 

Nám sem felur í sér skipulagt starf sem ekki er beinlínis hugsað 

sem nám (hvað víðvíkur námsmarkmiðum, námstíma eða 

námsstuðningi). Óformlegt nám er með ásetningi af hálfu 

nemandans (Orðabanki íslenskrar málstöðvar, e.d.) 

Óformlegt nám getur einnig verið innan formlegs náms og þannig verið hluti af 

skipulagðri námsframvindu, en utan hinnar formlegu námskrár. Þetta hefur verið 

rannsakað töluvert og hefur komið fram að með því að nýta báðar aðferðir í kennslu, 

þ.e. að beita bæði formlegum og óformlegum aðferðum, hefur jákvæð áhrif á 

nemendann. Að gefa nemanda frelsi til að afla sér óformlegrar þekkingar utan námskrár 

eykur áhuga á formlegu námi. Slíkt frelsi hefur áhrif á virkni nemanda og hefur jákvæð 

áhrif á sjálfsmynd og sjálfstraust. Þá eru meiri líkur á að nemandinn sinni náminu af 

opnum hug og sé jákvæður gagnvart því (Peeters, De Backer, Buffel og Lombaerts, 

2014).  

Óformlegu námi má skipta niður í þrjá þætti samkvæmt skilgreiningu Jeffs og 

Smith í bókinni Informal Education (2005):  

1. Daglegt líf. Það sem einstaklingar læra í daglegu lífi og byggist á upplifunum, 

aðstæðum og viðbrögðum. Stöðugt áreiti kallar á eitthvað nýtt sem safnast í 

reynslu- og þekkingarbankann. Eins hversdagslegar og margar af okkar 

upplifunum eru sem tengjast þáttum daglegs lífs má segja að þetta séu 

mismunandi námsaðstæður.  

2. Sjálfsnám. Einstaklingar finna þörf innra með sér til að afla sér þekkingar að 

sjálfsdáðum og eiga frumkvæði að því. Þeir lesa um mismunandi efni í bókum 

og tímaritum, á netinu eða jafnvel horfa á kennslumyndbönd.  

3. Samskipti. Einstaklingar læra í gegnum félagsleg samskipti við aðra. Margir eru 

í félagasamtökum, vinahópum eða hóp sem deila svipaðri reynslu og 

upplifunum. Það eru viðbrögð annarra sem fá okkur til að sjá hlutina frá öðru 

sjónarhorni og læra þannig af þeim. 
 

Í þessu verkefni verður lögð áhersla á sjálfsnám sem námsleið en það má einnig 

skilgreina sem útfærslu á hugtakinu „DIY“ eða „Do It Yourself“. Þetta hugtak þekkja 

þeir sem hafa horft á myndbönd eða fræðsluefni. Rannsóknir lýsa hugtakinu sem 
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ákveðinni hegðun þar sem einstaklingar sjá um að útvega sér efni og form til eigin 

framleiðslu eða til að breyta eða endurskipuleggja efnislegar eignur (Wolf og McQuitty, 

2011). Í stuttu máli felst þetta í að búa til hluti sjálfur í stað þess að borga öðrum fyrir að 

gera það (Cambridge dictionary, e.d.). 

Sjálfsnám tengist einnig fjarnámi (e. e-learning), sem felst í því að stunda nám í 

gegnum internetið (til dæmis í gegnum Edx). Helstu kostir sem fylgja fjarnámi er fyrst 

og fremst sveigjanleikinn, þ.e. að geta lært hvar og hvenær sem er á eigin forsendum. 

Fjarnámið veitir vettvang til samskipta þar sem hægt er að hjálpast að og yfirstíga 

hindranir. Námið þarf ekki að kosta mikið og sparar til dæmis ferðakostnað og tíma. Þá 

tekur það tillit til mismunandi þarfa nemenda en nemendur stjórna sjálfir hraðanum á 

náminu. Slíkt sjálfsnám getur því hentað mörgum og eykur ánægju og minnkar stress 

(Arkorful og Abaidoo, 2014).  

Helsti galli fjarnáms eru lítil félagsleg tengsl en það getur haft áhrif á námsárangur 

að vera ekki í persónulegum samskiptum við kennara. Þá getur verið erfitt að leggja 

fyrir próf þar sem nær ómögulegt er að koma í veg fyrir svindl. Eins getur verið erfitt að 

stunda fjarnám í ákveðnum fögum, eins og læknavísindum (Arkorful og Abaidoo, 

2014). Það getur reynt á nemendur að afla sér þekkingar með sjálfsnámi því það krefst 

mikils aga og skipulagningar. Það er krefjandi en um leið getur það styrkt trú nemenda á 

eigin getu sem auðveldar að yfirstíga hindranir og ná árangri (Schunk og Ertmer, 2012). 

Með vitneskju um árangursríkar aðferðir við kennsluhætti og námsleiðir fæðast 

hugmyndir um hvernig hægt er að byggja upp árangursríkt kennslumyndband. Ljóst er 

að með því að beita sýnikennslu næst meira áhorf, en það hentar mörgum að geta 

stundað óformlegt sjálfsnám. Til þess að stuðla að sem bestum árangri er því næsta 

skref að skoða rannsóknir um efnið.  
 
2.4 Uppbygging kennslumyndbanda 
Í rannsókn Guo, Kim og Rubin frá árinu 2014 voru könnuð mismunandi form miðlunar 

á myndbandakennslu og hver þessara forma höfða mest til áhofenda. Notuð voru 

áhorfsgögn frá myndböndum á vegum Edx MOOC vettvanginum (Massive Open-

Online courses) á Youtube en áhorfið telur um 6,9 milljónir. Rannsóknin fór þannig 

fram að rýnt var í tölfræði áhorfs á myndbönd frá þremur mismunandi skólum, MIT, 

Harvard og Berkeley. Skoðað var meðal annars hvenær áhorfendur missa áhugann á 

myndbandinu og opna annað myndband, áhorfstíma hvers myndbands, hvort það líði 
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langur tími á milli áhorfs myndbanda og hvenær áhorfandi gerir hlé á áhorfi á hverju 

myndbandi. Til þess að greina þessar upplýsingar var notast við Google Analytics. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að styttri myndbönd sem innihalda 

sýnikennslu höfða meira til áhorfenda en myndbönd í fyrirlestraformi af hæsta 

gæðaflokki, þ.e. sem eru tekin upp með góðum gæðum. Eftir þessa rannsókn hafa 

háskólarnir þrír nýtt sér niðurstöðurnar og lagt meiri áherslu á sýnikennslu (Guo, Kim 

og Rubin, 2014).  

Í töflunni hér að neðan má sjá helstu niðurstöður teknar saman þar sem einnig er 

tekið fram hvaða atriði þarf að huga að við gerð myndbanda (Guo, Kim og Rubin, 

2014). 

Niðurstöður Mælt er með 

Styttri myndbönd höfða frekar til 

nemenda 

Að eyða góðum tíma í fyrirvinnu (grunnvinnu), 

handritsgerð og ekki hafa myndbönd lengri en 6 

mínútur. 

Myndbönd sem framleidd eru með 

persónulegu ívafi ná betur til 

áhorfenda en hágæða myndbönd 

Að taka upp myndband í óformlegu umhverfi, oft 

þarf ekki að fjárfesta í dýrum upptökubúnaði. 

Sýnikennsla hefur meiri áhrif en 

fyrirlestrar á myndbandaformi. 

Að hafa samfelldar hreyfingar og gott sjónflæði,  

þ.e. ekki of hraðar hreyfingar, ásamt lifandi 

talsmáta. 

Myndbönd þar sem talað er hratt og af 

miklum eldmóð ná meiri athygli  

Að æfa sig vel áður og fullvissa sig um að ekki 

þarf að tala hægt.  

Áhorfendur bregðast mismunandi við 

myndböndum á fyrirlestrarformi og 

sýnikennslu 

Að einblína meira á fyrstu upplifun fyrir 

myndbönd á fyrirlestrarformi, en fyrir sýnikennslu 

skal leggja áherslu á að hægt sé að skima yfir 

efnið. 

 

Í annarri rannsókn sem nefnd er í skýrslu Kay (2014) var þróaður 

undirstöðurammi/kenning um gerð kennslumyndbanda byggðum á eldri rannsóknum og 

kenningum. Þessi rammi var síðar notaður sem grunnur að gerð 59 kennslumyndbanda 
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sem notuð voru í kennslu í litlum háskóla í Kanada. Úrtakið voru 856 nemendur og voru 

þeir meðal annars spurðir út í viðhorf sín gagnvart kennslumyndböndunum sem og 

hvort upplýsingarnar hafi komið að gagni. 

Helstu niðurstöður voru að heilt yfir fannst nemendunum myndböndin hafa komið 

að góðu gagni, þeir áttu auðveldara með að skilja efnið og fannst betra að horfa á 

myndbönd en lesa kennslubækur (Kay 2014). 

Myndböndin 59 byggðust á eftirfarandi atriðum (Kay, 2014): 

• Verkefnið sem verið er að útskýra með myndbandinu þarf að vera skýrt frá 

upphafi myndbands. 

• Grunnhugtök þurfa að koma fram og vera útskýrð áður en verkefni er leyst. 

• Að verkefnið sé brotið niður og útskýrt vel hvert skref út frá heildarmyndinni. 

• Nota skal myndir, dæmi, gröf og töflur til að ýta undir skilning og varpa ljósi á 

lykilatriði vandans. Þó þarf að gæta jafnvægis því of margar myndir og of mikið 

áreiti, eins og bakgrunnstónlist, gætu haft neikvæð áhrif.  

• Ef notuð er handskrift eða letur skal það vera skýrt og auðlesanlegt. 

• Nauðsynlegt er að hafa yfirlit yfir helstu atriði í upphafi myndbandsins. 

• Lykilatriðum skulu gerð skil og/eða dregin fram með áberandi hætti til dæmis 

með mismunandi táknum eða litum. 

• Raddblær talsetjara þarf að vera skilvirkur, ekki of flatur og hraðinn ætti að 

fylgja myndefninu. 

• Lengd myndbands ætti ekki að vera lengra en 5 mínútur. 

• Koma skal aðalatriðum skjótt að og gæta þess að áhorfendur missi ekki 

athyglina 
 

Hér hefur verið farið yfir helstu þætti sem snúa að notkun myndbanda sem 

kennslutæki, kosti þess að nota Youtube efnisveituna sem miðlunarleið, hvaða 

kennsluaðferðir henta og örstutt skyggnst inn í hugarheim einstaklinga sem stunda 

sjálfsnám. Með þessa vitneskju í farteskinu má segja að góður grunnur sé til staðar um 

hvernig framleiða eigi kennslumyndband með farsælum hætti. Þá þarf sannarlega að 

huga að hvernig efnið skal sett fram á Youtube þar sem þarf að gera skil á kynningu á 

fyrirtækinu og framleiðendum, sérstaklega með tilliti til áreiðanleika og réttmæti 

upplýsinga.  
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Næst verður skoðað hvernig kennslumyndböndunum er miðlað í gegnum vefsíðu 

og hvaða atriði þarf að hafa í huga þegar byggja á upp notendavænan vef. Þá verður 

skoðað hvaða samfélagsmiðlar henta til að koma kennsluvefnum á framfæri. 

 

3 Dreifing kennslumyndbanda 

Í þessum hluta verður sagt frá þeim leiðum sem henta við að miðla og dreifa 

kennslumyndböndum á farsælan máta. Þar sem ætlunin er að setja upp vefsvæði með 

myndböndum verður byrjað á því að fjalla um hvernig æskilegt er að setja upp 

notendavæna vefsíðu. Því næst verður fjallað um Wordpress vefumsjónarkerfið og að 

lokum hvaða samfélagsmiðlar henta við að koma fræðsluefninu í dreifingu.   

3.1 Að setja upp farsælan vef 

Það þarf að huga að mörgum þáttum þegar kemur að því að halda úti farsælum vef. 

Starf vefstjóra felst í því að þekkja inn á mörg svið en er samt sem áður í eðli sínu ekki 

sérfræðingsstarf. Vefstjórar hafa yfirleitt menntun á öðrum sviðum en þurfa að hafa þá 

hæfni að tileinka sér nýjar áskoranir fljótt. Í fyrirtækjum á Íslandi er fátítt að vefstjóri sé 

í fullu starfi. Þó eru teikn á lofti um að þetta sé að breytast, sérstaklega hjá stærri 

fyrirtækjum. Kröfurnar eru að aukast um stafræn samskipti milli almennings og 

fyrirtækja sem kallar á metnað við gerð vefsíðna (Sigurjón Ólafsson, 2015). 

Vefstjóri þarf að hafa víðtæka þekkingu og hæfni til að beita almennri skynsemi til 

að greina verkefni og þekkja hvenær þarf að kalla til sérfræðings, t.d. forritara, 

kerfisstjóra, vefhönnuð, textasmið eða sérfræðing í markaðssetningu. Vefstjóri þarf 

þannig að hafa mikla samskiptafærni og getu til að tala sama tungumál (tæknimál) og sá 

sérfræðingur sem kalla þarf til.  

Það er því margt sem vefstjóri þarf að hafa kunnáttu á og þekkja í sínu margbreytilega 

starfi. Hér eru nokkrir þættir sem vefstjóri þarf að tileinka sér (Sigurjón Ólafsson, 

2015): 
 

• Grunnþekking á HTML og þekkja hugtök á borð við DNS, .NET, ISP, CSS og 

Javascript.  

• Gott vald á íslensku og ensku og geta til að skrifað stuttan hnitmiðaðan texta. 

• Þekkja starf markaðsfólks. 

• Þekkja markaðssetningu á netinu. 
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• Hafa skilning á grunnatriðum myndvinnslu. 

• Læra að þekkja notendur og kynna sér rannsóknir á sviði nytsemi. 

• Getu til að taka mikilvægar ákvarðanir.  

 

Helstu áskoranir sem vefstjórar standa frammi fyrir er að halda utan um þau verkefni 

sem skipta mestu máli og finna jafnvægi á milli þeirra. Til dæmis þarf að gæta þess að 

jafnvægi sé á milli vefhönnunar og efnis á vefnum.  

Paul Boag (2009) nefnir sex grunnstoðir sem þurfa að vera til staðar í vefhönnun. 

Þættirnir hafa áhrif hver á annan og sé tekið tillit til þeirra allra við uppbyggingu á 

vefsíðu má segja að kominn sé grunnur að notendavænum vef. Þættirnir eru eftirfarandi: 
 

1. Nytsemi (e. usability) 

Nytsemi er gæðastimpill (e. quality attribute) sem metur hversu auðvelt notendaviðmót 

er. Nytsemi vísar einnig til þeirra aðferða sem notaðar eru til að bæta notendaviðmótið í 

hönnunarferlinu (Nielsen, 2012). Ef vefur er of flókinn í notkun getur það fælt notendur 

frá og þeir gefast upp. Því þarf að gæta jafnvægis í hönnun, útliti og nytsemi vefs. Of 

mikil áhersla á einn af þessum þáttum getur haft áhrif á tilgang vefsins og á upplifun 

notenda (Boag, 2009).  

Nytsemi er oftast skilgreind út frá fimm gæðaþáttum: 

1. Námshæfni (e. learnability) 

Hversu auðvelt það er fyrir notendur að ná að leysa lykilverkefni þegar 

þeir heimsækja vef í fyrsta sinn. 

2. Skilvirkni (e. efficiency) 

Hversu fljótir notendur eru að leysa verkefnin eftir að hafa virt vefinn 

fyrir sér. 

3. Eftirminnileiki (e. memorability) 

Hversu fljótir notendur eru að átta sig á fyrri færni eftir að þeir 

heimsækja vefinn aftur eftir ákveðinn tíma. 

4. Villur (e. errors) 

Hversu mörg mistök eða villur notandi framkvæmir við heimsókn á 

vefinn og hversu auðveldlega hann getur lært af þeim. 

5. Ánægja (e. satisfaction) 

  Hversu ánægjuleg vefhönnunin er í augum notanda. 
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Nytsemi er mikilvæg til að vefur nái ákveðinni fótfestu. Ef notanda reynist of erfitt 

að finna efni á vef leitar hann einfaldlega annað. Margar aðferðir eru til að meta nytsemi 

en þær sem eru hvað mest notaðar og einfaldastar eru notendaprófanir. Notendaprófanir 

gefa endurgjöf á vefsvæði fljótt og örugglega en með þeim er hægt að komast fljótt að 

því hvað virkar fyrir notendur vefsvæðsins og hvað ekki. Við lok prófunar liggja fyrir 

niðurstöður sem hægt er að styðjast við, við uppbyggingu vefs (Nielsen, 2012). 

Steve Krug fjallar í bók sinni Don´t make me think (2012) um mikilvægi 

heimasíðunnar, þ.e. síðunnar sem tekur á móti notanda. Síðan á að gefa til kynna hvert 

notandi er kominn og á hann að geta áttað sig strax á mikilvægustu verkefnunum. Krug 

nefnir sex mikilvæg atriði í þessu samhengi: 

• Skýr virðingarröð á hverri síðu. 

Flokka verkefni niður eftir mikilvægi, þau sem skipta mestu máli eiga að 

fá mesta rýmið á síðunni 

• Skil milli ólíkra hluta síðunnar séu skýr. 

Að ólíkir hlutar síðunnar séu gerð skýr skil. Að mismunandi vefsvæði 

séu skilgreind og aðgreinanleg. 

• Halda í hefðirnar. 

Mikilvægt er að halda í hefðir. Notendur eru til dæmis vanir að ganga að 

vörumerki fyrirtækis (e. logo) efst í vinstra horninu. Þeir eru vanir að 

leitin sé alltaf hægra megin ofarlega, valmyndin lárétt fyrir miðju og 

upplýsingar um staðsetningu í fæti. Séu þessi atriði ekki virt getur það 

haft neikvæð áhrif á notandaupplifun. 

• Augljóst hvar eigi að smella. 

Hafa verður samræmi í hvar hægt er að smella og hvar ekki. Einnig þarf 

að hafa skýran greinarmun á hvernig hnappar og myndir eru skilgreindar. 

Hönnunin kemur hér sterk inn hvað varðar að sýna fram á hvað er 

smellanlegt og hvað ekki. 

• Halda truflunum og áreiti í lágmarki. 

Ef of mikið áreiti er á síðunni, til dæmis mikil hreyfing, blikkandi 

myndir, tónlist, skærir litir og miklar upplýsingar getur það haft neikvæð 

áhrif á notandaupplifun. 

• Hafa efni skannanlegt.  

Mikilvægt er að brjóta upp efni og hafa það hnitmiðað. Einnig þurfa 

undirsíður að vera vel skilgreindar og afmarkaðar frá öðru efni. 
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2. Aðgengileiki (e. accessibility) 

Aðgengileiki felst í að tryggja að allir notendur hafi jafnt aðgengi. Þarfir notenda á 

vefnum eru mismunandi hvort sem þeir eru fatlaðir, blindir, heyrnarlausir eða aldraðir. 

Það er siðferðisleg og lagaleg skylda að tryggja aðengi upplýsinga en margir vanrækja 

þessa skyldu sökum aukakostnaðar við vefinn eða hreinlega hafa ekki nægilega 

þekkingu og skilning á þessum mikilvæga þætti (Sigurjón Ólafsson, 2015; Boag, 2009). 

Íslenska ríkið hefur markað þá stefnu að opinberar stofnanir uppfylli viðmiðunarreglur 

WCAG 2.0 alþjóðlega staðalsins um aðgengi (Sigurjón Ólafsson, 2015) en þar er talað 

um fjórar meginreglur; perceivable (sjáanlegt) operable (nothæft), understandable 

(skiljanlegt) og robust (traust). Fyrir hvert atriði eru prófanleg viðmið um velgengni 

sem flokkast undir þrjú stig: A, AA eða AAA. Algengast er að miða við AA þar sem 

AAA er það strangt að enginn gæti uppfyllt þær kröfur (World Wide Web Consortium 

(W3C), 2019). Til að athuga hvort vefsíða standist staðalinn er hægt að keyra hana í 

gegnum tól eins og WAVE. Tólið er hjálplegt en dugar ekki eitt og sér, heldur er best að 

kalla til sérfræðing til að sjá um úttektina (Sigurjón Ólafsson, 2015).    

 

3. Vefhönnun/útlit (e. aesthetics)  

Fyrstu áhrif notanda við innlit á vef segja til um hvernig hann upplifir þá vöru eða 

þjónustu sem verið er að bjóða. Því skiptir máli hvernig skipulag vefsins er, hvaða litir 

eru notaðir, leturstærð og leturgerð, val á myndum eða önnur grafík. 

Í kringum 1990 og allt fram til ársins 2000 var lögð mikil áhersla á hönnun og útlit 

vefja og jafnvel talið að það skipti mestu máli í vefhönnun. Sú þróun gekk helst til of 

langt þar sem minna fór um aðra mikilvæga þætti vefhönnunar, s.s. nytsemi, efni, tækni 

og markmið. Í dag er meira einblínt á að finna jafnvægi milli þessara þátta þó margir 

eigi það enn til að gleyma sér í útlitinu (Boag, 2009).  

 

4. Tækniþróun (e. development) 

Margir vefstjórar veigra sér við að huga að tæknimálum. Þeim finnst þau oft 

yfirþyrmandi og margir velja að hunsa þau. Vefstjórar vilja þó að ákveðin virkni sé til 

staðar en eru oft ekki klárir á útfærslum m.t.t. undirliggjandi tæknimála. 

Það þarf ekki að skilja öll tækniatriði í þaula en það getur reynst dýrkeypt að halda 

ekki í við tæknina. Nýta þarf þau tæki og tól sem eru samþykkt og standast 

veikleikaprófanir. Sé nýjasta tækni ekki nýtt getur það haft í för með sér glötuð tækifæri 

til að betrumbæta vefi og ekki síður ef öryggisveilur eru til staðar getur það leitt til 
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skaða fyrir notendur sem og þjónustuveitendur. Þó er það eins og með allar stoðir 

vefhönnunar að gæta þarf jafnvægis í tækninni, því of tæknilegt umhverfi getur haft 

neikvæð áhrif á notendaupplifun, útlit, efni og aðgengi (Boag, 2009).  

 

5. Efni (e. content) 

Flestir vefstjórar eru sammála um að efni sé það sem skiptir höfuðmáli í vefhönnun, en 

því miður er það oft vanrækt. Fyrir því geta verið margar ástæður en líklegasta 

skýringin er sú að það sé einfaldlega mikil og erfið vinna að koma góðu efni til skila. 

Til að fanga athygli notandans þarf efni að vera vel framsett og vandað þannig að 

notandinn eigi auðvelt með að halda athygli og áhuga (Boag, 2009).  

Bæði BBC (2015) fréttaveitan og breski ríkisvefurinn Gov.uk (Government digital 

service, 2019) eru fyrirmynd margra þegar kemur að skrifum fyrir vefsíður. Þessar 

veitur eru þekktar fyrir að koma efni frá sér á skilmerkilegan máta, enda hafa þeir báðir 

efnisstefnur. Efnisstefna er skilgreind samkvæmt Kristinu Halvorsson (2010) sem sú 

aðferð sem setur ákveðinn ramma um hvernig skuli framsetja efni á vef. Aðferðin felur í 

sér hvernig skuli skipuleggja, dreifa, viðhalda og birta notendavænt efni sem höfðar til 

þess markhóps sem við á. Stefnan tekur einnig tillit til hvers konar efni á að búa til og 

hvers vegna, hvernig það er uppbyggt og hver ábyrgðaraðilinn er. Efnið á þannig að 

mæta þörfum og kröfum bæði notenda og hagsmunaaðila. 

Í grófum dráttum fjalla efnisstefnur BBC og Gov.uk um að skilja þarfir notenda og 

mæta þörfum þeirra með því að koma efninu á framfæri á skýran og einfaldan máta. 

BBC leggur meðal annars áherslu á c-in þrjú:  

  

Clear – að vera skýr, nota einfalt málfar. 

Concise – hnitmiðaður, nota stuttar setningar. 

Correct – að allt sé rétt, staðreyndir, stafsetning og 

greinarmerki. 

  

Þá skiptir máli um hvers kyns vef er að ræða. Reglur sem gilda um fréttavef eru oft 

strangar þar sem krafist er að ákveðið efni komi fram.  

Bæði Gov.uk og BBC nefna eftirfarandi atriði sem huga þarf að við gerð og 

framsetningu efnis: 
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• Efni skal vera hnitmiðað, ef ekki þá þarf að brjóta það upp með lýsandi 

fyrirsögnum (skrifa minna, segja meira). 

• Forðast skal langan texta, notast skal við „bullets“, myndir, myndbönd og 

tilvitnanir til að lífga upp á textann.  

• Vitna í það eða þá sem skrifað er um, tengla og skyldar fréttir. Fá þriðja aðila til 

að lesa yfir, öðruvísi má ekki birta fréttina.  

• Fylgjast með viðbrögðum notenda og vera tilbúinn að breyta eða bæta efnið út 

frá athugasemdum. 

• Í lokin þarf að vera auðvelt að deila fréttinni. Fá aðra miðla til að birta fréttina til 

að auka lestur greinarinnar. 

 

6. Markmið (e. objectives) 

Markmið vefs þurfa að vera skýr og ætti vefstjóri sífellt að minna sig á þau til að 

afvegaleiða ekki uppbyggingu vefsins. Því er mælt með þarfagreiningu í upphafi ferlis 

til að átta sig á hver eru mikilvægustu verkefni notandans. Í öllu sköpunarferlinu, þ.e. 

þegar farið er í gegnum stoðirnar sex, þarf sífellt að hafa markmiðin í huga og hafa því 

margir velt fyrir sér hvort þau ættu ekki að vera yfirheiti yfir hinar stoðirnar fimm. Paul 

Boag hefur komist að því að best sé að vinna að öllum þáttunum samhliða 

markmiðunum, þ.e. að finna út hver helstu markmiðin eru í gegnum þá vinnu. 

Þegar uppi er staðið er stóra markmiðið að stoðirnar fimm; nytsemi, aðgengileiki, 

tækni, efni og hönnun, nái að uppfylla þau markmið sem lagt er upp með.  

Í hnotskurn má segja að flestir fræðimenn á sviði vefgreiningar og vefhönnunar séu 

sammála um megininndrætti um hvernig skuli halda úti farsælum vef. Brian Miller 

(2014), Paul Boag (2009) og Steve Krug (2014) eru sammála um að gæta verði 

jafnvægis á milli texta og hönnunar. Fyrir það fyrsta þurfa markmið vefsins að vera skýr 

og vefurinn þarf að vera nytsamlegur þannig að notandi rati auðveldlega um og finni 

það sem leitað er að. Hönnun má ekki skemma upplifun notandans og tæknin má ekki 

vera of framúrstefnuleg. Það verður að vera hægt að opna síðuna í flestum, ef ekki 

öllum, tækjum. Efnið er þó það sem skiptir höfuðmáli.  

      

3.1.1 Wordpress vefumsjónarkerfið 
Þegar kemur að því að setja upp vef er mikilvægt að huga að því vefumsjónarkerfi sem 

valið er, þ.e. hvort það hentar fyrir það vefverkefni sem unnið er að og hvort það 
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uppfylli skilyrði þess sem ætlar að nota það. Wordpress (WP) vefumsjónarkerfið er eitt 

vinsælasta vefumsjónarkerfið á internetinu. Meira en 34% vefsíðna eru innan kerfisins 

sem þýðir að ein af hverjum fjórum vefsíðum sem heimsóttar eru daglega eru WP síður 

(Web technology surveys, 2019).  

Það er ekki ýkja flókið að setja upp einfaldan vef í WP. Kerfið er þannig hannað að 

ekki þarf mikla tæknikunnáttu við uppsetningu en krefst þess þó að viðkomandi þekki á 

innviðina, enda eru margir möguleikar í boði innan kerfisins og þá er gott að vera með á 

hreinu hvað hentar hverju sinni (Kinsta, 2019). 

WP er svokallaður opinn hugbúnaður sem rétthafi veitir frjálsan aðgang að og 

frumforrit eru aðgengileg. Jafnframt getur hver sem er komið að hönnun og þróun þess. 

Kerfið er í grunninn gjaldfrjálst en tekið er sérstakt gjald fyrir einstaka viðbætur og 

útlitsþemu. Næstum óteljandi útlitsþemu er að finna í kerfinu og hægt að finna viðbætur 

sem við kemur flestu í vefsíðugerð. Það er því ljóst að kerfið hentar mörgum og kemur 

til móts við þarfir flestra. Útlitsþemu segja til um hvernig við viljum að vefurinn líti út 

og þá er hægt að velja sérstakt sniðmát sem mætir þeim þörfum. Viðbæturnar hafa svo 

áhrif á virkni síðunnar. Lítil viðbót er til dæmis einfalt pöntunarform en stærri viðbót 

gæti verið vefverslun. Í dag eru um 50.000 gjaldfrjálsar viðbætur í boði og um 5.000 

útlitsþemu. Mun fleiri viðbætur eru í boði gegn greiðslu. Ekki þarf sérstaka kunnáttu í 

forritun til að setja upp vefsíðu í WP því viðmótið er einfalt og auðvelt í uppsetningu. 

Sé þekking á HTML og CSS til staðar eru fleiri möguleikar í boði og hægt að hafa 

aukna stjórn á hönnun og uppsetningu (Kinsta, 2019).  

Það er því ekki að ástæðulausu að WP er eitt vinsælasta vefumsjónarkerfið. Það 

býður upp á mikla möguleika og virkni sem mæta kröfum flestra. Helstu kostir kerfisins 

eru að það byggir á meira en 13 ára vinnu og er í stöðugri þróun. Wordpress samfélagið 

er stórt og er alltaf hægt að treysta á að fá aðstoð sem þarf ef upp koma vandræði. Þá er 

nánast hægt að stóla á að einhver annar hafi lent í sömu vandræðunum og er þá auðvelt 

að finna lausnina. Mörg fyrirtæki hafa orðið til í kringum þróun lausna fyrir WP þar 

sem einstaklingar hafa sérhæft sig í að þróa lausnir sem henta kerfinu, t.d. að þróa og 

hanna viðbætur og útlitsþemu (Trapani, 2016).  

Margir tölvusérfræðingar hafa verið á móti kerfinu þar sem það þykir ekki nægilega 

spennandi, ekki nútímalegt og er frekar þungt í keyrslu. Miðað við þann tíma sem það er 

búið að vera til þykir það ekki hafa þróast nægilega hratt. Þrátt fyrir það virðast þó 

flestir nota kerfið. Jákvæðu hliðarnar eru að það er áreiðanlegt, oftast rétta tólið fyrir 

hvaða verkefni sem er, auðvelt að læra á það og skilja. Vefstjórar þekkja oftast 
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innviðina og flestum finnst þægilegt að vinna í þessu viðmóti. Kerfið leysir mörg erfið 

verkefni sem tengjast því að setja inn efni handvirkt í gegnum HTML eða CSS. Það eitt 

og sér fær sérfræðinga til að notast við WP (Trapani, 2016).  

Margir atvinnurekendur mikla fyrir sér að setja upp einfaldan vef og fá yfirleitt 

fagfólk í verkið, sem getur talist fullkomlega rétt. Það sem þykir erfiðara er að viðhalda 

síðunni og halda henni uppfærðri. Ef síðunni er ekki viðhaldið sem skyldi er erfitt að 

skapa og/eða viðhalda þeirri ásýnd og því trausti sem fyrirtæki hyggst skapa sér.  

Þegar búið er að velja vefumsjónarkerfi og huga að þeim þáttum sem snúa að 

uppbyggingu vefsíðu er gott að skoða hvernig best er að miðla vefnum og dreifa efni. 

Það er meðal annars gert í gegnum samfélagsmiðla. 

 

3.2 Samfélagsmiðlar 
Samfélagsmiðlar eru forrit á netinu sem gera einstaklingum og fyrirtækjum kleift að 

miðla og dreifa efni á einfaldan hátt og stuðla að greiðum samskiptum. Með tilkomu 

samfélagsmiðla breyttist umhverfi hefðbundinnar miðlunar á þann hátt að fyrirtæki fóru 

að nýta sér þessa tegund miðlunar samhliða hefðbundnum miðlum líkt og ljósvaka- og 

prentmiðla. Við það skapast tækifæri til að ná betur til neytenda og sníða auglýsingar að 

þeirra þörfum (Kim og Ko, 2012). Samfélagsmiðlar eru gríðarlega vinsælir en gera má 

ráð fyrir að um 2,77 billjónir manna um allan heim nýti sér þá og áætlað er að sú tala 

hækki í 3,02 billjónir árið 2021 (Statista, 2019b). Vinsældirnar eru því ekki að dvína og 

má segja að samfélagsmiðlar séu samofnir daglegu lífi.  

Í rannsókn á vegum Hagstofu Íslands árið 2017 notuðu 79% fyrirtækja á Íslandi 

samfélagsmiðla. Ísland er með hæsta hlutfall í Evrópu en miðlarnir voru notaðir af 47% 

fyrirtækja í Evrópusambandsríkjunum. Þá voru 77% fyrirtækja á Íslandi með 

samskiptasíður, 17% með síður til að deila efni, 16% með bloggsíður og 3% með wiki-

síður. Að sama skapi voru 82% fyrirtækja á Íslandi með vefsíðu og 63% bæði með vef 

og voru á samfélagsmiðlum (Hagstofa Íslands, 2018). 
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Mynd 1: Vefsíður og samfélagsmiðlanotkun fyrirtækja í Evrópu 2017 

  
Notkun einstaklinga á samfélagsmiðlum mældist um 91% á Íslandi, hæst meðal 

EES-landa og aðildarríkja Evrópusambandsins, í nýlegri rannsókn á vegum Eurostat, 

hagstofu Evrópusambandsins (Eurostat, 2019). Vinsælustu samfélagsmiðlar meðal 

Íslendinga eru Facebook (93%), Snapchat (67%), Youtube (66%), Spotify (51%) og 

Instagram (45%) (Markaðs og miðlarannsóknir, 2018).  

Einstaklingar eru í eðli sínu félagsverur og því er ekki að ástæðulausu að vinsælustu 

samfélagsmiðlarnir eru þeir sem byggja á gagnvirkum vettvangi þar sem einstaklingar 

eru hluti af ákveðnu samfélagi og hægt er að eiga í samskiptum við einstaklinga og hópa 

um ýmiss málefni líðandi stundar, sem og að nálgast upplýsingar um vöru, þjónustu og 

neytendavarning. Íslensk fyrirtæki nýta sér óspart fjölda einstaklinga á 

samfélagsmiðlum til að auglýsa vörur og þjónustu. Það hefur þó reynst mörgum 

fyrirtækjum erfitt að marka stefnu í markaðsmálum á samfélagsmiðlum þar sem flestir 

sem hafa unnið í markaðsmálum eru vanir að eiga við einhliða markað (t.d. dagblöð, 

tímarit og sjónvarp) og þurfa því að aðlaga sig að breyttu samskiptaformi. Áhættan sem 

er fólgin í þessu formi miðlunar er að fyrirtækin stjórna ekki lengur ferðinni. 

Viðskiptavinurinn getur tjáð sig um hvað sem er, hvort sem það er jákvætt eða neikvætt, 

fyrir allra augum (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). 

Í rannsókn Kim og Ko frá árinu 2010 kom í ljós hversu mikil áhrif samfélagsmiðlar 

geta haft á orðspor fyrirtækja. Neytendur mynda sér skoðanir á fyrirtækjunum eftir því 

hvernig það hagar sér á samfélagsmiðlum og eru þeir óhræddir við að viðra skoðanir 

sínar á síðum fyrirtækjanna. Í annarri rannsókn kom í ljós að neytendur kalla eftir 

auknum upplýsingum um fyrirtæki á samfélagsmiðlum og margir eru búnir að taka 

ákvörðun um að kaupa vöru eftir að hafa séð hana auglýsta á samfélagsmiðlum áður en 

þeir fara á vefsíðu fyrirtækjanna. Þeir eru einnig viljugir til að deila upplýsingum um 
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vöruna á netinu til vina sinna. Þá kom einnig í ljós að þau fyrirtæki sem ekki hafa 

markað sér samfélagsmiðlastefnu eru að heltast úr lestinni og glata tækifærum til að ná 

til neytenda. Virðið sem liggur í því að hvetja neytendur til að vekja umtal á vöru eða 

þjónustu er langt umfram það sem felst í að selja vöruna. Fyrirtæki verða því að vera 

meðvituð um þau tækfæri og virði notenda og hvernig samfélagsmiðlar hafa áhrif (DEi 

worldwide, 2008). 

 

3.2.1 Stefnumótun á samfélagsmiðlum 
Talað hefur verið um aðgerðaráætlun sem fyrirtæki þurfa að ganga í gegnum þegar 

marka á samfélagsmiðlastefnu. Eftirfarandi fjögur skref geta hjálpað til við að móta 

stefnu á samfélagsmiðlum sem getur leitt til náins sambands við viðskiptavini: 

 

1. Hlusta 

Fylgjast þarf með hegðun notenda, sem ætlunin er að ná til, með notendarannsóknum. 

Hvað einkennir félagslegar venjur hópsins og hvernig hagar hann sér á 

samfélagsmiðlum. Hvernig er samskiptum þessara notenda háttað við önnur fyrirtæki. 

Skilja þeir eftir ummæli eða umsagnir? Fyrirtæki þurfa að fylgjast vel með og bregðast 

við af útsjónarsemi. 
 

2. Samskipti 

Það getur verið krefjandi að eiga í samskiptum við notendur á samfélagsmiðlum. Eins 

og áður sagði er markaðurinn ekki lengur einhliða og ráða notendur oft ferðinni. 

Samskiptin sem eiga sér stað eiga ekki að vera á persónulegu nótunum. Það getur því 

reynst þeim sem sér um markaðsmálin erfitt að framsetja snjallar lausnir til að ná til 

margra,, sérstaklega í ljósi þess að óskrifaðar reglur samfélagsmiðla breytast stöðugt, 

þ.e. það sem þótti viðeigandi í gær þykir ekki endilega viðeigandi í dag.  

Þá þykir krefjandi að finna jafnvægi á milli þess að búa til efni fyrir 

samfélagsmiðla, þar sem kynntar eru vörur og þjónusta, og að fylgjast með því sem 

notendur eru að gera eða hafa áhuga á. Til að búa til traust samband við notendur þarf 

að huga að: 

1. Gagnvirkum samskiptum, notendur verða að fá að taka þátt í umræðunni. 

2. Samskiptin verða að fara fram og birt á miðlum sem notendur kjósa að vera á. 

3. Samskiptin séu opin, gagnsæ og ósvikin. 
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3. Hafa áhrif á notendur (markhóp) - hvetja notendur til þátttöku 

Það er óskýr lína á milli samskipta og hvatningar til að bregðast við framsettu efni. 

Bestu viðskiptavinirnir eru þeir sem vekja umtal á fyrirtækinu, til dæmis með því að líka 

við færslur, deila efni áfram og vekja umtal á vörum og þjónustu. Þetta eru notendur 

sem ekki aðeins kaupa vöruna heldur eru að auki þátttakendur. Mörg fyrirtæki fara 

óhefðbundnar leiðir í að vekja umtal og hvetja notendur til samskipta. Það er ekki ódýr 

leið og þurfa fyrirtæki oft að eyða miklum fjármunum í að koma sér á framfæri á þann 

hátt, en sé það gert á snjallan máta getur það skilað sér margfalt til baka.  

 

4. Samfélag/samvinna 

Samfélag einstaklinga í kringum vörumerki byggist á sameiginlegum áhuga og aðdáun á 

vörumerkinu, og er óháð lýðfræðilegum eiginleikum eins og aldri, kyni og búsetu. Hér 

er átt við hóp fólks sem tengist ekki að neinu öðru leyti nema í gegnum vöruna. 

Með góðu og sterku samfélagi í kringum vörumerki er auðveldara að kynna nýja 

vöru til leiks undir sama merki og fá notendur til að tala um hana. Að byggja upp slíkt 

samfélag kostar mikla fjármuni, tíma og reynslu. Þegar fyrirtæki er komið á slíkan stað í 

rekstri má segja að það hafi náð ákveðnum hæðum í markaðssetningu á netinu. Til er 

fjöldinn allur af ráðleggingum hvernig er best að marka stefnu á samfélagsmiðlum og er 

þessi leið ein þeirra (Roberts og Zahay, 2017).   

 

3.2.2 Val á samfélagsmiðlum 
Samfélagsmiðlar geta eins og fram hefur komið skipt sköpum fyrir fyrirtæki til að koma 

sér á framfæri og ná til viðskiptavina. Í dag eru miðlarnir orðnir margir og með 

mismunandi áherslur og getur því verið krefjandi fyrir fyrirtæki að finna viðeigandi 

miðil til að markaðssetja sig á (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már 

Hauksson, 2009). 

Miðlarnir eru jafn ólíkir og þeir eru margir og þarf að huga að hvar markhópur 

vörunnar eða þjónustunnar sem verið er að auglýsa heldur sig. Miðlarnir eru framsettir á 

mismunandi formum, til dæmis í formi hlaðvarps, bloggsíða, myndbanda (t.d. 

Youtube), mynda (t.d. Flickr), upplýsingasíða (t.d. Wikipedia) og félagslegra 

samskiptamiðla (t.d. Facebook og Instagram). Ef skoðaðar eru tölfræðilegar upplýsingar 

yfir vinsældir samfélagsmiðla á heimsvísu má sjá að Facebook stendur upp úr og 

Youtube fylgir fast á hæla þeirra (Statista, 2019a). Miðað við tölfræðina yfir fjölda 
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Íslendinga sem eru á Facebook og Youtube má segja að fyrirtæki standi framar ef það 

markaðsetur sig á þeim miðlum. Ef það er ekki gert heltist fyrirtækið úr lestinni og 

missir af mikilvægum tækifærum.  

Það er ljóst að til að ná árangri á samfélagsmiðlum er jákvætt að setja sér stefnu. 

Mörg af ofantöldum atriðum eiga ef til vill meira við stærri fyrirtæki en það er 

nauðsynlegt að byrja snemma að huga að þessum málum. Kóral er lítið fyrirtæki og þarf 

að vekja umtal á sér og er það meðal annars gert í gegnum samfélagsmiðla. 

Samfélagsmiðlastefna fyrir Kóral vefráðgjöf er enn í mótun og ekki eru komnir margir 

fylgjendur á Facebook eða Youtube síður fyrirtækisins. Markmiðið til að byrja með 

verður að einblína á að setja inn efni vikulega og reyna að stækka fylgjendahóp. Einnig 

hefur verið í umræðu að greiða fyrir auglýsingar til að auka sýnileika enn frekar.  

 

Samantekt 

Hér hefur verið sýnt fram á árangur myndrænnar kennslu við miðlun þekkingar og 

fræðslu. Flestum þykir árangursríkt að nýta myndbönd við þekkingaröflun og 

þekkingarmiðlun, bæði til að brjóta upp kennslumynstur og til að viðhalda athygli. Við 

miðlun efnis á vef er gott að huga að jafnvægi á milli vefhönnunar og efnis til að 

hámarka notendaupplifun. Þá er best að nýta vinsælustu samfélagsmiðlana og setja 

stefnu til að auka sýnileika og traust, og til að koma á viðskiptasamböndum.  

Þá er ljóst að huga þarf að mörgum þáttum við gerð kennslumyndbanda og verður 

litið til þeirra þátta í kafla 5 um miðlun. Hér á eftir verður sagt frá þarfagreiningarferli 

sem framkvæmt var til að kanna áhuga og þörf á fræðsluefni í vefsíðugerð á 

myndbandaformi á íslensku. Greiningin var einnig gerð til að fá fram hugmyndir um 

hvernig fræðsluefni einstaklingar kalla eftir og hvernig best er að miðla því og framsetja 

á vef.  
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4 Þarfagreining  

4.1 Framkvæmd þarfagreiningar 

Markmið þarfagreiningar fyrir vefsíður er að skoða og kynnast hegðun notenda og 

greina þarfir þeirra. Ekki eru til vottuð ferli um framkvæmd þarfagreiningar en til eru 

margs konar verkferlar eins og Leah Buley (2013) kemur inn á í bók sinni UX team of 

one. Margar kenningar eru á lofti um hvaða atriði þarf að skoða til að fá heildstæða 

mynd af notendahegðun en þegar uppi er staðið eru flestir sammála um nokkur atriði.  

Í þessari þarfagreiningu var stuðst við algeng tól í notendarannsóknum, þau eru 

eftirfarandi: 

● Vinnustofa 

● Viðtöl  

● Samanburðargreining 

● Netkönnun 

● Hönnunartillögur/skissur  

● Notendaprófanir 

 

Önnur verkfæri sem eru algeng en voru ekki notuð í þessari þarfagreiningu eru til 

dæmis flokkunaræfing, notendapersónur og notendaferlar. Flokkunaræfing er gagnleg 

þegar unnið er að endurbótum á vef eða þegar raða þarf saman ólíkum efnisatriðum sem 

þurfa að vera framsett á vefsíðu. Oft eru hlutlausir aðilar og hagsmunaaðilar 

(starfsmenn) fengnir til að vinna saman að endurröðun atriða og endurskipulagningu. 

Lokaniðurstaðan gefur hugmynd um hvernig nýtt veftré gæti komið til með að líta út.  

Notendapersónur eru gagnlegar þegar greina á þarfir ákveðins markhóps. Þá er 

persóna búin til sem endurspeglar stóran hóp notenda. Mörgum vefráðgjöfum þykir 

auðveldara að skilgreina hver verkefni hvers markhóp eru ef þeir setja sig í spor notenda 

(Sigurjón Ólafsson, 2015).  

 Notendaferill er tímalína sem lýsir sambandi einstaklings við vöru eða þjónustu og 

þeirri upplifun sem hann verður fyrir í gegnum ferlið að því að fá vöruna í hendurnar 

eða þá þjónustu sem hann leitar eftir. Markmiðið með notendaferlum er að gera feril 

notanda sýnilegan svo auðveldara verði að setja sig í hans spor, greina og vinna með þá 

þætti sem þarf að breyta og bæta, og gera í framhaldi notendaupplifunina og vöruna 

sjálfa hnitmiðaðri og ánægjulegri (Kaplan, 2016).  
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Ekki þótti viðeigandi að beita flokkunaræfingu, notendapersónum og 

notendaferlum á þessu stigi verkefnisins. Gott er þó að leita í verkfærakistuna seinna, 

þegar fræðsluefnið er komið lengra í þróun og huga þarf að frekari útfærslum. Hér 

verður sagt frá helstu niðurstöðum þarfagreiningar fyrir þetta verkefni. 

 

4.1.1 Vinnustofa 
Vinnustofa (e. opportunity workshop) er leið til að meta á skjótan máta hvað þarf til 

þess að bæta notendaupplifun, finna út hver forgangsröðunin er út frá 

viðskiptasjónarmiði og hvað mun hafa mestu áhrifin út frá sjónarmiði notandans (Buley, 

2013).  

Vinnustofa fer þannig fram að kallaðir eru til þátttakendur, bæði hagsmunaaðilar og 

notendur. Í upphafi fer fram hugarflugsfundur þar sem markmið vefsins og væntingar 

eru rædd. Þá er SVÓT (SWOT) greining framkvæmd en hún er góður upphafspunktur 

fyrir nánari þarfagreiningu. SVÓT stendur fyrir: Styrkleikar, veikleikar, ógnanir og 

tækifæri og er annars vegar greining á innri þáttum (styrkleikar og veikleikar) verkefnis 

eða fyrirtækis og hins vegar á ytri þáttum (ógnir og tækifæri). Niðurstöður 

greiningarinnar verða að yfirliti sem hægt er að nýta til að skapa markvissa áætlun eða 

stefnu fyrir tiltekið verkefni (eða fyrirtæki). Í lok vinnustofu eru markhópar skilgreindir.  

Fengnir voru sérfræðingar úr tæknigeiranum á Íslandi til að taka þátt í vinnustofu til 

skilgreiningar á kennsluvefsvæði, og eins hlutlaus aðili sem kemur til með að vera 

notandi vefsins. Nánari upplýsingar um þátttakendur og framkvæmd þarfagreiningar 

fyrir fræðsluvettvang Kóral vefráðgjafar er að finna í viðauka 1. 

Þátttakendur voru sammála um hvert markmið fræðsluefnisins ætti að vera, en það 

er að auka aðgengi að námsefni á íslensku í vefsíðugerð. Vefurinn myndi gagnast 

einstaklingum, frumkvöðlum og fyrirtækjum sem eru að hefja rekstur sérstaklega vel og 

þeim sem vilja koma sér á framfæri og setja upp vefsíðu, en hafa ef til vill ekki 

þekkinguna eða eru óörugg með einstaka skref í ferlinu.  

Eftirfarandi kom fram í SVÓT greiningu: 

 

Styrkleikar: 

● Teymið sem stendur að baki Kóral vefráðgjöf: 

○ Hefur gott auga fyrir hönnun og ferska sýn 

○ Hefur góða skipulagshæfileika og vinnur vel saman 



 

 32 
 
 

○ Hefur góða tengiliði innan tækniumhverfis á Íslandi og innan 

háskólasamfélagsins 

○ Nám í vefmiðlun og hagnýtri menningarmiðlun 

● Smæðin á fyrirtækinu er styrkur og býður upp á sveigjanleika 

● Fræðsluvefur er frábært markaðstól til að koma ráðgjöfum á framfæri 

● Ekki mikil samkeppni 

 

Veikleikar: 

● Lítið teymi og tæknileg þekking þess ekki nægilega góð. 

● Tímafrekt verkefni og lítið fjármagn. 

 

Ógnir: 

● Tæknin breytist ört 

● Skiptir íslenskan miklu máli í tækniheiminum? 

● Fjármagn og tímaleysi 

● Erfitt getur verið að ná árangri sem ráðgjafi 

● Youtube (gæti hætt eða breyst) 

 

Tækifæri: 

● Konur í karlaheimi með nýtt sjónarmið 

● Styrkir (máltæknisjóður)  

● Ný nálgun á framsetningu kennsluefnis á íslensku 

 

Eftirfarandi markhópar voru greindir í vinnustofu: 

1. Frumkvöðlar/einstaklingar í eigin rekstri (einyrkjar) 

2. Starfsmenn sem sinna vefmálum (hjá/fyrir fyrirtæki) 

3. Ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki  

Það er þörf fyrir kennsluefni í vefsíðugerð á íslensku að mati þátttakenda 

vinnustofu. Þá eru styrkleikar verkefnisins margir og jákvætt að þátttakendur sjái 

tilgang og hafi trú á efninu. Það er ljóst að til að ná árangri skiptir máli að búa til efni og 

framsetja með reglubundnum hætti, sækja sér tækifæri þegar þau gefast og nýta 

tengslanet. 



 

 33 
 
 

4.1.2 Viðtöl 
Viðtöl við hagsmunaaðila og sérfræðinga skipta sköpum þegar verið er að vinna í 

vefverkefnum. Mikilvægt er að fá álit frá reynslumiklum aðilum sem skilja út á hvað 

verkefnið gengur og geta miðlað úr eigin reynslubanka. Í viðtölum koma fram 

gagnlegar ábendingar sem ekki má líta framhjá og mikilvægt er að taka mið af (Buley, 

2013).  

Tekin voru tvö viðtöl við sérfræðinga í Wordpress, annars vegar við Val Þór 

Gunnarsson, eiganda Taktikal, og hins vegar við Egil Rúnar Erlendsson, ráðgjafa. Valur 

hefur verið í fararbroddi við kennslu og innleiðingu Wordpress hér á landi og er með 

yfir 20 ára reynslu á því sviði. Egill starfaði lengi hjá Automattic og er með yfir 20 ára 

reynslu í þróun og hönnun á hugbúnaðarkerfum. Spurningalista má finna í viðauka 2.   

Egill og Valur voru sammála um að þörfin fyrir kennsluefni í vefsíðugerð væri til 

staðar, bæði hvað varðar þarfagreiningarferli og vefsíðugerð þó það þurfi ekki endilega 

að einblína á Wordpress (WP). Egill nefndi að þó hann sé hættur að starfa innan WP 

umhverfisins fái hann enn mikið af spurningum frá einstaklingum sem eru að þreifa 

fyrir sér í WP. Notendur mikla fyrir sér að leita hjálpar hjá hýsingaraðila enda kostar 

það oft mikið. Það er mikla hjálp að finna innan faghópa á Facebook. Þar er mikil 

umræða og aðstoð veitt og því er jákvætt að hafa fræðslumyndbönd sem fólk getur 

einnig leitað í. 

Valur talaði um að það væri sérstaklega þörf fyrir kennsluefni á íslensku. Það er til 

mikið efni á ensku en aðalkosturinn við að hafa efni á íslensku er til að varðveita 

tungumálið. Einnig eru til einstaklingar sem treysta sér ekki að setja upp vef eftir 

erlendum leiðbeiningum. Bæði mikla þeir fyrir sér að setja sig inn í tæknimál og svo er 

tungumálið ákveðinn þröskuldur. Íslenskan er persónuleg og það er markhópur fyrir 

íslenskan kennsluvef. Egill vann að því að íslenska WP í mörg ár, en sagði það nánast 

ómögulegt, meðal annars vegna þess að allt kennsluefni er á ensku, enda WP á ensku. 

Betra væri að leyfa síbreytilegu WP kerfinu að vera á ensku og þjónusta íslenska 

markaðinn með því að miðla leiðbeiningunum á íslensku.  

Valur nefndi að kennsluefnið ætti að vera kaflaskipt eftir eðli efnisins og fara ætti í 

eitt atriði í hverju myndbandi, ekki hafa þau of flókin og löng. Mikilvægt væri að skoða 

hvað felst í gjaldfrjálsum WP aðgangi og sjá hvað hægt er að komast langt á því. Óþarfi 

sé að eyða miklu fjármagni í viðbætur (hafa áhrif virkni síðunnar) og útlitsþemu. Hann 

sagði að alltaf væri best að byrja á wordpress.com og færa sig þaðan yfir í 
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wordpress.org. Egill nefndi að tilvalið væri að fram kæmi í myndböndunum hversu 

mikil vinna felist í að setja upp vef, velja viðeigandi útlit, efnisröðun og innsetningu 

efnis. Upphafið flækist oft fyrir fólki, það heldur að þetta sé einfalt og fljótlegt. Þarna 

koma myndbönd um þarfagreiningu vel að gagni, því undirbúningsvinna skiptir öllu 

þegar velja á úr þeim möguleikum sem WP býður upp á. Einnig mætti vera 

fræðslumyndband um rekstrarkostnað, hvað felst í því að eiga lén, hvað hýsing kostar 

og tölvupóstur. Margir gleyma þessum kostnaðarliðum.  

Valur og Egill voru sammála um að ekki væri hægt að velja ákveðna viðbót í WP 

sem gagnast öllum verkefnum, enda sé það alltaf bundið því hvert viðfangsefnið er. Þeir 

mæla alls ekki með því að fylla vefinn af mismunandi viðbótum sem sumar gera nánast 

það sama. Það þarf að vera vandlátur og velja það sem hentar og er búið til af 

sérfræðingum. Þar sem WP er opið hugbúnaðarkerfi getur hver sem er búið til viðbót 

sem skapar vissa áhættu. Viðbætur geta hægt á vefsíðunni og orsakað öryggisvandamál.  

Valur talaði um að það sé jákvætt fyrir fyrirtæki að hafa bæði vefsíðu og vera 

virkur á samfélagsmiðlum, en það sé kúnst að láta þetta vinna saman. Það er ekki gott 

að vera einungis á samfélagsmiðlum og vera háður þeim reglum sem þar eru, þess 

vegna er mikilvægt að vera einnig með vefsíðu. Það þarf ekki flókinn vef. Aðalmálið er 

að fyrirtækið þitt finnist þegar fólk (viðskiptavinir) leitar að því í leitarvélum. Vefurinn 

er þitt nafnspjald.   

Hvorugur viðmælandi nefndi eða vissi um íslenskan vef eða kennsluefni sem miðar 

að vefsíðugerð á íslensku. Valur benti á www.WP101.com sem eru að gera góða hluti 

þar sem uppsetning og röðun myndbanda er góð. Egill nefndi að margir nýti sér sértæk 

námskeið í WP þar sem hægt er að fá fræðslu um flóknara efni, en það þarf að greiða 

sérstaklega fyrir slík námskeið. 

Það er ljóst að þörf er til staðar fyrir kennsluefni í vefsíðugerð að mati Vals og 

Egils. Einblína þarf á stutt hnitmiðuð myndbönd um sértækt efni. Efnið þarf að miða 

jafnt að hagnýtum atriðum, t.d. kostnaði, og leiðbeiningum um uppsetningu og 

innsetningu efnis. Þá er best að miðla myndböndunum á samfélagsmiðla og í gegnum 

vefsíðu til að ná til sem flestra.       

4.1.3 Netkönnun 

Netkönnun er ein skilvirkasta aðferðin í þarfagreiningarferli til að staðfesta og 

endurmeta hugmyndir sem skilgreindar hafa verið. Markmiðið með netkönnun er að átta 

sig betur á hver þörfin er fyrir því efni sem ætlunin er að miðla og hvort rétt sé að bæta 
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það eða endurmeta á einhvern hátt. Netkönnun er einföld og ódýr leið til að ná til stórs 

hóps (Buley, 2013).  

Búin var til stutt netkönnun (sjá viðauka 3) þar sem markmiðið var að ná til notenda 

og fá fram viðhorf þeirra. Notast var við Google Forms til að setja upp könnuna og var 

hún send út á fimm faghópa á Facebook sem tengjast allir markhópum kennsluvefsins, 

en þeir eru eftirfarandi: 

• Íslenskir frumkvöðlar 

o Vettvangur fyrir alla sem eru í fyrirtækjarekstri, bæði til að miðla reynslu 

og til að leggja fram spurningar og leita eftir aðstoð við rekstur. 

• Korka - Konur í nýsköpun og sprotafyrirtækjum. 

o Vettvangur fyrir konur til að efla tengslanetið og deila góðum ráðum og 

reynslu úr frumkvöðlaheiminum.  

• Litla Ísland 

o Hópurinn er fyrir fólk sem á, rekur eða kemur með einhverjum hætti að 

rekstri á litlum og meðalstórum fyrirtækjum á Íslandi.  

• Markaðsnördar 

o Umræðuvettvangur áhugafólks um markaðsmál í víðum skilningi. 

• Wordpress Ísland 

o Vettvangur til að ræða um allt sem tengist vefumsjónarkerfinu 

Wordpress.         

Alls fengust 116 svör en könnunin var opin í um það bil tvær vikur, eða frá 13 -26. 

ágúst 2019. Flestir svarenda eða um 40% voru á aldrinum 31-40 ára, fæstir voru 60 ára 

eða eldri eða um 4%. Tæp 40% svarenda voru verktakar eða sjálfstætt starfandi, 24% 

námsmenn og 18% vefstjórar. Þá voru 13% forritarar og um 9% vefhönnuðir.   

Helstu niðurstöður voru þessar: 

• Tæp 60% töldu að þörf væri á kennsluefni á íslensku í vefsíðugerð í formi 

myndbanda (sjá mynd 2).  

• 40% svarenda sögðust myndu nýta sér vef á íslensku sem miðlar kennsluefni í 

vefsíðugerð. Tæp 30% sögðust kannski ætla að nýta sér það (sjá mynd í viðauka 

3)  
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Mynd 2 - Skipting svara við spurningunni „Telur þú að það sé þörf fyrir kennsluefni á íslensku í 
vefsíðugerð sem yrði aðgengilegt í mynbandsformi á netinu?“ 

 

• Þá sögðust tæp 40% myndu nýta sér kennsluefni í vefsíðugerð á íslensku (sjá 

mynd 3). Líklega stafar það af fjölbreytni í svarendahóp netkönnunarinnar. 

Margir svarendur eru vefstjórar og/eða starfa innan tæknigeirans og telja sig ekki 

þurfa á leiðbeiningum að halda. 

 

 
Mynd 3 - Skipting svara við spurningunni „Myndir þú nýta þér vef á íslensku sem miðlar 
kennsluefni í vefsíðugerð?“ 

 

• Flestum finnst best að skoða fræðsluefni í myndbandsformi með tali, eða um 

63% svarenda. Rúmlega 50% fannst best að hafa bæði texta (blogg eða texta) og 

á myndbandsformi. 43% fannst best að skoða fræðsluefni í formi bloggs eða 
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texta. Þá skoða langflestir eða um 83% fræðsluefni á myndbandsformi á 

Youtube (sjá mynd í viðauka 3).  

• Tæp 50% höfðu sett upp vefsíðu með Wordpress vefumsjónarkerfinu og 

rúmlega 30% höfðu unnið með kerfið. Þá fannst 31% svarenda kerfið uppfylla 

þeirra kröfur. Tæp 33% sögðust aldrei hafa notað WP (sjá mynd í viðauka 3).  

• Flestir vildu sjá myndbönd um hvað felst í þarfagreiningu eða um 57%. Þá vildu 

50% fá að vita allt um hýsingar og um og yfir 40% svarenda vildu fá fræðslu um 

efni tengt Wordpress (sjá mynd 4).  

 
Mynd 4 - Hér er hægt að sjá hverskonar fræðsluefni svarendur höfðu áhuga á að sjá. 

 

Þá kom fram í skriflegum svörum að mikilvægt væri að vera með mörg stutt myndbönd 

þar sem byrjað er á grunnatriðum hvers umfjöllunarefnis og farið síðar dýpra í efnið. 

Einn kom inn á að það sárvanti efni á íslensku um notendamiðaða upplifun (UX) og 

einnig að það vanti upplýsingar um hvað þarf að hafa í huga þegar sett er upp 

vefverslun, þ.e. efni sem snýr að skattamálum, uppgjöri og tengingum við 

bókhaldskerfi. Þá var einnig talað um vöntun á upplýsingum um öryggismál.  

Góð svörun í netkönnun styður enn frekar við niðurstöður þarfagreiningar á þörf 

fyrir fræðsluefni í vefsíðugerð á íslensku. Það náðist að fá nokkuð góða mynd af því 

hvers konar efni notendur kalla eftir. Þó flestar leiðbeiningar sé hægt að finna á ensku 

virðist vera eftirspurn eftir þeim á íslensku, en þó ekki eins mikið og á efni sem er 

einskorðað við íslenskt samfélag (t.d. hagnýt atriði eins og kaupum á léni). Þá kom á 

óvart hversu margir myndu nýta sér efni sem snýr að því hvað felst í þarfagreiningu á 
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vefsíðum. Við gerð myndbandanna verður því lögð aukin áhersla á 

þarfagreiningarferlið.Í viðauka 3 má sjá könnunina í heild sinni, bæði spurningalista og 

niðurstöður á myndrænu formi.  

 

4.1.4 Samanburðargreining 
„There is no one better to learn from than your competitors“ segir Warren Knight í bók 

sinni Think Digital First. Samanburðargreining er ein af mikilvægustu verkfærum 

þarfagreiningar þegar kemur að því að betrumbæta þekkingu á eigin fyrirtæki. 

Mikilvægt er að sjá hvað samkeppnisaðilar eru að gera vel á sama tíma og lært er af 

mistökum þeirra (Knight, 2017). 

Ólíkt samkeppnisgreiningu getur samanburðargreining átt við ákveðna starfsemi 

hjá öðrum fyrirtækjum frekar en samanburður á samkeppnisaðilum í heild sinni (Buley, 

2013). Í eftirfarandi samanburðargreiningu er lögð áhersla á skoðun á miðlun og 

framsetningu efnis, frekar en uppsetningu og útlit vefsíðanna í heild sinni. 

Megintilgangur greiningarinnar er að sjá hvernig fræðsluefni er framsett og hvort það 

skapar jákvæða notendaupplifun, ásamt því að skoða möguleg tækifæri fyrir 

markaðssetningu.  

Í samanburðargreiningu eru sambærilegir vefir og verkefni rýnd, farið yfir þau 

atriði sem eru til fyrirmyndar, ásamt því að skoða það sem betur mætti fara og hvað það 

er sem við viljum forðast í eigin efnissköpun. Nefndir voru nokkrir sambærilegir vefir í 

viðtölunum og var það haft til hliðsjónar við val á samanburðarvefjum. Ákveðið var að 

gera samanburðargreiningu á fimm vefsíðum, þremur innlendum síðum og tveimur 

erlendum. Samanburðargreininguna í heild sinni má finna í viðauka 4. 

Helstu niðurstöður: 

 

Miðlun og framsetning: 

• Greinar (blog) með hreyfimyndum (.gif) eru góður kostur fyrir fræðsluefni. 

• Mikilvægt er að hafa efni sýnilegt. Nauðsynlegt er að hafa bæði Youtube rás og 

vefsíðu til að miðla efni til sem flestra (sjá netkönnun, flestir skoða kennsluefni 

á Youtube). Einnig er árangursríkt að deila öllu efni á samfélagsmiðla.  

• Nýta forsíðu til að útskýra innihald fræðsluefnis.  

• Forðast óþarfa efni á forsíðu.  
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Upptaka og myndbönd: 

• Mikilvægt að hafa tal í myndböndum. Það er auðvelt að missa áhugann án þess.  

• Nýta mismunandi myndræn form í myndböndum, til dæmis skjáupptöku, myndir 

og texta.  

• Gott er að nota handrit til að forðast óþarfa orð, hljóð og þagnir. 

• Hljóð verður að vera í góðum gæðum, ekki nota hljóðnemann í tölvunni.  

• Mikilvægt er að hafa góð efnistök í myndböndunum. Hafa ákveðna byrjun eða 

inngang, miðju og endi. Hafa stuttan og hnitmiðaðan inngang (intro) þar sem 

fram kemur um hvað myndbandið er. 

 

4.1.5 Vefhönnun 
Skissur og hönnunartillögur (e. wireframes) eru verkfæri þarfagreiningar þar sem gögn 

og niðurstöður greiningarinnar eru teknar saman og birtar á myndrænan hátt. Ágætt er 

að byrja á grófum skissum þar sem hugmyndum er komið niður á blað. Síðar er hægt að 

fínpússa verkið og setja í stafrænt form með völdum hönnunarforritum (e. wireframe 

hugbúnaði). Fullunnar hönnunartillögur sýna virkni vefsíðunnar í heildstæðu formi, og 

hvernig uppsetning, virkni og flæði efnis mun koma til með að líta út (Buley, 2013).  

Notast var við forritið Moqups til að teikna upp hönnunartillögur að nýjum vef fyrir 

Kóral vefráðgjöf. Í upphafi var ákveðið að undirsíðurnar „Greinar“ og „Fræðsla“ yrðu 

aðskildar þar sem fræðsluefni yrði einöngu framsett á formi myndbanda og greinar 

eingöngu sem texti. Eftir að byrjað var að vinna í vefnum kom í ljós að ekki er 

ákjósanlegt að aðskilja þessar tvær síður heldur að fella undirsíðuna „Greinar“ undir 

„Fræðsla“. Niðurstöður fyrstu notendaprófanna á vefnum studdu þessa ákvörðun (sjá 

kafla 4.2.6.). Meginástæðan fyrir sameiningunni er sú að ekki er til nægilega mikið af 

efni til að setja á vefinn í upphafi.  

Í viðauka 5 má sjá allar hönnunartillögur og það ferli sem við tók eftir að ákveðið 

var að sameina síðurnar. Þá má einnig sjá tillögur að síðum sem munu koma til með að 

prýða vefinn þegar fræðsluefni eykst og þörf er á frekari niðurskiptingu og skipulagi. 

Horft var til niðurstöður einstakra þarfagreiningarhluta við uppsetningu á 

hönnunartillögum. 

 

 

 



 

 40 
 
 

Hér má sjá tillögu að hönnun á valmynd vefsins 

 
Mynd 5 - Hönnunartillaga af valmynd á nýjum vef Kóral vefráðgjafar. 

 

Á næstu blaðsíðu má sjá tillögu að uppsetningu á fræðsluhluta síðunnar. Eins og sjá má 

eru efnistök einföld og skýr. Greinum er raðað niður eftir þremur flokkum: 

- Undirbúningur 

- Wordpress  

- Hagnýt atriði  

Efst í vinstra horni hverrar greinar má sjá hvaða flokki hún tilheyrir. Þá mun hver grein 

innihalda fræðslumyndband sem styður við efni greinarinnar.   
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Mynd 6 - Hönnunartillaga af undirsíðunni „Fræðsla“. 
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Þegar meira efni hefur safnast saman í hvern flokk er hægt að skipta efninu niður á 

hverja undirsíðu fyrir sig. Nánar verður sagt frá uppbyggingu flokkanna í kafla 5 um 

miðlun.  

 

4.1.6 Notendaprófanir 
Notendaprófun er aðferð sem notuð er til að kanna hvort núverandi hönnun eða skissa 

muni virka eins og henni er ætlað að gera. Fengnir eru notendur úr markhópi til að leysa 

fyrirfram skilgreind verkefni sem rannsakandi leggur fyrir og fylgist með hvernig þau 

eru leyst. Verkefnin tengjast útliti og virkni vefsíðunnar. Hvernig notandi leysir 

verkefnin segir til um hvað hægt er að betrumbæta (Buley, 2013).  

Notendaprófanir eru eitt öflugasta tól þarfagreiningar og að kynnast notendum er 

eitt það mikilvægasta sem fyrirtæki geta gert til að bæta þjónustu sína á netinu (Sigurjón 

Ólafsson, 2015). Kostir notendaprófana eru fjölmargir en helst má nefna að séu þær 

gerðar oft og á réttum stigum í hönnunarferlinu geta þær spornað við að fyrirtæki þurfi 

að gera kostnaðarsamar breytingar eftir að vefur er farinn í loftið (Buley, 2013).  

Notendaprófanir voru framkvæmdar tvisvar við vinnslu vefsíðunnar (sjá tímaáætlun 

í kafla 5), í fyrra skiptið þegar gróf uppsetning var komin á vefsíðuna og í seinna skiptið 

áður en vefsíðan fór í loftið.  

Þau verkefni sem lögð voru fyrir voru af huglægum toga. Eftirfarandi spurningar 

voru lagðar fyrir: 

1. Hvað finnst þér um skipulag vefsins? 

2. Hvað finnst þér um útlitið í heild? 

3. Hvar myndir þú leita að fræðsluefni? 

4. Finnst þér efni og skipulag forsíðu samræmast hugmyndafræðinni um vefráðgjöf 

og fræðsluvef? 

5. Er eitthvað sem mætti betur fara eða bæta við? 

Fyrri prófun var framkvæmd á fjórum einstaklingum, tveimur karlmönnum og 

tveimur konum, sem öll eru á fertugsaldri. Yfir heildina litið fannst þeim heildarútlit 

gott, þeim fannst vefsíðan skera sig úr og litasamsetningin fersk og grípandi. Einum 

fannst vefsíðan vera nútímaleg og sérstaklega vel sniðin að þörfum notandans. Þá fannst 

þeim skipulag yfirhöfuð gott, einfalt og skilvirkt.  

Allir höfðu orð á að það vantaði efni á vefsíðuna og kom tillaga frá einum að líklega 

væri jákvætt að sameina undirsíðurnar „Greinar“ og „Fræðsla“ til að byrja með og þegar 
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meira efni er komið væri hægt að flokka undirsíðurnar. Einum fannst valmyndin ekki 

virka nægilega vel og þá var nokkuð um innsláttarvillur og lagfæra þurfti myndir.  

Seinni notendaprófun var framkvæmd þegar allt efni var komið inn á vefsíðuna og 

hún talin vera tilbúin að fara í loftið. Notendaprófunin var framkvæmd á þremur konum 

á fertugsaldri, allar með ágætis tölvukunnáttu. Lögð var sérstök áhersla á virkni 

vefsíðunnar í farsíma. Ein hafði sérstakt orð á því hversu notendavæn vefsíðan væri í 

síma og gott flæði væri á henni. Allar áttu auðvelt með að finna hvar fræðsluefni var 

staðsett á vefsíðunni. Þá kom í ljós að einstaka fyrirsagnir og önnur atriði sköluðust illa 

í síma og eitthvað var enn um innsláttarvillur. Öll atriði voru löguð í framhaldinu. 

4.2 Samantekt 
Helstu niðurstöður þarfagreiningarþátta gáfu til kynna að þörf er á fræðsluefni á 

íslensku í vefsíðugerð. Það er hvatning að sjá hversu mikinn áhuga einstaklingar hafa á 

þarfagreiningarferlinu og hafa hug á að læra meira um það. Því verður lögð aukin 

áhersla á að búa til efni því tengdu. Flestir nota Youtube til að afla sér þekkingar á 

netinu og því var ákveðið að miðla fræðslumyndböndunum þar, en það kemur sér einnig 

vel fyrir efnismarkaðssetningu fyrir Kóral vefráðgjöf. 

Tekið var tillit til atriða sem fram komu í þarfagreiningu við uppsetningu á nýjum 

vef Kóral. Lokaútkomu má sjá í kafla 5. 
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5 Miðlunarleið 

5.1 Framkvæmd 
Í þessum hluta er sagt frá uppsetningu á nýjum vef Kóral vefráðgjafar og undirsíðum 

með fræðsluefni um vefsíðugerð og greinum. Þá er gerð myndbanda og innsetningu 

efnis á vef og á samfélagsmiðla gerð skil. Efnissköpun var unnin út frá niðurstöðum 

þarfagreiningar. 

Tímaáætlun 

Verkefni Júní Júlí Ágú Sept Okt Nóv 

Undirbúningur þarfagreiningar       

• Viðtöl       

• Vinnustofa       

• Netkönnun       

• Samkeppnisgreining       

• Hönnunartillögur/skissur       

• Notendaprófanir       

Uppsetning á nýjum vef Kóral ásamt undirsíðum með 
kennsluefni og greinum       

Val á viðeigandi tækjabúnaði fyrir myndbandagerð        

Grafík búin til og tónlist valin fyrir kennslumyndbönd       

Handritsgerð fyrir kennslumyndbönd       

Upptaka á hljóði og samsetning á 
kennslumyndböndum       

Klipping og eftirvinnsla á myndböndum       

Innsetning efnis á vef (og á youtube)       

Vefur í loftið       

Samfélagsmiðlar (stofna Youtube reikning og deila 
efni)       

 

5.2 Uppsetning á vef 

5.2.1 Hönnun og útlit 

Við endurgerð á vef fyrir Kóral vefráðgjöf var ákveðið að fara aðra leið í hönnun og 

útliti en áður hafði verið gert.  
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Til að fylgja eftir breytingu á vef Kóral eftir að vefsvæði fyrir fræðsluefni var sett inn 

var ákveðið að sýna hvernig vefurinn leit út áður. Í viðauka 6, má sjá skjáskot af eldri 

útgáfu vefs Kóral. Í viðauka 7 má sjá litapallettu Kóral vefráðgjafar, hún mun halda 

áfram að prýða nýjan vef. Eins og sjá má var frumgerð vefs Kóral ekki litrík og 

litapallettan ekki nýtt að fullu. Við hönnun á nýju útliti var ákveðið að auka litaflóru þar 

sem efni síðunnar verður viðameira en áður.  

Notast var við Wordpress vefumsjónarkerfið eins og áður hefur komið fram og 

vefurinn hýstur hjá www.pressable.com. Útlitsþemað sem varð fyrir valinu er Astra og 

ritillinn Elementor notaður til að raða efnishlutum saman. Það hentaði best við þá 

hönnunartillögu sem búið var að teikna upp. Eins og áður hefur komið fram er hægt að 

finna tillögur að nýjum vef í viðauka 5. Lokaafurðina má sjá á www.koral.is. 

 

5.2.2 Innihald og skipulag efnis 
Nýr vefur fyrir Kóral er framsettur eftir hönnunartillögu sem unnin var úr niðurstöðum 

þarfagreiningar. Þar sem unnið var að endurbættum vef í heild sinni var ákveðið að 

betrumbæta efni á forsíðu sem og að bæta við myndbandi um notendamiðaða hönnun 

(UX design). Myndbandið er hugsað sem ákveðið kynningarefni fyrir þá þjónustu sem 

Kóral vefráðgjöf býður upp á, ásamt því að beina einstaklingum á meira fræðsluefni 

(greinar og myndbönd) sem er staðsett á undirsíðunni „Fræðsla“.  

Eins og fram hefur komið mun undirsíðan „Fræðsla“ verða að yfirflokki þar sem 

efni verður flokkað eftir miðlunarformi (þrír flokkar, sjá hér að neðan) og svo eftir efni. 

Í upphafi var ákveðið að hafa allt fræðsluefni saman á einni síðu líkt og kom fram í 

notendaprófunum. Litið var til Boag (2019), sérfræðings í vefmálum, og vefsíðu hans 

Boagworld sem innblástur fyrir fræðslusíðuna. 

Efst á síðunni „Fræðsla“ er kynning á efninu og tilgangi þess og þar fyrir neðan 

verður nýjasta myndbanda sett inn ásamt stuttri innihaldslýsingu um efnið. Hægt verður 

að smella á „Lesa áfram“ til að opna nýja síðu þar sem myndband og efni í heild sinni 

verður. Fyrir neðan myndbandið verður fræðsluefni sett inn í tímaröð í formi 

greinaskrifa (blogg-uppsetning), en innan hverrar greinar verða bæði myndband og texti 

um valið viðfangsefni eins og tilefni gefa til. Svipaða uppsetningu er hægt að sjá inni á 

Boagworld (Boag, 2019), þar sem greinar innihalda oftar en ekki upptöku frá hlaðvarpi 

Boag ásamt greinarskrifum um sama efni. Greinarnar verða flokkaðar niður í viðeigandi 
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flokk (e. Categories) og merktar sínum flokki, merkingin verður ofan á myndinni sem 

fylgir greininni (e. featured image).  

Þegar líður á og fjöldi fræðslugreina verða orðnar yfir 10 talsins verður efnið 

flokkað út frá eðli viðfangsefnisins eða eftir tímaröð. Flokkarnir verða eftirfarandi: 

• Undirbúningur 

o Í þessum flokki verður meðal annars farið yfir notendamiðaða 

hönnun (e. UX design), mikilvægi þarfagreiningar og góðs 

undirbúnings áður en farið er út í uppsetningu á nýrri vefsíðu. 

• Wordpress 

o Hér verður vefumsjónakerfið Wordpress skoðað. Farið verður 

meðal annars yfir vinsældir kerfisins og muninn á 

Wordpress.com og .org. Í þessum flokki verður einnig hægt að 

skoða skýringarmyndbönd og greinar þar sem ákveðin verkefni 

eru kennd skref fyrir skref. 

• Hagnýt atriði 

o Í þessum flokki verður farið yfir ýmis hagnýt atriði við 

uppsetningu á nýjum vef sem eru einskorðuð við íslenskt 

samfélag. Hér er meðal annars farið yfir kaup á íslensku léni og 

hvernig það er tengt við vefsíðu Þá verður rekstrarkostnaður vefs 

skoðaður, hýsingarmöguleikar og stofnun netfanga í tengslum við 

lén.  

 

Stefnt er á að byggja flestar greinar á góðum heimildum. Þetta er gert til að auka 

sýnileika í leitarvélum sem og gefa notendum kost á að skoða ítarefni og afla sér frekari 

upplýsinga um einstök efnisatriði. Í viðauka 8 er að finna grein sem tengist fyrsta 

myndbandi vefsins, um notendamiðaða upplifun (UX). Greinin mun birtast samhliða 

myndbandinu á undirsíðu vefsins. 

 

5.3 Myndbönd 
Í þessum kafla verður sagt frá uppbyggingu þeirra myndbanda sem koma til með að 

vera á fræðslusíðu Kóral. Sú forvinna sem mun eiga sér stað áður en myndband er tekið 

upp er val á viðfangsefni og handritagerð. Skýringartexti með hverju myndbandi mun 

koma til með að vera stuttur og hnitmiðaður.  
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Við gerð kennslumyndbandanna er tekið mið af þeim vefjum sem skoðaðir voru í 

samanburðargreiningu og rannsóknum hvað varðar æskilega uppbyggingu á 

myndböndum (eins og sjá má í greinargerð og þarfagreiningu). Gætt var að því að hafa 

jafnvægi milli texta og myndar. Mikið var lagt í talsetningu og hugað að því hvers konar 

raddblær ætti best við. Talað var aðeins hraðar en gengur og gerist og lögð áhersla á 

aðalefnistök með hærri tónum. Þetta er gert til að fanga athygli áhorfanda. Til að forðast 

óþarfa þagnir og hljóð voru gerð handrit fyrir hvert myndband.   

Handrit að þeim myndböndum sem lögð hafa verið til fyrir þetta verkefni má finna 

í viðauka 9. Myndböndin eru tvö, það fyrra snýr að notendamiðaðri upplifun og það 

seinna um vefumsjónarkerfið Wordpress.  

Hægt er að finna myndböndin á Youtube rás Kóral vefráðgjafar: 

https://www.youtube.com/channel/UCvMD2epRCPaVXVo3Ze-Mp8w/ 

 

5.3.1 Tæknilegir þættir 
Forritið Vyond var notað til að búa til myndböndin þar sem lagt var upp með að hafa 

myndræna og grípandi uppsetningu, en forritið býður upp á mjög marga möguleika í 

þeim efnum. Tónlist var einnig valin af gjaldfrjálsu efni sem stóð til boða innan 

forritsins. Við uppsetningu var þess gætt að hafa ekki of mikið af skjátexta en þess í stað 

var hljóð tekið upp með svokölluðu zoom upptökutæki en það býður upp á góð 

hljóðgæði. Þaðan var hljóðið fært inn á myndbandið og stillt saman við myndrænt 

yfirbragðið. Klipping og almenn eftirvinnsla á myndböndunum var gerð í klippiforritinu 

Final cut pro.  

 

5.3.2 Miðlun  
Til að auka sýnileika Kóral vefráðgjafar var ákveðið að nýta handrit að myndbandi sem 

fræðslugrein eins og áður sagði. Hverri grein verður miðlað undir vefsvæðinu „Fræðsla“ 

og munu myndböndin verða hluti hverrar greinar. Ákveðið var að hafa greinarnar örlítið 

efnismeiri en handritin af myndböndunum þar sem vitnað er í heimildir. 

Umfjöllunarefnið er það sama. Þá verður fræðsluefninu einnig dreift á Youtube rás og á 

Facebook síðu Kóral vefráðgjafar til að ná til stærri hóps.  
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5.3.3 Notendaprófanir  
Bæði myndböndin voru borin undir 10 einstaklinga á aldrinum 25-67 ára. Í 

myndbandinu „Hvað er UX“ voru allir sammála um að framsetningin væri til 

fyrirmyndar. Dæmið um Guðjón setti efnið í samhengi fyrir þá sem ekki höfðu mikla 

þekkingu á efninu og náðu því að tengja innihald myndbandsins vel við 

raunveruleikann. Einn hafði orð á að myndræna efnið færi ívið of hratt miðað við 

röddina, annar hafði orð á að þetta mætti fara hraðar í gegn þar sem myndbandið væri 

eins konar kynningarmyndband á notendamiðaðri hönnun. Hvað varðar „Af hverju 

Wordpress“ myndbandið höfðu allir orð á að framsetningin væri til fyrirmyndar 

sömuleiðis og að röddin væri notaleg. Einum fannst þó að myndræna efnið færi aðeins 

of hratt. Þá bentu nokkrir á stafsetningar- og innsláttarvillur sem voru lagfærðar í kjölfar 

prófananna. Ekki þótti nægilegt tilefni til að lagfæra hraðann á myndböndum þar sem 

flestir voru ánægðir.  

 

5.4 Kostnaðaráætlun og framtíðarsýn 
Fræðsluefnið mun koma til með að verða hluti af vef Kóral (www.koral.is) og var gerð 

kostnaðaráætlun út frá því. Hér er aðeins um mánaðaráskriftir að ræða fyrir Vyond og 

Moqups þar sem verkefnið er enn á frumstigi. 

Búnaður  USD ISK 

Vyond  89 (fyrir mánuð) 11.087 

Moqups 19 (fyrir mánuð) 2.367 

Hýsing hjá Pressable 250 (fyrir ár) 31.763 

Lén - 5.900 m/vsk. (fyrir ár) 

Elementor pro 49 (fyrir ár) 6.241 

Samtals - 57.217 

 

Lokaafurð verkefnisins er hugsuð sem áframhaldandi útfærsla þar sem hægt er að bæta 

við efni eftir þörfum. Möguleiki er á að setja inn nýja netkönnun eða fyrirspurnarform á 

vefsíðu Kóral þar sem fólki er gefið tækifæri til að hafa áhrif á hvaða efni verður tekið 

fyrir hverju sinni. Með tímanum verður efnið því líklega flóknara og innihaldsríkara, 

jafnvel eitthvað sem snýr til dæmis að tæknimálum, öryggismálum og persónuvernd.   
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Í vinnustofu kom fram að mikilvægt er til lengri tíma litið að afla tekna fyrir þá 

vinnu sem felst í að búa til fræðsluefni. Framtíðarsýnin felur í sér nokkra kosti, svo sem: 

1. Sækja um styrki. Til dæmis til Rannís (máltæknisjóður) eða til Atvinnumála 

kvenna.  

2. Selja aðgang að fræðsluefni á vefnum í eins konar „pökkum“ sem eru settir 

saman eftir eðli efnisins og eru aðgengilegir á vefnum.  

3. Auglýsingatekjur á Youtube. Til að það gangi upp þarf að vera góð umferð og 

nokkuð margir fylgjendur á Youtube rásinni.  

4. Nýta kennsluefni til að halda fyrirlestra eða námskeið. Hægt væri að taka þátt í 

viðburðum eða mæta í fyrirtæki og vera með fræðslu fyrir starfsmenn. Einnig 

væri möguleiki á að koma á samstarfi við skóla eða fyrirtæki í sambandi við 

námskeiðahald. 

 

Fyrsta skrefið er að framleiða efni og safna í sarpinn, miðla efni á sem flesta miðla og 

skrifa greinar um efni myndbanda. Þá þarf að huga að fjármögnun, svo sem að sækja 

um styrki til að fjármagna framleiðslu myndbandanna. Eftir að efni er orðið ríkulegt 

koma hinir möguleikarnir sterklega til greina.  
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6 Lokaorð 
Það er ljóst að lítið er til af kennsluefni á myndbandsformi tengdu vefsíðugerð á 

íslensku. Tilgangur verkefnisins var að koma til móts við þá þörf sem skapast hefur fyrir 

kennsluefni af þessu tagi með framleiðslu og dreifingu á slíku efni. Hér hefur verið farið 

yfir hvernig er best að byggja upp og framleiða kennslumyndband en það er krefjandi 

ferli og þarf að huga að mörgum þáttum ef ná á til áhorfenda. Stutt, hnitmiðuð og vel 

tæknilega framleidd myndbönd eru líklegri til að ná til áhorfenda. Þá hefur verið sýnt 

fram á að það að beita sýnikennslu í kennslumyndbandagerð reynist mörgum vel, 

sérstaklega þegar efnið sem á að miðla er krefjandi og tæknilegt.  

Þarfagreiningin studdi enn frekar við tilgátur okkar í Kóral um þörf fyrir 

kennsluefni í myndbandagerð. Það kom skemmtilega á óvart að eftirspurn er eftir 

fræðslumyndböndum um þann undirbúning (þarfagreiningu) sem æskilegt er að eigi sér 

stað áður en að uppsetningu á vef kemur. Í kjölfarið var ákveðið að leggja aukna áherslu 

á þarfagreiningarhlutann. Væntingar standa til þess að þetta efni eigi eftir að vekja 

athygli á fyrirtækinu út á við, þá sér í lagi vegna þess að skortur er á íslensku efni.  

Við miðlun og dreifingu fræðsluefnis þykir best að setja upp notendavænan vef 

samhliða samfélagsmiðlum. Valur, einn af sérfræðingunum sem tekið var viðtal við, 

hafði orð á að mikilvægt væri að vera ekki aðeins háður einum miðli. Vefnum er hægt 

að hafa fulla stjórn á, á meðan samfélagsmiðlum er stjórnað af reglum annarra. Vegna 

þessa er mikilvægt að vera með vef samhliða samfélagsmiðlum, þar sem vefurinn er í 

raun nafnspjald fyrirtækisins, ákveðin ásýnd þess út á við. Það sem vefst fyrir fólki er að 

láta þessa miðla vinna saman og finna hið rétta jafnvægi. Í því samhengi er jákvætt og 

nauðsynlegt að setja sér stefnu um framsetningu efnis á samfélagsmiðlum. Mikið virði 

getur verið í að fá viðskiptavini/fylgjendur til að vekja umtal á fyrirtækinu og séu 

samfélagsmiðlar ekki nýttir skipulega og helst í gegnum samfélagsmiðlastefnu getur 

það haft neikvæð áhrif á ímynd fyrirtækis og möguleg viðskiptasambönd.  

Þegar allt kemur til alls er mikilvægast að hlusta á notandann og reyna eftir fremsta 

megni að koma til móts við raunverulegar þarfir við gerð kennsluefnisins. Kóral hefur 

einsett sér að framleiða myndbönd tengd undirbúningsvinnu vefsíðugerðar þar sem 

notendur kölluðu helst eftir því í netkönnun. Markmiðið er að halda ótrauð áfram og 

framleiða og miðla efni með reglubundnum hætti. Þá skiptir máli að vera virkur á öllum 

miðlum, sækja tækifæri þegar þau gefast og nýta tengslanet. 
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Viðaukar 

 

Viðauki 1: Vinnustofa 
Vinnustofa og svót greining fyrir Kóral kennsluvef var haldin í húsakynnum Syndis, 

Katrínartúni 4, þann 16. júlí 2019. Þátttakendur voru Silja Hinriksdóttir, Erla Dröfn 

Rúnarsdóttir, stofnendur Kóral vefráðgjafar, Jón Valur Gunnarsson, eigandi Taktikal 

með margra ára reynslu í Wordpress, Theódór Ragnar Gíslason, eigandi Syndis og 

sérfræðingur í öryggismálum, og Aron Örn Óskarsson, kennari og deildastjóri í 

Tónlistaskólanum í Hafnafirði. 

 

Taflan hér neðar sýnir niðurstöðu veikleika- og styrkleikagreiningar 

Styrkleikar Veikleikar 

Við erum með gott auga fyrir hönnun og ferska 

sýn 

Lítið teymi og tæknileg þekking okkar 

ekki nógu góð. 

Höfum sýnt fram á góða skipulagshæfileika, 

vinnum vel saman, fagmennska 

Tímafrekt verkefni og ekkert fjármagn. 

Mun verkefnið deyja út fljótlega? 

Smæðin á fyrirtækinu, líka styrkur, meiri 

sveigjanleiki 

 

Fræðsla er frábært markaðstól fyrir okkur sem 

ráðgjafa 

 

Við og okkar nám, höfum þekkingu sem er 

ekki mjög algeng á Íslandi. 

 

Gat á markaði  

Góðir tengiliðir, háskólasamfélagið  
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Hér má sjá töflu yfir greiningu á ógnum og tækifærum.  

Ógnir  Tækifæri 

Tæknin breytist ört, 

verður efnið úrelt fljótt? 

Konur í karlaheimi, nýtt sjónarmið og stöndum út.  

Skiptir íslenskan máli í 

tækniheiminum? 

Styrkir  

Fjármagn og tímaleysi Íslenskan, engin samkeppni á íslensku og það er ákveðin hópur 

fólks sem leggur ekki út í enskuna og vill bara efni á íslensku, 

getur líka verið vinkill til að sækja um styrki. 

Ráðgjafabransinn getur 

verið hark 

 

Youtube  

 

Eftirfarandi markhópar voru greindir í vinnustofu: 

• Frumkvöðlar/einstaklingar í eigin rekstri (einyrkjar) 

• Starfsmenn sem sinna vefmálum (hjá/fyrir fyrirtæki) 

• Ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki  

 

Annað sem kom fram á vinnustofu og stóð uppúr: 

• Ekki einblína of mikið á að gera efni fyrir einyrkja, erfitt að græða á því.  

• Íslenskan er tungumál í útrýmingarhættu, nýta þann vinkil til að sækja um styrki 

fyrir verkefninu. 

• Dreyma stórt en byrja hægt. 
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Viðauki 2: Viðtöl, spurningalisti 

1. Hver er þín reynsla af Wordpress vefumsjónarkerfinu? Hvenær byrjaðir þú að 

nota kerfið og hvers vegna? (Wordpress umfram önnur?) 

2. Hefur þú fundið fyrir þörf á nánari upplýsingjagjöf á íslensku til einstaklinga um 

fyrstu skref i vefsíðugerð og WP? (lén, hýsing, rekstur) 

3. Hversu mikilvægt væri að hafa það kennsluefni/upplýsingaefni á íslensku? 

4. Til hvaða hópa telur þú að vefurinn nái til eða muni koma til með að nýtast? 

(markhópa) 

5. Hvaða grunnkunnáttu þarf einstaklingur að hafa í WP til að setja upp vef? 

6. Hvaða þætti WP vefumsjónarkerfisins telur þú nauðsynlegt að þurfi að byrja á 

að gera myndbönd um?  

7. Hvaða skref/atriði ætti einstaklingur að hafa í huga áður en byrjað er á 

uppsetningu á nýjum vef? 

8. Hverjir finnst þér vera helsu veikleikar og styrkleikar Wordpress 

vefumsjónakerfisins (WP.com vs WP.org?) 

9. Hversu mikilvæg eru “plug-ins”, áttu einhver uppáhalds sem þér finnst vera 

möst að hafa? 

10. Er nauðsynlegt fyrir lítið fyrirtæki að hafa vefsíðu og/eða hvenær er nauðsynlegt 

fyrir (lítið) fyrirtæki að setja upp vefsíðu? (þ.e.a.s, ekki nóg að vera einungis á 

facebook/samfélagsmiðlum) 

11. Að þínu mati eða reynslu, hver er besti samfélagsmiðillinn (vettvangurinn) til að 

miðla kennslumyndböndum af þessu tagi? 

12. Hefur þú rekist á sambærilega vefi, erlenda eða íslenska, sem eru með svipaða 

nálgun? (hvað er vel gert og hvað ekki á þeim?) 
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Viðauki 3: Netkönnun 

Við óskum eftir þátttöku þinni í könnun sem er hluti af þarfagreiningu fyrir kennsluvef í 

vefsíðugerð. Kennsluvefurinn verður á íslensku og mun tengjast vef 

ráðgjafarfyrirtækisins Kóral vefráðgjöf. 

Könnunin er hluti af meistaraverkefni í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands. 

Rannsakendur eru Silja Hinriksdóttir og Erla Dröfn Rúnarsdóttir. Leiðbeinandi er 

Sigurjón Ólafsson.  

 

Könnunin er nafnlaus og ekki er unnt að rekja svör til einstakra svarenda.  

Það tekur um það bil 2-3 mínútur að svara könnuninni.  

 

1. Telur þú að það sé þörf fyrir kennsluefni á íslensku í vefsíðugerð sem yrði 

aðgengilegt á myndbandaformi á netinu? 

a. já 

b. nei 

c. veit ekki/hef ekki skoðun 

 

2. Myndir þú nýta þér vef á íslensku sem miðlar kennsluefni í vefsíðugerð? 

a. Já 

b. Nei 

c. Kannski 

d. Ég myndi frekar nýta mér kennsluefni á ensku á netinu 

 

3. Hvers konar form kennsluefnis/fræðsluefnis finnst þér best að skoða á netinu?  

a. Blogg eða texti, skref fyrir skref texti með myndum 

b. Video, myndbands sýnikennsla með tali 

c. Bæði, hafa sama efni aðgengilegt í myndbands sýnikennslu og 

einnig sem texta/blogg 

d. Hlaðvarp (podcast) 

e. Annað snið, Hvað þá? 

f. Ég skoða ekki kennslu- og fræðsluefni á netinu 
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4. Hefur þú sett upp vefsíðu með Wordpress (WP) vefumsjónarkerfinu eða notað 

WP vefumsjónarkerfið til að viðhalda vefsíðu? 

a. Já, ég hef sett upp vefsíðu með WP. 

b. Hef ekki sett upp vefsíðu frá grunni með WP, en hef notað WP 

vefumsjónarkerfið 

c. Hef ekki sett upp vefsíðu frá grunni með WP og þekki WP 

vefumsjónarkerfið ekki. 

 

5. Ef þú þekkir WP vefumsjónarkerfið, finnst þér það uppfylla þínar þarfir? 

a. Já það uppfyllir mínar þarfir 

b. Þekking mín mætti vera betri á WP vefumsjónarkerfið til að geta 

svarað því. 

c. Nei mér finnst það ekki notendavænt og/eða ekki uppfylla mínar 

þarfir 

d. Hef aldrei notað WP 

e. Annað: 

 

6. Hvers konar fræðsluefni hefðir þú áhuga á að sjá á kennsluvef í vefsíðugerð á 

íslensku? (velja má fleiri en einn möguleika) 

a. Undirbúningur - Hvað felst í þarfagreiningu fyrir vefsíður 

b. Allt um hýsingar 

c. Hvernig ég sæki um íslenskt lén og tengi við vefsíðuna mína 

d. Fyrstu skrefin í WP 

e. Hvað eru plug-ins/viðbætur í WP? 

f. Hvernig stofna ég netverslun? 

g. Annað, hvað? 

 

7. Hvaða lýsing á best við þig?  

a. Námsmaður 

b. Vefstjóri 

c. Verktaki 

d. Forritari 

e. Vefhönnuður 

f. Annað: 
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8. Hver er aldur þinn? 

a. 20 ára eða yngri 

b. 21-30 ára 

c. 31-40 ára 

d. 41-50 ára 

e. 51-60 ára 

f. 61 árs eða eldri 

 

 

Niðurstöður netkönnunar  
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Viðauki 4: Samanburðargreining 

Notast var við niðurstöður úr viðtölum við val á vefsíðum til samaburðargreiningar. 

Ákveðið var að gera samaburðargreiningu á fimm vefsíðum, þremur innlendum síðum 

og tveimur erlendum síðum. Haldinn var fundur 12. ágúst 2019 og eftirfarandi vefir 

rýndir: 

Íslenskir vefir:   

• Vefold.is 

• Nýjar heimasíður grunnskóla  

• Stafrænt forskot 

Erlendir vefir: 

• Lynda.com 

• WP101.com 

 

Í eftirfarandi samanburðargreiningu var áhersla lögð á miðlun og framsetningu efnis, 

frekar en uppsetningu og útlit vefsíðanna í heild sinni. Megintilgangur greiningarinnar 

var að sjá hvernig fræðsluefni var framsett og hvort það skapaði jákvæða 

notendaupplifun, ásamt því að skoða möguleg tækifæri fyrir efnismarkaðsetningu. 

 

Niðurstöður 

Vefold.is sérhæfir sig í Wordpress hýsingum fyrir Íslendinga. Á vefsíðunni er hægt að 

finna ýmsan fróðleik um vefumsjónakerfið, meðal annars greinar eins og: „Hvernig bý 

ég til bloggsíðu í WordPress?” Þar er farið yfir ferlið skref fyrir skref með myndum, 

hreyfimyndum og texta. Efnið er skýrt sett fram og auðskiljanlegt. Í greininni er svo 

útskýrt hvernig hægt sé að nýta sér hýsingaþjónustu Vefaldar. Þar af leiðandi er 

kennsluefnið og greinarskrifin notuð sem form af efnismarkaðsetningu fyrir fyrirtækið. 

Uppsetning og flokkun á efni mætti vera skýrari, lítill sem engin munur er á 

greinaskrifum og flokknum námskeið. Samfélagsmiðlar eru ekki nýttir til að auglýsa 

efnið.  
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Nýjar heimasíður grunnskóla 

(https://sites.google.com/fellaskoli.is/nyjarheimasidur) er upplýsingavefur fyrir kennara 

og aðra starfsmenn grunnskóla sem þurfa að setja inn efni á vefsíðu ákveðins 

grunnskóla í Wordpress vefumsjónakerfinu. Mest er notast við myndbandssýnikennslu á 

síðunni. Lítil vinnsla er í myndböndunum og framsetning gróf. Myndböndin hafa ekki 

ákveðna uppsetningu, upphaf eða endi. Sum myndbönd hafa tal í lélegum gæðum á 

meðan önnur hafa ekkert tal og erfitt er að missa ekki áhugan á efninu. Fræðsluefni er 

ekki flokkað niður. Myndböndin hafa verið sett inn á Youtube rás sem notandinn 

hoppar stundum inn á þegar smellt er á ákveðna hlekki á meðan sum myndbönd hafa 

verið sett inn á vefsíðuna sjálfa. 

 
 

Stafrænt forskot (http://forskot.nmi.is) er upplýsingavefur um stafrænan rekstur og 

markaðsetningu. Á síðunni geta einstaklingar tekið könnun til að sjá hvar þeirra 

fyrirtæki er statt í stafrænum efnum, fengið aðgang að ókeypis vefritum um stafræn mál 
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og upplýsingar um ráðgjafafyrirtæki sem leiðbeina fyrirtækjum í þeim málum. 

Fræðsluefni er í formi vefrita, eða bæklinga í PDF formatti sem hlaðast inn á tölvuna 

þegar smellt er á ákveðið rit. Textinn í vefritunum hefur skýra framsetningu og er 

auðlesinn.  

 

 
 

Lynda.com er kennsluvefur með hafsjó af kennsluefni um margvísleg efni. Efnið er vel 

flokkað niður eftir viðfangsefnum eða kúrsum. Myndböndin eru einföld og skýr með 

tali og hljóði í góðum gæðum.   
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WP101.com er erlendur kennsluvefur í Wordpress vefumsjónakerfinu. Allt efni er á 

ensku. Vefsíðan er skýr í uppsetningu og kennslumyndbönd flokkuð niður eftir 

viðfangsefnum. Einnig er blogg á síðunni þar sem farið er yfir fréttir tengdar 

Wordpress, eins og þegar ný uppfærsla kemur í loftið, hvaða viðbætur hún hefur og svo 

framvegis. Forsíðan er óþarflega löng og efni sem mætti missa sín þar. Kennsluefni er 

flokkað niður eftir viðfangsefnum og raðað eftir stigum þar undir. Myndböndin hafa 

skýra uppsetningu, upphaf og endi. Myndgæði og hljóð í góðum gæðum. Myndböndin 

eru stutt og hnitmiðuð, og notast er við skýrt handrit til að forðast óþarfa orð í tali. 
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Viðauki 5: Hönnunartillögur 

Hönnunartillögur fyrir nýjan vef Kóral vefráðgjafar . 

Forsíðan (þar sem síðan er löng var hún klippt í tvo hluta sem hér eru sýndir hlið við 

hlið).  
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Valmynd sem kemur upp eftir að smellt er á „hamborgarann“ efst í hægra horni.  
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Undirsíðan „Um okkur“ 
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Undirsíðan „Þjónusta“ 
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Undirsíðan „Greinar“ 
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Undirsíðan „Fræðsla“ 
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Hönnunartillaga fyrir síðuna „Fræðsla“ eftir að búið er að sameina 

undirsíðurnar „Greinar“ og „Fræðsla“. 
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Dæmi um undirsíðu fyrir hvern flokk 
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Hönnunartillaga sem endað var með eftir að allar undirsíður „Fræðslu“ 

(„Undirbúningur“, „Wordpress“ og „Hagnýt atriði“) voru sameinaðar og einfaldaðar. 
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Viðauki 6: Eldri vefur Kóral 

Skjáskot af forsíðu vefs Kóral vefráðgjafar fyrir breytingar. 
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Viðauki 7: Litapalletta 

 
Aðrar upplýsingar: 

ljósgrár: #ededed 
Letur: Mukta 
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Viðauki 8: Greinar og handrit 

Grein um notendamiðaða upplifun  

Hvað er notendamiðuð upplifun? 

Ux er oft notað sem stytting á UX design og stendur einfaldlega fyrir User experience 

design eða á góðri íslensku notendamiðuð hönnun. 

Notendamiðuð hönnun er nálgun við vöru eða þjónustu þar sem markmið og þarfir 

notanda eru sett í forgang. Notendamiðuð hönnun getur þar af leiðandi verið mjög 

gagnleg þegar það kemur að því að skipuleggja og hanna vefi. 

 

 
 

Áhugi á hugtakinu UX hefur aukist á seinni árum en hugmyndafræðin þó ekki ný. 

Hugtakið má rekja til fræðimannsins Donald Norman - en í bók sinni “Design of 

everyday things” fjallar Norman meðal annars um - að það sé vel hægt að hanna hluti 

sem uppfylla þarfir notenda að öllu leyti  -  að þeir séu fallegir, nytsamir, ánægjulegir og 

virki vel. Til að það gangi eftir þarf að leggja vinnu í notendarannsóknir en þær eru að 

mati Norman undirstaða að ánægjulegri notendaupplifun. 

 
Hefur þú kannski lent í því að fara á vefsíðu með ákveðið markmið í huga en 

gefist upp á miðri leið? 
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Tökum dæmi 

 
 

Þetta er Guðjón, hann er 46 ára bakari.  

Guðjón er fjölskyldumaður og er hamingjusamlega giftur og á 2 börn.  

Hann er rólyndismaður að eðlisfari.  

 

Það kom því Guðrúnu á óvart þegar hún heyrði óp innan úr einu herbergjanna 

þar sem Guðjón sat við tölvuna og var að reyna að panta varahlut í eina af 

hrærivélunum sem hann notar í vinnunni.  

Guðjón hafði ótal oft pantað varahluti í vélarnar sínar á netinu en aldrei á 

þeirri síðu sem hann var nú að reyna. Ástæðan var sú að hluturinn var ódýrari 

þar.  

Guðjón reyndi að panta varahlutinn í þrígang áður en hann gafst upp  -   

síðan hlóðst ekki, allar upplýsingar um kaupanda þurrkuðust út í miðju ferlinu 

og að lokum krassaði síðan.  
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Guðjón, sá rólyndismaður, ákvað að þetta væri ekki þess virði og ákvað að snúa 

sér aftur til sama fyrirtækis og hann var vanur, tilbúinn, að borga nokkrum 

krónum meira - fyrir minna vesen.  

 

Hér sjáum við dæmi um neikvæða notendaupplifun á vef. Hvað fór úrskeiðis í 

þessu ferli? Og hvernig getum við bætt það? 

 

 
 

Gott er að byrja á að fara yfir 7 lykilþætti góðrar notendaupplifunar:  

Nothæfur (useful) 

„Er vefurinn eða varan nothæf? hver er tilgangurinn?“ 
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Teketillin sem sést á forsíðu bókar Don Normans er ekki mjög nothæfur. 

 

Notendavænn (usable) 

Er vefurinn notendavænn? Nær notandi að ljúka við þau verkefni sem 

hann lagði upp með? 

Einfaldur (findable) 

Nær notandi að finna það sem hann leitar að? 

 
Notandi vefsins á ekki að þurfa að eyða löngum tíma í að finna það sem 

hann/hún leitar að.  

 

Trúverðug (credible) 
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Er vefurinn er stútfullur af röngum upplýsingum? Byggðu upp traust við 

notandann með greinargóðu efni byggðu á rannsóknum eða góðum 

heimildum. 

Einnig er gott að muna að vefur þarf viðhald - fátt er verra en vefur með 

úreltar upplýsingar, er opnunartíminn réttur? Er lagerstaðan rétt stillt? 

Eftirsóknarverð (desirable) 

„Er varan Eftirsóknarverð? Það er lítil sala á vöru sem engum langar í.“ 

 
Dæmi um vöru sem er ekki rosalega eftirsóknaverð. Ætli það sé mikil 

sala á þessari vöru? 

Aðgengileg (accessible) 

Taktu tillit til allra notenda! Mikilvægt er að vefurinn sé aðgengilegur 

öllum. Fötlun er mjög margvísleg og getur bæði verið varanleg eða 

tímabundin. Gott er að huga að góðu vefaðgengi (e. Web accessibility) 

en það felur í sér að allir einstaklingar hafi jafnan aðgang að vefnum, 

hvort sem þeir séu með skerta hreyfigetu, sjón- eða heyrnaskerðingu svo 

dæmi sé tekið. Í raun og veru gagnast aðgengilegur vefur öllum!  

Verðmæt (valuable) 

Að lokum þarf vefurinn að hafa eitthvað virði, bæði fyrir fyrirtækið sem 

heldur úti vefnum og fyrir notandan sem notar hann.  

 
Góð vefhönnun þarf að byggja á notendarannsóknum, -   en þær eru framkvæmdar með 

ýmsum verkfærum þarfagreiningar.  
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Mikilvægt er þá að velja réttu verkfærin sem hentar hverju verkefni fyrir sig. 

 Þú myndir ekki reyna negla nagla með sög, er það? 

 

Við hjá Kóral sérhæfum okkur í að bæta notendaupplifun og sinna þarfagreiningum. 

Við þarfagreiningu er farið djúpt í hverjar þarfir notenda eru. Við setjum okkur í spor 

notandans og fáum að kynnast þörfum hans, markmiðum og væntingum. 

Niðurstöðurnar eru notaðar til að byggja upp nýjan, einfaldan og notendavænan vef. 

 

Endum þetta á orðum Don Normanns:  

„Góð notendaupplifun trompar alltaf gott útlit“  

 

Heimildir (fyrir grein) 

Texti byggður á grein sem birtist á vefsíðu Interaction design Foundation, The 7 Factors 

that Influence User Experience. Sótt af: 

https://www.interaction-design.org/literature/article/the-7-factors-that-influence-user-

experience 

 

Don Norman. (2013). Design of everyday things. Hægt að nálgast hér: 

http://www.nixdell.com/classes/HCI-and-Design-Spring-2017/The-Design-of-

Everyday-Things-Revised-and-Expanded-Edition.pdf 

Bókin var upprunalega gefin út árið 1988 undir titlinum The Psychology of Everyday 

Things 

 

Aðgengi að upplýsingum. (2019, 02. apríl). Sótt af vefsíðu Öryrkjabandalag Íslands 

https://www.obi.is/is/moya/news/adgengi-ad-upplysingum 
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Handrit 1 – Hvað er notendamiðuð hönnun? (UX) 

 

Komið þið sæl 

Í þessu myndbandi munum við fara stuttlega yfir hvað hugtakið UX stendur fyrir og af 

hverju góð undirbúningsvinna er nauðsynleg áður en hafist er handa við uppsetningu á 

nýjum vef.  

 

UX er oft notað sem stytting á UX design og stendur einfaldlega fyrir User experience 

design eða á góðri íslensku notendamiðuð hönnun en einnig er oft talað um 

notendamiðaða upplifun. 

 

í hugtakinu felst sú nálgun við vöru eða þjónustu þar sem markmið og þarfir notanda 

eru settar í forgang. Það er því mjög gagnlegt að taka tilliti til og nauðsynlegt jafnvel, að 

horfa til notendamiðaðrar upplifunar þegar kemur að því að skipuleggja og hanna 

vefsíður. 

 

Hefur þú kannski lent í því að fara á vefsíðu með ákveðið markmið í huga en gefist 

upp á miðri leið? 

 

Tökum dæmi 

Þetta er Guðjón, hann er 46 ára bakari.  

Guðjón er fjölskyldumaður og er hamingjusamlega giftur og á 2 börn.  

Hann er rólyndismaður að eðlisfari og með mikið jafnaðargeð.  

Það kom því Guðrúnu, eiginkonu hans, á óvart þegar hún heyrði óp innan úr einu 

herbergjanna þar sem Guðjón sat við tölvuna og var að reyna að panta varahlut í eina af 

hrærivélunum sem hann notar í vinnunni.  

Guðjón hafði ótal oft pantað varahluti í vélarnar sínar á netinu en aldrei á þeirri síðu 

sem hann var nú að reyna. Ástæðan var sú að hluturinn var ódýrari þar.  

Guðjón reyndi að panta varahlutinn í þrígang áður en hann gafst upp  -   

Fyrst, var vefurinn lengi að hlaðast, svo þegar Guðjón var að klára kaupferlið 

þurrkuðust upplýsingar um hann miðju ferlinu og að lokum fékk hann upp 

villumeldingu.  
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Guðjón, sá rólyndismaður, ákvað að þetta væri ekki þess virði og ákvað að snúa sér 

aftur til sama fyrirtækis og hann var vanur, tilbúinn, að borga nokkrum krónum meira - 

fyrir minna vesen.  

 

Þetta er dæmi um neikvæða notendaupplifun á vef.  

Hvað fór úrskeiðis í þessu ferli? Og hvernig getum við bætt það? 

 

Hér eru 7 lykilatriði sem huga þarf að þegar byggja á upp vef sem tekur mið af þörfum 

notenda: 

 

1. „Er vefurinn nothæfur? hefur hann tilgang?“ 

2. „Er vefurinn notendavænn? Nær notandi að ljúka við þau verkefni sem hann 

lagði upp með?“ 

3. „Er vefurinn nægilega einfaldur? Nær notandi að finna það sem hann leitar 

að?“ 

4. „Er efnið á vefnum trúverðugt?“ Byggðu upp traust við notandann með 

greinargóðu efni byggðu á rannsóknum eða góðum heimildum. 

5. „Er vefurinn Eftirsóknarverður? vertu öðruvísi en samkeppnisaðilar og 

skaraðu frammúr.“ 

6. Aðgengilegur. „Taktu tillit til allra notenda!“  

7. „Vefurinn verður að hafa eitthvað virði, bæði fyrir þig og fyrir notandann.“ 

 

Góð vefhönnun þarf að byggja á notendarannsóknum en þær eru framkvæmdar með 

ýmsum verkfærum þarfagreiningar. Mikilvægt er þá að velja réttu verkfærin sem hentar 

hverju verkefni fyrir sig. 

 

[Auglýsing:Við hjá Kóral sérhæfum okkur í að bæta notendaupplifun og sinna 

þarfagreiningum. Við setjum okkur í spor notandans og fáum að kynnast þörfum hans, 

markmiðum og væntingum. Niðurstöðurnar eru notaðar til að byggja upp einfaldan og 

notendavænan vef.] 

 

Takk fyrir að horfa, endilega líkið við síðuna okkar Kóral vefráðgjöf á Facebook og 

Youtube og fylgist með næstu myndböndum!  
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Handrit 2 - Hvað er Wordpress? 

 

Hvað er Wordpress? 

Heil og sæl.  

Í þessu myndbandi munum við fara yfir hvað vefumsjónarkerfið Wordpress er og skoða 

- hvers vegna það er svona vinsælt. 

 

Wordpress (WP) er vinsælasta vefumsjónarkerfið á internetinu í dag. Meira en 34% 

vefsíðna eru innan kerfisins sem þýðir að ein af hverjum þremur vefsíðum sem 

heimsóttar eru daglega eru Wordpress síður. 

 

Ekki þarf sérstaka kunnáttu í forritun til að geta sett upp vefsíðu í WP, viðmótið er 

einfalt og auðvelt í uppsetningu. Kerfið krefst þó þess að viðkomandi þekki á innviðina 

enda eru margir möguleikar í boði og þá er gott að vera með á hreinu hvað hentar hverju 

sinni. 

 

í Grunninn er WP gjaldfrjálst en tekið er sérstakt gjald fyrir einstaka viðbætur og 

útlitsþemu. - en næstum óteljandi útlitsþemu er að finna í kerfinu og hægt að finna 

viðbætur sem við kemur flestu í vefsíðugerð.  

• Útlitsþemu eða themes -  segja til um hvernig við viljum að vefurinn líti út og 

þá er hægt að velja sérstakt sniðmát sem mætir þeim þörfum.  

• Viðbæturnar eða plugins - hafa áhrif á virkni síðunnar, þær geta verið lítil 

viðbót eins og á að borð við einfalt pöntunarform eða stærri eins og í formi 

vefverslunar. 

 

En tökum þetta aðeins saman -  afhverju Wordpress frekar en eitthvað annað? 

 

• í fyrsta lagi er - Wordpress samfélagið er stórt 

o Það er alltaf hægt að treysta á að fá þá aðstoð sem þú þarft, ef þú lendir í 

vandræðum þá er hægt að stóla á að einhver annar hafi lent í sömu 

vandræðunum og er þá auðvelt að finna lausnina. 

• í öðru lagi - er það sveigjanlegt  

o Wordpress er svokallaður opinn hugbúnaður (Open source samfélag) - 

sem felur í sér dreifða rýni og gegnsætt ferli, -  WP veitir frjálsan aðgang 
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að frumforritum þar sem hver sem er getur sent inn breytingar og 

viðbætur sem verða hluti af sjálfum hugbúnaðinum ef þær komast í 

gegnum rýniferli. Þetta skapar ákveðið lýðræði og hraðari þróun á 

hugbúnaðinum sem kemur sér vel fyrir notendur. 

• Í þriðja lagi - skiptir ekki máli hvort þú sért með Mac / PC tölvu (- virkar eins 

hjá báðum) 

• í fjórða lagi þá hentar WP bæði fyrir byrjendur sem og lengra komna 

 

En hugum að öðru mikilvægu grunnatriði… 

 

Ef þú ert nýr notandi Wordpress, þá hefur þú eflaust velt fyrir þér muninum á 

Wordpress.com og Wordpress.org - og þú ert ekki sá eini! 

 

það sem einkennir... 

WordPress.com: 

• Er að þú færð - ókeypis aðgang með hýsingu 

• Það hentar sérstaklega vel fyrir byrjendur 

• Það kemur uppsett og tilbúið til notkunar 

• Við innskráningu færðu afhent þitt eigið lén - sem er með endingunni - 

wordpress.com eða t.d. þinsida.wordpress.com 

 

Hafðu í huga! -  Ef þú vilt losna við auglýsingar, hafa þitt eigið lén, fá fleiri viðbætur 

og meiri sveigjanleika - þá þarftu að borga fyrir það áskriftargjald. 

 

Það sem einkennir WordPress.org  

• er að sama skapi - ókeypis aðgangur að Wordpress 

 

• Það bíður uppá meiri sveiganleika en .com kerfið 

• en í því felst að hafir þú þekkingu á HTML og CSS er hægt er að hafa 

aukna stjórn á hönnun og uppsetningu. 

• En - Þú þarft að kaupa hýsinguna sér  
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Gott er að hafa í huga að auðvelt er að flytja flest innihald frá WordPress.com yfir í 

eigin hýsingu (útlit þarf þó að fínstilla aftur) - Þannig að, fyrir nýjan notenda, er tilvalið 

að byrja á .com útgáfunni og fikra sig áfram. 

 

Það er því ekki að ástæðulausu að Worpress er vinsælasta vefumsjónarkerfið, það býður 

upp á mikla möguleika og virkni sem mæta kröfum flestra! 

 

Takk fyrir að horfa, endilega líkið við síðuna okkar Kóral vefráðgjöf á Facebook og 

Youtube og fylgist með næstu myndböndum!  

 

 

 


