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Útdráttur 

Greinagerð þessi er hluti af 12 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í bókasafns- og 

upplýsingafræði með viðskiptafræði sem aukagrein. Verkefnið fólst í að hanna og setja 

upp vefsíðuna Barnaleikur.is. Þar hef ég safnað saman upplýsingum um ókeypis eða ódýra 

útivist og afþreyingu á Íslandi sem hentað getur börnum og barnafjölskyldum. 

Afþreyingin/útivistin er flokkuð á tvo vegu. Annars vegar eftir landshlutum og hins vegar 

eftir tegund afþreyingar. Hægt er að kalla fram mismunandi uppskiptingu á þeirri 

afþreyingu sem hefur verið skráð. Það er hægt að skoða alla afþreyingu á einni síðu óháð 

flokkum eða landshluta. Það er hægt að skoða allar skráningar á hvern landshluta fyrir sig 

eða hvern flokk afþreyingar. Einnig er hægt að skoða afþreyingu í afmörkuðum flokki á 

tilteknum landshluta. Að síðustu er svo hægt að skoða afþreyinguna sjálfa og sjá þar stutta 

lýsingu á staðnum, upplýsingar um opnunartíma og tengiliðaupplýsingar. Upplýsingaöflun 

fyrir vefsíðuna www.barnaleikur.is er lifandi verkefni. Því fleiri skráningar sem eru á 

síðunni, því meira notagildi hefur hún og því meiri líkur eru á að hún njóti vinsælda. Því er 

ætlunin að halda áfram vinnu við vefsíðuna eftir skil á þessu verkefni. Síðan er hönnuð 

með þeim hætti að gera notendum auðvelt að senda inn sínar eigin ferðasögur og 

ábendingar um afþreyingu og útivist. Ef vel tekst til að virkja notendur síðunnar gæti 

skapast skemmtileg umgjörð um útivist og afþreyingu fyrir barnafjölskyldur á Íslandi. 
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Formáli  

Þetta verkefni er lokaverkefni til BA-gráðu frá Háskóla Íslands í bókasafns- og 

upplýsingafræði með viðskiptafræði sem aukagrein. Verkefnið er unnið undir leiðsögn dr. 

Ágústu Pálsdóttur. Ég setti upp vefsíðuna www.barnaleikur.is og er hugmyndin sú að þar 

verði hægt að finna sér ódýra eða ókeypis útivist og afþreyingu um allt Ísland sem hentar 

börnum og barnafjölskyldum. Það hefur verið töluverð áskorun að vinna þetta verkefni 

enda er ég að seilast inn á svið upplýsingafræðinnar sem ég hafði ekki svo mikla þekkingu 

á fyrir en mikinn áhuga á að bæta við mig þekkingu í.  

Mig langar að þakka leiðbeinandanum mínum, dr. Ágústu Pálsdóttur, sérstaklega fyrir 

stuðning, skilning og ekki síst þolinmæðina og umburðarlyndið enda hefur það tekið mig 

langan tíma að sigla mínu lokaverkefni í höfn en Ágústa missti aldrei trú á mér. Mig langar 

einnig að þakka fjölskyldu minni fyrir að gefa mér þann tíma sem ég þurfti til að vinna 

verkið og systur minni, Heiðu, fyrir að vera vefsíðugagnrýnandi minn og klappstýra númer 

eitt og fyrir að vera alltaf til staðar þegar ég þurfti að spegla hugmyndir og fá yfirlestur. 

Foreldrar mínir, Sigurjón Jónasson og Anna Ólöf Björgvinsdóttir og systir mín, Elísa 

Berglind, eiga einnig þakkir skildar fyrir að lesa yfir greinagerð og efni á heimasíðunni 

minni og koma með ábendingar um málfar og innslátt. Að lokum ber að þakka þeim 

aðilum sem tóku þátt í að skoða vefsíðuna, gagnrýna hana og koma með ábendingar um 

það sem betur mætti fara. 
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1 Inngangur 

Vefsíðan Barnaleikur.is hefur það að markmiði að safna saman upplýsingum um 

skemmtilega afþreyingu og útivist á Íslandi sem hentar börnum, helst eitthvað sem kostar 

lítið eða ekkert. Ég hef ferðast mikið um landið með mín börn og oft lent í vandræðum 

með að finna skemmtilega hluti til að gera á ferðalögum, sérstaklega þegar börnin eru 

ung. Eins höfum við lent í að langa til að bregða okkur í styttri ferðir eða bara gera 

skemmtilega hluti á okkar heimaslóðum (höfuðborgarsvæðið), en endum oft á að gera 

það sama þar sem við höfum ekki vitað almennilega hvar við getum fundið skemmtileg 

útivistarsvæði eða afþreyingu. Hugmyndin er því að safna þessu saman á eina vefsíðu sem 

sýnir yfirlit fyrir allt landið. 

Vinnuferlið skiptist í tvennt. Annars vegar hönnun og uppsetning á vefsíðunni sjálfri 

og hins vegar upplýsingaöflun. Vinnan hófst á því að velja vefumsjónarkerfi. Ég skoðaði 

ýmis kerfi en endaði á að velja WordPress.org. Það er tiltölulega einfalt í notkun fyrir 

byrjendur en býður einnig upp á flóknari uppsetningu, forritun sérlausna og fleiri valkosti 

fyrir stærri vefi. Þar er einnig með einföldum hætti hægt að setja upp gagnvirk kort, 

vefverslanir og ýmislegt fleira skemmtilegt án þess að kunna nokkuð í forritun þó stundum 

þurfi að greiða fyrir viðbætur sem gera það kleift. Til að öðlast undirstöðuþekkingu á 

WordPress.org lauk ég tveimur námskeiðum í vefsíðugerð hjá www.udemy.com og 

byrjaði á því þriðja. Að þeim loknum setti ég upp beinagrind að Barnaleikur.is og notaði 

við það þá þekkingu sem ég viðaði að mér á námskeiðunum. 

Mér varð fljótt ljóst að til þess að geta lokið BA-verkefninu mínu þá yrði ég að setja 

mér stærðarviðmið eða ramma við upplýsingaöflun fyrir síðuna. Ég ákvað því að takmarka 

mig við þá efnisflokka sem ég tilgreini í kafla 7.1 Val á efnisflokkum. Jafnframt setti ég mér 

það markmið að ná í það minnsta tíu skráningum fyrir hvern flokk og hvern landshluta 

áður en ég myndi skila greinagerð. Ég náði því með einni undantekningu sem er 

fótboltagolfið. Ég gat eingöngu fundið fjóra fótboltagolfvelli á Íslandi og því eru ekki fleiri 

skráningar í þeim flokki. 

Barnaleikur.is er lifandi vefsvæði þar sem hvatt verður til þess að notendur leggi sitt 

af mörkum. Það er mikilvægt að það takist að virkja fólk til að deila staðsetningum úr sinni 

http://www.udemy.com/
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heimabyggð og reynslu af ferðalögum til að flóra afþreyingar á síðunni verði sem 

fjölbreyttust. Það gæti orðið mjög skemmtilegt að lesa sér til um reynslu annarra ef vel 

gengur að safna ferðasögum. Notagildi og vinsældir Barnaleikur.is mun svo á endanum 

velta á því hversu vel gengur að afla upplýsinga, halda þeim uppfærðum og auglýsa 

síðuna. 
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2 Hvers vegna Barnaleikur.is 

Þegar ég hófst handa við að vinna lokaritgerð fyrir bókasafns- og upplýsingafræði hafði 

ég lengi haft löngun til að verða mér úti um betri þekkingu og færni í vefsíðugerð og öllu 

sem því viðkemur. Mér fannst því liggja vel við að nýta lokaverkefni í bókasafns- og 

upplýsingafræði í slíka vinnu. Ég er mikil fjölskyldumanneskja, kem úr stórum systkinahóp 

og á þrjú börn með sambýlismanni mínum. Því langaði mig að vinna verkefni sem fjallaði 

um fjölskyldur eða nýttist þeim með einhverjum hætti. Þannig kom fram hugmyndin um 

vefsíðuna www.barnaleikur.is. 

Við fjölskyldan höfum í gegnum árin ferðast mikið, bæði innanlands og utan. Á sumrin 

höfum við verið dugleg að fara út á land með fellihýsið okkar eða tjald til að njóta Íslands 

og þess sem það hefur upp á að bjóða. Ég rak mig oft á það að við áttum erfitt með að 

finna með einföldum hætti skemmtilega afþreyingu og útivist sem hentaði fyrir okkur 

fjölskylduna. Þá er ég fyrst og fremst að hugsa um staði og upplifanir sem kosta lítið eða 

ekkert. Upplýsingarnar voru dreifðar víða eða jafnvel ekki til staðar á netinu. Oft 

óaðgengilegar eða djúpt á þeim. Ég fann ekkert eitt vefsvæði þar sem hægt var að finna 

ódýra eða ókeypis afþreyingu af fjölbreyttu tagi fyrir fjölskyldur úti um allt land. Mér datt 

því í hug að slá tvær, eiginlega þrjár flugur í einu höggi. 

1. Ljúka BA-ritgerð í bókasafns- og upplýsingafræði með viðskiptafræði sem 

aukagrein. 

2. Læra meira um vefsíðugerð. 

3. Útbúa vefsíðu sem heldur utan um upplýsingar um skemmtilega og áhugaverða 

staði og afþreyingu fyrir barnafjölskyldur um land allt. 

Áður en ég tók endanlega ákvörðun um að vinna með þessa hugmynd þá skoðaði ég 

vel hvort einhverjar svipaðar síður væru til því ekki vildi ég fara að bera í bakkafullan 

lækinn. Ég fann enga síðu sem gæti talist sambærileg þessari. Ég fann nokkrar síður sem 

sýna einhvers konar yfirlit yfir staði og afþreyingu, flokkað niður á landsvæði, en enga sem 

einblínir á ung börn og barnafjölskyldur. 
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Ég skoðaði ýmsa Fésbókarhópa fyrir foreldra og fjölskyldur og sá þar fjölmargar 

fyrirspurnir um afþreyingu og útivist fyrir fjölskyldur með ung börn. Bæði var þá um að 

ræða fólk sem var á ferðalagi sem langaði að finna eitthvað skemmtilegt í nágrenni við 

dvalarstað sinn en oft líka fólk að leita að nýrri afþreyingu í sínu nærumhverfi. Ég gerði 

jafnframt óformlega könnun á því hvort fólk teldi síðu eins og þessa sem ég er með í 

smíðum nytsamlega og svörin voru afgerandi á þann veg að fólk myndi nýta sér svona 

upplýsingagátt. Ég taldi því ljóst að notendur fyrir síðuna væru til staðar. 

Markhópur vefsíðunnar www.barnaleikur.is eru fjölskyldur með börn á aldrinum 0-

12 ára. Markmið síðunnar er að vera upplýsingaveita um staði til útivistar og afþreyingar 

á Íslandi fyrir þessar fjölskyldur. Til að takmarka umfang verkefnisins í upphafi valdi ég 

nokkra afmarkaða flokka afþreyingar en í raun eru engin takmörk fyrir því hversu marga 

flokka mætti hafa og nokkuð öruggt að það muni bætast við flokkar þegar vefsíðan vex 

og dafnar. 
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3 Vefsíðan – vinnuferli 

Þegar ég hóf vinnu við þetta verkefni hafði ég áður sett upp einfalda vefsíðu og notaði þá 

eldra vefumsjónarkerfi. Einnig hafði ég skrifað mjög einfalda HTML vefsíðu frá grunni. 

Þekking mín var þó ekki yfirgripsmikil og orðin úrelt. Ég þurfti því að byrja á að skoða 

hvaða leið væri hentugust til að byggja vefsíðuna, því næst hanna útlit hennar og skoða 

svo hvernig væri best að setja fram upplýsingarnar á aðgengilegan máta þannig að síðan 

gagnist sem flestum. 

3.1 Val á vefumsjónarkerfi. 

Fyrsta skref þess að koma vefsíðunni www.barnaleikur.is á koppinn var að kynna mér þá 

kosti sem eru fyrir hendi í vefsíðugerð í dag. Mér varð fljótt ljóst að ég þyrfti 

vefumsjónarkerfi sem byði upp á mikla möguleika í útvíkkun og aðlögun. Ég valdi á 

endanum WordPress.org en það er lang mest notaða vefumsjónarkerfi í heimi 

(Ionos.com/digital guide, 10.2.2020). WordPress.org er mjög vinsælt hjá íslenskum sem 

erlendum fyrirtækjum, en meðal fyrirtækja sem keyra á WordPress eru Flugfélag Íslands, 

Nettó, Coca Cola, CNN og Playstation (Vefsíðugerð.com, e.d. og Avista.is, e.d.). 

Grunnkerfið hjá WordPress er frír opinn hugbúnaður en ofan á það er hægt að bæta 

óteljandi útlits- og eiginleikaþemum ásamt því að viðbætur við kerfið eru nánast 

endalausar. Sveigjanleikinn er því mikill og hægt að aðlaga kerfið og vefsíðuna algjörlega 

að hugmyndum og þörfum hvers og eins. 

Eins og áður segir þá sótti ég netnámskeið í vefsíðugerð hjá www.udemy.com. Ég 

kláraði þar tvö byrjendanámskeið og er komin vel á veg með framhaldsnámskeið. Öll 

kenna þessi námskeið á vefumsjónarkerfið WordPress.org og leiða mann í gegnum 

nauðsynleg skref til þess að byggja vefsíðu frá grunni án nokkurrar forritunarkunnáttu.  

3.2 Útlit og hönnun síðunnar 

Barnaleikur.is er vefsíða sem er ætlað að hjálpa fólki að finna útivist og afþreyingu sem 

hentar börnum. Ég vona að síðan komi að gagni fyrir fólk á ferðalagi en jafnframt ætti fólk 

að geta nýtt sér síðuna til að finna sér afþreyingu í heimabyggð.  
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Til að síðan gagnist þegar fólk er á faraldsfæti þarf hún að vera létt í hleðslu og geta 

keyrt þó svo nettenging fólks sé ekki sérstaklega góð. Fólk á ferðalagi er oftar en ekki að 

leita sér að upplýsingum til að nota strax og/eða vill geta flett upp upplýsingum á leið á 

staðinn. Þetta þarf að hafa í huga við hönnun og uppsetningu vefsíðunnar og gera þarf 

ráð fyrir því að vefsíðan sé læsileg á tölvu, í síma og í spjaldtölvu. 

Þegar sett er upp vefsíða í WordPress er hægt að velja skapalón eða stílsnið fyrir 

vefsíðuna (Theme). Það er hægt að fá stílsnið sem eru tiltölulega lokuð og bjóða ekki upp 

á mikla aðlögun fyrir notendur en það er líka hægt að fá stílsnið sem eru mjög opin og 

hægt að breyta mikið. Ég valdi opið stílsnið fyrir mína vefsíðu. Ég vildi geta notað mitt 

eigið vörumerki, breytt bakgrunnslitum, leturgerð, breytt því hvaða viðbætur birtast og 

hvar. Ég vildi líka geta aðlagað haus og fót vefsíðunnar og stjórnað því hvaða upplýsingar 

birtast þar, sem og á hægri og vinstri spássíu síðunnar. Jafnframt vildi ég einfalt og létt 

útlit. Stílsniðið sem ég valdi heitir Astra og er eitt vinsælasta ókeypis skapalónið hjá 

notendum WordPress.org (Wpsocket.com, e.d.). 

3.3 Stílsniðið Astra 

Astra býður upp á mikla aðlögun og er einfalt í notkun. Maður sér allar breytingar á 

síðunni strax með því að nota „edit in preview“. Vefsíðan sést þá á stærstum hluta 

vafragluggans en þeir þættir sem hægt er að breyta sjást á vinstri spássíu. Á mynd 1. má 

sjá hluta af forsíðu Barnaleikur.is. Á vinstri spássíu má sjá að ég er að aðlaga haus síðunnar 

og er búin að setja inn mitt eigið vörumerki. Ef ég svo færi músarbendilinn til dæmis yfir 

tengilinn „útivist og afþreying“ fyrir miðju síðunnar eða eitthvert annað svæði sem er 

sjáanlegt á síðunni þá birtist blýantur sem ég get smellt á og fæ þá upp möguleika á að 

breyta og aðlaga þann hluta síðunnar. 
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Mynd 1: Skapalónið Astra 

 

3.4 Uppbygging á Barnaleikur.is – yfirlit með skjáskotum (viðmót í tölvu) 

Við hönnun á Barnaleikur.is reyndi ég að hafa einfaldleika og skýrleika að leiðarljósi. Ég 

vildi að síðan væri hröð í hleðslu og að ekki þyrfti að kafa mjög djúpt til að komast í þær 

upplýsingar sem notandi væri að leita eftir. Barnaleikur.is er uppbyggð þannig að á 

grunnslóðinni er forsíða og þaðan er tenging inn í allar undirsíður og undirflokka.  

3.4.1 Sameiginleg svæði 

Á öllum síðum www.barnaleikur.is birtist haus, fótur, neðanmálssvæði og hnappar til að 

deila á samskiptamiðla eða í skilaboðum (messenger). Þar má finna ýmsa samskiptaflipa, 

upplýsingar og tengingar inn á önnur svæði síðunnar. 

Í haus (sjá mynd 2) má finna vörumerki síðunnar, fellivalmyndir þar sem hægt er að 

komast beint á landshluta eða tegund afþreyingar, tengla á samskiptaform þar sem hægt 

er að senda inn ábendingar um áfangastaði eða ferðasögu, „um mig“ síðu og einnig 

fyrirvara um notkun síðunnar.  

 

Mynd 2: Barnaleikur.is: haus 
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Í fæti (sjá mynd 3) vefsíðunnar er tengill sem hægt er að smella á og komast á 

fésbókarsíðuna Barnaleikur.is. Þar er einnig listi sem sýnir nýjustu færslur á síðunni og 

leitargluggi fyrir vefsíðuna. Neðst á öllum síðum á Barnaleikur.is má einnig finna hnappa 

til að deila síðunni á Facebook, twitter og fleiri samfélagsmiðla ásamt því að senda tengla 

í gegnum skilaboð á messenger. 

 

Mynd 3: Barnaleikur.is: fótur og hnappar til að deila á samskiptamiðla 

 

Í neðanmálssvæði (sjá mynd 4) eru tenglar á samskiptaform, um mig og tengill á 

fyrirvara síðunnar ásamt tilgreiningu á höfundarrétti. 

 

Mynd 4: Barnaleikur.is: neðanmálssvæði 

 

Á hægri spássíu forsíðu og yfirlitssíðu fyrir landshluta og tegund 

afþreyingar má finna ferðasögur (sjá mynd 5). Með því að smella á 

fyrirsögnina „Ferðasögur“ kemst maður inn á síðu þar sem allar 

ferðasögur er að finna. Á spássíunni birtast eingöngu nýjustu 

ferðasögurnar. Ferðasögur birtast ekki þegar notandi er kominn inn á 

síðu einnar tiltekinnar afþreyingar. 

 

Mynd 5: Barnaleikur.is: hægri spássía 
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3.4.2 Forsíðan 

Á meginsvæði vefsíðunnar (sjá mynd 6) er Íslandskort sem skiptist upp í landshluta. Þar 

er hægt að smella á þann landshluta sem maður vill skoða hverju sinni. Hver landshluti á 

svo sína síðu þar sem hægt er að velja að sjá annað hvort alla afþreyingu og útivist á 

svæðinu eða velja ákveðinn flokk. 

 

Mynd 6: Barnaleikur.is: forsíða 
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3.4.3 Landshlutar 

Á forsíðu er annað hvort hægt að smella á landshluta á Íslandskorti eða velja landshluta 

úr fellivalmynd. Heiti landshluta birtist í fyrirsögn. Þegar smellt er á landshluta kemur 

sjálfkrafa upp öll afþreying sem er skráð fyrir það landsvæði (sjá mynd 7). Það er einnig 

hægt að smella á tiltekna tegund afþreyingar og birtist þá einungis afþreying sem tilheyrir 

þeim flokki. 

 

Mynd 7: Barnaleikur.is: landshlutasíða 

 

3.4.4 Tegund afþreyingar 

Hægt er að fara á síðuna „útivist og afþreying“ og sjá þar alla þá afþreyingu sem skráð 

hefur verið á síðuna (sjá mynd 8). 
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Mynd 8: Barnaleikur.is: öll útivist og afþreying 

 

Einnig er hægt að skoða alla afþreyingu sem er skráð í tiltekinn flokk, óháð landshluta (sjá 

mynd 9). 

 

Mynd 9: Barnaleikur.is: tegund afþreyingar óháð landshluta 

 

3.4.5 Síða fyrir ferðasögur 

Á hægri spássíu á Barnaleikur.is birtast fimm nýjustu ferðasögurnar (sjá mynd 10). Í 

augnablikinu hafa engar ferðasögur verið sendar inn, en ég setti inn platfærslur til að sýna 

virknina. Ef smellt er á titilinn „ferðasögur“ er hægt að nálgast allar ferðasögurnar sem 

sendar hafa verið inn. 
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Mynd 10: Barnaleikur.is: ferðasögur 

 

3.4.6 Samskiptaform 

Á síðunni eru þrjú samskiptaform auk þess sem hægt er að setja athugasemdir við færslur 

á síðunni (sjá mynd 11). Samskiptaformin þrjú eru „sendu ábendingu“ þar sem hægt er 

að senda ábendingu um nýjan áfangastað, „sendu mér ferðasögu“ þar sem notendur 

síðunnar geta sent inn sínar eigin ferðasögur til birtingar á síðunni og „hafðu samband“ 

fyrir almennar fyrirspurnir. Athugasemdaformið birtist svo neðan við allar eiginlegar 

færslur á síðunni.  

  

Mynd 11: Barnaleikur.is: dæmi um samskiptaform 

 



19 

3.5 Viðbætur 

Eitt af því sem gerir WordPress vefumsjónarkerfið svo þægilegt og sveigjanlegt eru 

viðbætur, „Plugins“ og „Widgets“. „Plugin“ er yfirleitt viðbótarhugbúnaður sem gefur 

vefsíðum ákveðna virkni eða bætir frammistöðu þeirra. Dæmi um „plugin“ á 

www.barnaleikur.is er ruslpóstsvörn og innskráningarvörn. Einnig eru öll samskiptaform 

á síðunni útbúin með „plugin“. „Widget“ er einnig viðbótarhugbúnaður en birtingarmynd 

þeirra er yfirleitt skýrari fyrir notandann. „Widget“ eru gjarnan í formi hnappa, 

innsláttarglugga eða annars sem birtir efni beint í haus, fæti eða á spássíu vefsíðu. Dæmi 

um „widget“ á www.barnaleikur.is eru hnappar til að deila á samfélagsmiðla og 

leitargluggi í fæti svo eitthvað sé nefnt. 

• Add to any 

„Add to any“ viðbótin gerði mér kleift að bæta hnöppum inn á síður þannig að 

notendur geti deilt efni á samfélagsmiðla eða sent með skilaboðum. 

• Akismet Anti-spam 

„Akismet“ hjálpar til við að vernda síðuna fyrir ruslpósti og rusl athugasemdum. Án 

ruslpóstsvarnar eru samskipti fljót að fyllast af rusli. Á meðan síðan hefur verið í 

byggingu hefur þessi viðbót stoppað 64 rusl athugasemdir þrátt fyrir að síðan hafi 

hvergi verið auglýst og engir notendur aðrir en ég. Slíkur er ágangurinn.  

• All In One WP Security 

Öryggisviðbót sem verndar gagnagrunna og innskráningarupplýsingar. 

• Classic Editor 

Í WordPress er í dag staðlaður ritill þar sem hverri síðu er skipt upp í blokkir sem 

allar hafa mismunandi eiginleika. Notandi velur hvaða blokkir hann vill láta birtast 

og getur dregið þær til á síðunni. „Classic Editor“ gerir manni kleift að byggja upp 

síður með því að nota ritil sem er líkari word ritvinnsluforritinu. „Classic Editor“ 

hentar mér betur vegna þeirrar leiðar sem ég nota við innlestur gagna á vefsíðuna. 
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• Content Views 

„Content Views“ er viðbót sem gerir mér kleift að láta síður (til dæmis 

landshlutasíðurnar) birta bara pósta með ákveðnum merkingum og birta þá sem 

„grid“ (nokkurskonar töfluútlit). 

• Iceland map 

Viðbót sem birtir Íslandskort með ásmellanlegum landshlutum. Þessi viðbót er 

útgefin á ensku en ég lét þýða hana yfir á íslensku. 

• Content Excel Importer 

Þessi viðbót gerir mér kleift að flytja inn excel töflur og útbúa síður út frá 

upplýsingum í excel töflunum. Hver lína í excel skjalinu verður að nýrri síðu. Ef ég 

þarf svo að uppfæra eitthvað þá get ég gert það í excel töflunni og lesið inn aftur. 

Viðbótin skynjar það ef síðan hefur verið stofnuð áður og uppfærir upplýsingarnar 

á síðunni í stað þess að búa til nýja síðu. Þessa viðbót notaði ég við að útbúa síður 

fyrir alla áfangastaðina sem eru á www.barnaleikur.is. Vonandi get ég í nánustu 

framtíð keypt mér „pro“ útgáfu af þessari viðbót og þar með sett sjálfvirkt inn 

myndir og myndasöfn með sem flestum áfangastöðum. 

• Loginizer 

Kemur í veg fyrir að hægt sé að reyna endalaust að skrá sig inn á síðuna með röngu 

lykilorði. Ef reynt er að innskrá með röngu lykilorði oftar en fimm sinnum þá læsist 

innskráningarmöguleikinn í 15 mínútur. 

• Posts in sidebar 

Gerir mér kleift að birta færslur með ákveðinni skilgreiningu („category“ og/eða 

„tag“) á spássíu. Ég nota þessa viðbót til að birta nýjustu ferðasögurnar á hægri 

spássíu. 

• Rank Math SEO 

Viðbót fyrir leitarvélabestun og stillingar því tengdu. Leitarvélabestun (search 

engine optimization, SEO) er aðferðafræði við að búa vefsíður þannig úr garði að 
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þær lendi ofarlega í niðurstöðum leitarvéla á netinu án þess að gera það í gegnum 

auglýsingu. Ætli maður sér að reka vefsíðu sem gengur vel er nauðsynlegt að huga 

að þessu. Ef maður gerir það ekki er hætt við að vefsíðan lendi neðarlega í 

leitarniðurstöðum og fái þar af leiðandi ekki margar heimsóknir. „Rank Math SEO“ 

leiðir mann í gegnum þá þætti sem eru nauðsynlegir til að gera síðuna sem 

sýnilegasta. 

• Responsive Lightbox & Gallery 

Þessi viðbót eykur möguleikana á því hvernig hægt er að birta myndir og 

myndasöfn á síðunni. Þessa viðbót mun ég nota þegar ég fer að geta birt myndir 

með áfangastöðum. 

• SSL Insecure Content fixer 

Það er gott að keyra þessa viðbót reglulega til að yfirfara efnið á síðunni og athuga 

hvort einhverjir ytri tenglar vísi í óöruggar heimasíður eða efni, heimasíður sem 

ekki eru lengur til eða hvort innri tenglar á síðunni séu brotnir. 

• Updraft plus 

Sér um öryggisafritun af síðunni og vistar í skýi. Hægt er að stilla hversu oft maður 

vill láta afrita síðuna. 

• WPForms 

Samskipaformin á www.barnaleikur.is eru búin til í þessari viðbót. 
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3.6 Aðgengileiki og skalanleiki síðunnar 

Mér finnst mikilvægt að sem flestir geti lesið og nýtt 

sér síðuna www.barnaleikur.is. Ég valdi því sniðmát 

(Astra) fyrir síðuna sem sér um það fyrir mig að síðan 

sé aðgengileg í öllum tækjum. Síðan virkar vel í 

hefðbundnum tölvum, í spjaldtölvum og í 

snjallsímum, bæði Android og iOS. Framsetning 

efnisins breytist og aðlagast að því tæki sem verið er 

að nota hverju sinni. Mynd 12 sýnir Barnaleikur.is í 

snjallsíma. Eins og sjá má lítur þetta ekki eins út og 

Barnaleikur.is í tölvu (sjá mynd 6 í kafla 3.4.2 

Forsíðan). Tenglarnir í haus hverfa en birtast ef 

smellt er á línurnar þrjár við hliðina á vörumerki 

síðunnar. Ferðasögur færast niður fyrir Íslandskortið 

í staðinn fyrir að birtast við hlið kortsins og aðrir 

hlutar síðunnar færast neðar sem því nemur. 

 

Mynd 12: Barnaleikur.is: í snjallsíma 
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4 Gögnin á Barnaleikur.is, öflun þeirra og varðveisla 

Markmið vefsíðunnar www.barnaleikur.is er að veita upplýsingar um skemmtilega 

afþreyingu og útivist á Íslandi sem hentar börnum. Einnig reyndi ég að miða við að 

afþreyinguna væri hægt að nýta sér án þess að þurfa að stofna til mikilla útgjalda. Ég setti 

mér jafnframt þau skilyrði að útivistin/afþreyingin væri að jafnaði opin yfir sumartímann 

að minnsta kosti þar sem ég er ekki, enn sem komið er, með dagatalsvirkni á síðunni og 

get þar af leiðandi ekki boðið upp á að leita eftir afþreyingu á ákveðnu tímabili. 

4.1 Val á efnisflokkum 

Við undirbúning og vinnu á Barnaleikur.is hef ég fengið fjölmargar hugmyndir að 

efnisflokkum sem gaman væri að hafa á síðunni. Þá má gróflega flokka í tvennt. Annars 

vegar ókeypis afþreyingu/útivist og þá sem þarf að greiða fyrir. Hins vegar í þá sem eru 

ávallt opnir og þá sem eru aðeins opnir/ til staðar á ákveðnum tíma eða tímabilum. Eins 

og síðan er uppbyggð í dag get ég ekki boðið upp á alla þá efnisflokka sem mér hafa komið 

í hug. Ég hafði til dæmis hugsað mér að vera með yfirlit yfir fjölskylduvænar bæjarhátíðir 

á landinu. Þar sem bæjarhátíðir eru tímasettur viðburður þyrfti að vera hægt að velja 

viðburði eftir tímabilum í gegnum dagatalsvirkni. Sú virkni er ekki á síðunni eins og hún er 

í dag en það væri gaman að geta bætt því við. 

Í þessum kafla hyggst ég fara yfir þá efnisflokka sem urðu fyrir valinu og gera grein 

fyrir hvers vegna. Í kafla 7. Framtíðarskref fer ég yfir þá flokka sem ég sá mér ekki fært að 

hafa með við vinnu á þessu verkefni en tel að gaman væri að setja inn á seinni stigum. 

• Söfn og sýningar 

Við val á söfnum og sýningum á síðuna reyndi ég að miða við staði sem bjóða 

„hands on“ upplifun fyrir börn. Þau eru orðin þó nokkuð mörg á Íslandi og fer 

fjölgandi. 

• Útileiksvæði 

Efnisflokkurinn útileiksvæði var eiginlega kveikjan að vefsíðunni Barnaleikur.is. Ég 

hef flakkað mikið með mín börn og við höfum rambað á nokkur skemmtileg svæði, 
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en við höfum líka farið á mis við mjög mörg vegna vanþekkingar á svæðinu sem við 

vorum á og vegna skorts á auðveldlega aðgengilegum upplýsingum um 

útileiksvæði. Það mun án efa taka þónokkurn tíma að nálgast upplýsingar um sem 

flest útileiksvæði á landinu og mun vonandi halda áfram að bætast við næstu 

mánuði og jafnvel ár. 

• Húsdýragarðar og heimsóknir í sveit 

Það er svo yndislegt að komast í návígi við dýrin og sveitina þegar maður er á ferð 

um landið og börnin hafa alltaf jafn gaman að því. Mér finnst því mikilvægt að safna 

og skrásetja upplýsingar um slíkar upplifanir. Það hefur komið mér á óvart hversu 

margir bændur hafa opnað býlin sín. Á sumum bæjum eru afmörkuð svæði þar sem 

hægt er að fylgjast með dýrunum og fá að halda á þeim, en á öðrum bæjum er 

hægt að hafa samband með fyrirvara og fá að koma og kynnast sveitalífinu og þeim 

dýrum sem eru haldin þar. 

• Matsala „beint frá býli“ 

Það fjölgar hratt þeim sveitabæjum sem bjóða upp á matarupplifun og/eða verslun 

með eigin afurðir. Mér finnst þetta skemmtileg þróun og það er gaman að prófa 

ýmsar afurðir beint frá þeim sem framleiðir þær og mínum börnum hefur þótt mjög 

gaman að fá að versla beint frá framleiðanda og jafnvel fá innsýn í framleiðsluna í 

leiðinni. 

• Náttúrulaugar 

Á Íslandi eru fjölmargar náttúrulaugar en ekki allar þeirra geta kallast barnvænar. 

Mig langaði að safna upplýsingum um aðgengilegar, barnvænar náttúrulaugar til 

að einfalda fjölskyldufólki að njóta þeirra. 

• Fjöruferðir 

Það jafnast ekki margt á við skemmtilega fjöruferð með börnin. Þau geta dundað 

sér tímunum saman í sandi og grjóti, fundið endalausa fjársjóði og leikið sér. Fjörur 

eru samt alls ekki allar æskilegar fyrir börn að leika sér í og ekki alltaf augljóst 

hvernig sé best að komast að fjörunum. 
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• Frisbígolf 

Frisbígolf er frábær og ört vaxandi íþrótt á Íslandi og hefur frisbígolfvöllum fjölgað 

mjög á undanförnum árum. Það er yfirleitt frítt að nota frisbígolfvelli, en þó er betra 

að eiga frisbígolfdiska. Þetta er frábær útivist, samvera og skemmtun fyrir 

fjölskylduna og hægt að stunda um allt land. Það er því tilvalið að fjárfesta í 

frisbígolfdiskum áður en lagt er af stað í ferðalag um landið og fá með því aðgang 

að öllum þessum skemmtilegu völlum. 

• Fótboltagolf 

Fótboltagolf er nokkuð nýtt af nálinni á Íslandi. Það eru einungis nokkrir vellir til í 

dag, en vonandi er þetta afþreying sem á eftir að vaxa. Áhugi á fótbolta er mjög 

mikill og því mætti ímynda sér að ásókn í fótboltagolf yrði töluverð, sérstaklega ef 

aðstaða yrði byggð upp víða um land. 

• Minigolf 

Minigolf er klassísk sumarafþreying sem alltaf er gaman að grípa í. Það eru þó ekki 

mjög margir minigolfvellir á landinu sem eru utan tjaldsvæða eða skilgreindra 

sumarbústaðalanda. Ég hef eingöngu skráð þá minigolfvelli sem ég veit að eru 

aðgengilegir öllum. Ég hef kallað eftir upplýsingum frá sumarhúsasvæðum og 

tjaldsvæðum til að fá úr því skorið hvort það megi koma og spila án þess að vera 

gestkomandi á svæðinu. Vonandi munu fleiri minigolfvellir bætast við eftir því sem 

svör berast. 

4.2 Öflun upplýsinga fyrir Barnaleikur.is 

Upplýsingaöflun fyrir www.barnaleikur.is fór að öllu leiti fram með rafrænum hætti. Ég 

nýtti mér ýmsar vefsíður og umræðuhópa á Facebook (sjá yfirlit í viðauka 1). Einnig setti 

ég upp ábendingarform á vefsíðuna þar sem fólk getur sent inn ábendingar um 

skemmtilega og áhugaverða staði fyrir barnafjölskyldur. 

Áframhaldandi upplýsingaöflun fyrir vefsvæðið Barnaleikur.is mun taka tíma og 

væntanlega aldrei klárast alveg. Það verður stöðugt þörf fyrir að bæta inn áfangastöðum, 

breyta þeim og uppfæra. Vonandi tekst að virkja fólk til að senda inn upplýsingar um 

þeirra uppáhalds staði. Með því móti verður hægt að halda síðunni lifandi og vonandi fá 
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inn fjöldann allan af fjölbreyttum og skemmtilegum svæðum og afþreyingu fyrir börn um 

allt land. 

4.3 Gögnin - gagnagrunnur og viðhald gagna. 

Við undirbúning vefsíðunnar www.barnaleikur.is varð fljótt ljóst að fjöldi áfangastaða 

gæti orðið umtalsverður. Ég sá því fram á að það yrði mjög tímafrekt ef það þyrfti að 

handskrá hvern einasta áfangastað. Ég fann viðbót sem gerir mér kleift að lesa inn og 

mynda færslur um áfangastaði beint úr excel skjali. Ég skráði því alla áfangastaði í excel 

gagnagrunn sem flýtir mjög fyrir skráningu nýrra áfangastaða og hjálpar til við að gæta 

þess að áfangastaðir séu ekki tvískráðir. Viðbótin sem ég nota heitir Content Excel 

Importer og eins og nafnið gefur til kynna þá les viðbótin excel töflur og útbýr færslur 

(pages eða posts) úr þeim, eina síðu fyrir hverja línu í excel. Í ókeypis útgáfunni er hægt 

að lesa inn þær upplýsingar sem sjá má í dálkum á mynd 13:  

 

 

Mynd 13: Content Excel Importer dálkar 

 

Í dálknum „post-content“ (innihald færslu) er hægt að nota HTML kóða og því hægt 

að sníða textann að þeirri uppsetningu sem maður óskar sér, setja upp fyrirsagnir, tengla 

og fleira. Feitletra, skáletra og svo framvegis. 

Það er einnig hægt að kaupa „Content Excel Importer Pro“. Með keyptu útgáfunni 

fæst mun meiri fjölbreytni og víðtækara notagildi. Þar er til dæmis hægt að setja inn 

myndir jafn óðum, útbúa gallerí, sölusíður, setja inn GPS hnit fyrir kortavirkni og margt 

fleira. Þar er einnig hægt að framkvæma flóknari leiðréttingar með keyrslu sem ekki er 

hægt að framkvæma í ókeypis útgáfunni. Í ókeyps útgáfunni þarf það að gerast handvirkt, 

færslu fyrir færslu, sem er afar seinlegt. Sem dæmi má nefna að hægt er að eyða út 

efnisflokkum af færslum (category) og eyða færslunum sjálfum í keyptu útgáfunni. 

Til viðbótar við þá dálka sem sjást á mynd 13 bætti ég tveimur dálkum í minn 

gagnagrunn, „skráningardagur“ og „uppfært“. Það geri ég til að geta haldið utan um það 
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hvenær ég skráði upplýsingarnar í töfluna og hvort ég sé búin að lesa þær inn á vefsíðuna. 

Ef þörf er á að uppfæra eða leiðrétta færslur á vefsíðunni þá er hægt að gera það í 

gagnagrunninum og lesa svo inn upp á nýtt. Viðbótin þekkir færslur sem búið er að skrá 

og býr því ekki til nýja færslu heldur uppfærir bara upplýsingarnar sem þar eru fyrir, svo 

framarlega sem titill færslunnar sé óbreyttur. 
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5 Framtíðarskref 

Eins og fram kemur í inngangi setti ég mér ákveðinn ramma vegna verkefnisins. Ég 

takmarkaði mig við þá efnisflokka sem ég tilgreini framar í greinagerðinni og setti mér það 

markmið að ná í það minnsta tíu skráningum fyrir hvern flokk og hvern landshluta. Það er 

þó alveg ljóst að fyrir liggur áframhaldandi vinna við öflun og skráningu upplýsinga fyrir 

síðuna ásamt frekari þróun enda er ætlunin að reyna að viðhalda vefsíðunni 

www.barnaleikur.is og gera úr henni gott og nytsamlegt vefsetur fyrir fjölskyldur á 

ferðalagi um Ísland. 

• Fjármögnun frekari vinnslu 

Á döfinni er að skoða hvort frekari þróun á vefsíðunni www.barnaleikur.is henti til 

þess að hægt sé að sækja um styrki eða óska eftir fjármögnun. Mér hefur til dæmis 

dottið í hug að óska eftir styrkjum frá ferðamálasamtökum, sveitarfélögum og 

jafnvel ráðuneyti ferðamála og hugsanlega eru til styrktarsjóðir sem hægt væri að 

sækja í. Til að vegur og vandi Barnaleikur.is verði sem mestur er nauðsynlegt að fá 

fjármagn eða styrki til að standa undir kostnaði við vinnslu síðunnar. 

• Áframhaldandi öflun upplýsinga 

Ég sendi tölvupóst á öll sveitarfélög landsins (sjá viðauka 2, tölvupóstur á 

sveitarfélög og viðauka 3, netfangaskrá sveitarfélaga). Netföng sveitarfélaganna 

fékk ég á vefsíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga (Samband.is, 18.6.2020). 

Úrvinnsla þessara tölvupósta mun fara fram þegar og ef svör berast. Ég held áfram 

að leita sjálf eftir upplýsingum ásamt því að leita fanga í Facebook hópa og á fleiri 

staði. Einnig mun ég reyna að koma síðunni minni á framfæri sem víðast og virkja 

notendur til að senda ábendingar og leggja sitt að mörkum við að gera síðuna 

stærri og betri. Það væri óskandi að geta auglýst síðuna á Facebook til dæmis, en 

það veltur á fjármögnun.  
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• App 

Ég tel að Barnaleikur.is eigi best heima í appi. Ég geri ráð fyrir því að flestir notendur 

skoði síðuna á ferðinni og munu þá gera það í snjallsíma. Því liggur beint við að 

reyna að koma síðunni í app. Ég læt þá þróun bíða þar til komið hefur í ljós hvort 

mér tekst að vekja raunverulegan áhuga og eftirspurn eftir síðunni. Það er 

tímafrekt að búa til app og þyrfti fjármagn til að hrinda því í framkvæmd. 

• Möguleikar á (hálf)sjálfvirknivæðingu ákveðinna hluta vefsíðunnar? 

Skráning nýrra áfangastaða getur orðið hálf sjálfvirk með því að útbúa 

innsendingarform sem skráir beint í Excel töflu eða annan gagnagrunn. Til að geta 

útbúið slíkt innsendingarform þarf að kaupa viðbót sem getur framkvæmt slíkt, til 

dæmis „pro“ útgáfu af Content Excel Importer. 

• Kortavirkni - Staðsetja allt á korti og líka notandann 

Setja inn gagnvirkt kort þannig að fólk sjái hvar það er statt og hvar tiltekin 

afþreying er. Best væri að hafa virknina þannig að hægt væri að sjá eingöngu valinn 

stað, alla afþreyingu í tilteknum flokki, alla afþreyingu á tilteknu landsvæði eða alla 

afþreyingu innan ákveðinnar fjarlægðar. Þetta er hægt að gera með kortaviðbótum 

í WordPress. Einföldustu útfærsluna er hægt að gera með ókeypis viðbót en þá er 

eingöngu hægt að sjá staðsetningu afþreyingarinnar en ekki staðsetningu 

notandans eða annarrar afþreyingar. Til að fá góða virkni þannig að síðan nýtist 

sem best þyrfti að kaupa viðbót með fleiri valkostum. 

• Dagatalsvirkni 

Góð dagatalsvirkni er fáanleg með viðbótum sem kosta peninga. Slík virkni er 

nauðsynleg til að geta sett inn upplýsingar um viðburði sem eru háðir 

tímasetningum. Þar sem dagatalsvirkni er ekki fyrir hendi á www.barnaleikur.is hef 

ég ekki getað sett inn viðburði sem eru bundnir ákveðnum tímamörkum eins og til 

dæmis bæjarhátíðir, hjólreiðakeppnir og víðavangshlaup sem henta börnum, 

leiksýningar og þess háttar. Þó kemur til greina að bæta þeirri virkni við síðuna 

þegar fram í sækir, en eins og fleira í þessari umfjöllun er það háð fjármagni. 
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• Myndir af öllum stöðum sem getið er á heimasíðunni 

Gagnlegt væri að fá myndir af öllum þeim stöðum sem eru kynntir á vefsíðunni. Ég 

mun sjálf reyna að heimsækja og mynda eins marga staði og ég kemst yfir. Ég mun 

einnig óska eftir því við sveitarfélögin að þau sendi myndir af þeim áfangastöðum 

sem þau benda á. Jafnframt er hægt að senda inn myndir með ábendingarforminu 

á heimasíðunni, sem og ferðasöguforminu. 

• Útvíkkun síðunnar með fleiri flokkum 

Eftirfarandi flokka dreymir mig um að setja inn á síðuna til viðbótar við þá sem fyrir 

eru og eflaust mættu einhverjir fleiri bætast við. Tíminn verður að leiða í ljós hvort 

ég get haldið þróun síðunnar áfram. Helsta hindrunin er tímaskortur, en fái ég 

fjárhagsstyrki til frekari vinnu við Barnaleikur.is eru mér allir vegir færir. 

o Gönguleiðir 

o Bæjarhátíðir 

o Aparólur 

o Ærslabelgir 

o Útigrill 

o Strandblak 

o Vaðtjarnir og -vötn 

o Barnvænar sundlaugar 

o Barnvæn tjaldsvæði 

• Þýðingar á önnur tungumál 

Á Íslandi búa að jafnaði tugir þúsunda einstaklinga af erlendum uppruna sem hafa 

annað móðurmál en íslensku. Einnig koma hér fjöldamargir ferðamenn á ári hverju. 

Það væri gaman að geta þýtt síðuna á önnur tungumál svo hún nýtist sem flestum. 

Í fyrstu væri gott að þýða síðuna yfir á ensku en einnig væri gaman að hafa hana á 

fleiri tungumálum, svo sem pólsku og þýsku.  
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6 Lokaorð 

Að baki heimasíðunnar www.barnaleikur.is liggur mikil vinna. Bæði við hönnun og 

uppsetningu síðunnar en einnig við gagnaöflun og skráningu gagna. Í raun fór mestur tími 

í gagnaöflunina og það sem því tilheyrir. Í dag eru um 110 skráningar á síðunni, þrjár 

ferðasögur (eða öllu heldur dæmi um ferðasögur) og 107 afþreyingarkostir, en betur má 

ef duga skal. Ég er búin að senda síðuna á nokkra aðila til skoðunar, allt fjölskyldufólk með 

ung börn. Samdóma álit virðist vera að hugmyndin sé góð og nytsamleg og uppsetningin 

einföld og aðgengileg. Ég fékk ábendingar um efnisflokka sem væri gaman að hafa inni á 

síðunni og má þar nefna ærslabelgir, aparólur og gönguleiðir. Sumir nefndu líka tjaldsvæði 

og sundlaugar en nú þegar eru til vefsíðurnar tjalda.is og sundlaugar.is þar sem gefnar eru 

greinagóðar upplýsingar. Þó kemur vel til greina að fjalla um einstaklega barnvæn 

tjaldsvæði og sundlaugar. 

Barnaleikur.is gæti orðið hið besta vefsetur með fleiri færslum á síðuna. Ég er 

sammála prófendum og tel að það vanti fleiri efnisflokka og að mínu mati er kortavirkni 

líka nauðsynleg til að gera síðuna eins einfalda, hjálplega og þægilega í notkun og 

mögulegt er. Dagatalsvirkni myndi bæta síðuna og auka fjölbreytni og mér þætti líka 

skemmtilegt og gagnlegt að hafa að minnsta kosti eina mynd af hverjum stað svo fólk viti 

aðeins betur að hverju það gengur. 

Það er draumur minn að vinna þessa vefsíðu áfram og gera úr henni frábært vefsetur 

sem fjölskyldur með ung börn geta notað til að finna sér afþreyingu um allt land. Einfalda, 

skemmtilega afþreyingu sem helst kostar lítið eða ekkert. Ísland er stútfullt af frábærum 

útileiksvæðum, náttúruundrum og afþreyingartækifærum sem er ókeypis eða ódýrt að 

njóta. Ég hef ekki ennþá rekist á vefsetur sem er með svona yfirliti og trúi því og heyri á 

þeim sem ég hef sýnt, að þörfin er fyrir hendi. Framtíðin mun leiða í ljós hvort ég geti 

fengið styrki til að vinna þetta verkefni áfram en ég vona að það reynist mögulegt. 
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Viðauki 1 - vefsíðulisti 

Yfirlit yfir vefsíður, umræðuhópa og annað sem ég nýtti við upplýsingaöflun fyrir 

www.barnaleikur.is. Í einhverjum tilfellum sendi ég tölvupósta eða fyrirspurnir á 

Facebook til að staðfesta upplýsingar sem mér þóttu óljósar. 

 

https://www.polarhestar.is/is/almennar-upplysingar/minigolf-is 

https://www.skemmtigardur.is/ 

https://www.skogargatt.is/gudmundarlundur 

https://skogkop.is/raektarsvaedi/gudmundarlundur 

https://www.lavavillage.is/ 

https://www.facebook.com/slakki 

https://www.hamrar.is/ 

http://www.visitegilsstadir.is/is/afthreying/mini-golf 

http://www.kaffiraudka.is/ 

https://reykjavik.is/stadir/grundargerdisgardur 

https://www.visir.is/g/2017170719708 

https://reykjavik.is/stadir/seljatjorn 

https://is.wikipedia.org/wiki/Geldinganes 

https://www.mos.is/mannlif/heilsa-og-hreyfing/stekkjarflot/ 

https://www.facebook.com/sveitarfelagid.mosfellsbaer/photos/a.342914015793880/8

65053193579957/?type=1&theater 

https://www.facebook.com/boltagolf1/ 

https://ja.is/ 

https://www.hotelvatnsholt.is/ 

https://www.facebook.com/fotboltagolf/ 

https://www.folf.is/folfvellir-a-islandi-4/ 

https://www.gardabaer.is/stjornsysla/utgefid-efni/frettir/nyr-frisbigolfvollur-i-gardabae 

https://www.umhverfis.is/nyjasta-nytt-frisbigolfvollur-i-fossvogi/ 
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https://www.kopavogur.is/is/moya/gallery/index/index/ahugaverdir-

stadir/kopavogsdalur 

https://reykjavik.is/stadir/ellidaardalur 

https://www.west.is/is/west/place/gardalundur-park 

https://www.akureyri.is/is/frettir/grilladstada-a-hamarkotstuni-og-eidsvelli 

https://www.facebook.com/349403531824425/posts/1659453744152724/ 

https://www.ry.is/is/mannlif/utivist-og-nattura/utivistarsvaedi-i-nesi 

https://sumar.rnb.is/is/vetur-2017-2018/frisbigolf-vid-romantiskasvaedi 

https://www.facebook.com/frisbigolfreykjanes/ 

https://www.ferdalag.is/ 

https://www.facebook.com/sveitarfelagid.mosfellsbaer/posts/864060697012540/ 

https://www.facebook.com/hradastadir/ 

https://hradastadir.is/about-us/ 

http://www.visithunathing.is/is/afthreying/islenski-hesturinn/hestaleiga-og-

husdyragardur 

https://www.facebook.com/StoraAsgeirsaAnimalFarm/photos/a.228551727354257.107

3741830.223508201191943/229534783922618/?type=1&relevant_count=1 

https://www.facebook.com/StoraAsgeirsaAnimalFarm/?tn-str=k*F 

https://www.facebook.com/slakki/ 

https://www.ferdalag.is/is/thjonusta/brunastadir 

https://www.facebook.com/husdyragardur/?ref=bookmarks 

http://www.brunastadir.is/ 

https://www.facebook.com/pg/haafellgoatfarm/about/?ref=page_internal 

https://www.ferdalag.is/is/thjonusta/the-icelandic-goat-center-haafell 

https://www.bjarteyjarsandur.is/is 

https://www.ferdalag.is/is/thjonusta/sveitagardurinn-petting-zoo-and-activity-park 

https://www.facebook.com/sveitagardurinn/ 

http://www.sveitir.is/afthreying/sveitabaeir/sveitagardurinn/320/ 

https://www.westfjords.is/is/upplfdu/myndasafn/islenskt-album-1/20080710-

img_7162 

http://www.bb.is/2020/03/drangsnes-heitu-pottarnir-lokadir-vegna-covid-19/ 

https://www.islandihnotskurn.is/Page.aspx?ID=197 
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https://travelade.com/iceland/stories/hellulaug-a-unique-geothermal-hot-pool-in-

westfjords 

https://travelade.com/iceland/stories/seljavallalaug-in-the-midnight-sun/ 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20070829123721/www.eyjafjoll.is/pdf/seljavallalau

g.pdf 

https://guidetoiceland.is/connect-with-locals/stephen.midgley.7/locals-hot-pools-and-

swimming-pools-in-the-westfjords 

https://www.westfjords.is/is/westfjords/places/nature/hvitanes 

https://grapevine.is/best-of-iceland/westfjords/2019/05/29/best-of-the-westfjords-

2019-best-bathing-spot/ 

https://www.kaffiku.is/ 

https://is.wikipedia.org/wiki/Gar%C3%B0skagi 

https://www.svgardur.is/fjaran-vi%C3%B0-gar%C3%B0 

https://www.west.is/is/west/place/bjossarolo-playground 

https://www.vatnajokulsthjodgardur.is/is/svaedin/snaefell-lonsoraefi/skipuleggja-

heimsokn/snaefellsstofa 

https://www.skriduklaustur.is/is/ 

https://www.laugarholl.is/pools/ 

http://www.galdrasyning.is/ 

https://efstidalur.is/ 

https://www.rokksafn.is/ 

https://www.visitreykjanes.is/en/travel/places/history-and-culture/reykjanes-

lighthouse 

https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/reykjanesviti 

https://www.visitreykjanes.is/is/reykjanes/place/bridge-between-continents 

https://www.nat.is/travelguide/landrek_reykjanes.htm 

http://www.skessan.is/forsida 

https://www.hafnarfjordur.is/mannlif/heilsubaerinn/stafrof-af-hugmyndum/andadu-

ad-ther-fersku-sjavarlofti/ 

https://www.facebook.com/rjomabuid/ 

https://fossatun.is/is/heim/ 
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https://www.ferdalag.is/is/thjonusta/borgarnes-transportation-museum-and-lazy-

town-museum 

https://www.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/heimsoknir 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/12/08/gudlaug_a_langasandi_opnud_almenni

ngi/ 

https://guidetoiceland.is/connect-with-locals/regina/hot-tubs-in-iceland---gurunarlaug 

https://is.wikipedia.org/wiki/Grettislaug 

https://guidetoiceland.is/connect-with-locals/regina/hot-pools-in-the-westfjords-of-

iceland 

http://www.sveitir.is/frettir/gamla-laugin---secret-lagoon/836/ 

https://secretlagoon.is/ 

https://thekkingarsetur.is/thekkingarsetur-sudurnesja/syningar/ 

https://lavacentre.is/is/ 

https://www.runalist.is/ 

https://www.facebook.com/icelandicfarmanimals/ 

https://www.esveit.is/smamunasafnid 

https://www.minjasafnid.is/is/vidburdir/leikfangahusid 

https://www.northiceland.is/is/afthreying/thjonusta/the-christmas-garden 

https://www.south.is/is/south/service/holmur-travel-service 

https://www.lonelyplanet.com/iceland/southwest-

peninsulas/activities/reykjarfjardharlaug/a/poi-act/1501360/1318086 

https://www.facebook.com/fjoshorn/ 

https://lakehotel.is/ 

https://www.facebook.com/litlamelabudin/ 

https://www.facebook.com/GardyrkjustodinLaugarmyri/ 

https://modirjord.is/ 

http://www.visithunathing.is/is/gisting/tjaldsvaedi/illugastadir 

https://visitegilsstadir.is/ahugavert/selskogur/ 

https://visitegilsstadir.is/ahugavert/atlavik-2/ 

 



37 

Viðauki 2 – tölvupóstur á sveitarfélög 

Afrit af tölvupósti sem sendur var á sveitarfélög samkvæmt netfangalista í viðauka 3. 

Góðan daginn, 

Svandís heiti ég og er að vinna lokaverkefni í Bókasafns- og upplýsingafræði frá Háskóla 

Íslands undir leiðsögn Ágústu Pálsdóttur, doktors í bókasafns- og upplýsingafræði. 

Verkefnið sem ég er að vinna felst í að setja upp vefsíðu, nokkurskonar upplýsingagátt, 

þar sem ég safna saman upplýsingum um ódýra eða ókeypis afþreyingu um land allt sem 

hentar fjölskyldum með ung börn (á aldrinum 1-12 ára). Slóð á vefsíðuna er 

www.barnaleikur.is. Ég hef oft verið á ferðalagi um landið og vantað eitthvað skemmtilegt 

að gera með börnunum mínum og í fljótu bragði ekki fundið aðgengilegar upplýsingar um 

þessa tegund afþreyingar sem ég er með í huga á netinu. Því langar mig svo að byggja upp 

vefsvæði þar sem má nálgast slíkar upplýsingar. 

Ég biðla því til ykkar, starfsmanna sveitarfélaga, um að fá sendar upplýsingar um þá staði 

í ykkar sveitarfélagi sem gætu flokkast sem barnvænir og falla í eftirfarandi flokka (að 

sjálfsögðu má einnig senda upplýsingar sem ekki falla undir neðangreinda flokka). Mér 

þætti vænt um það ef þessi póstur væri áframsendur á alla þá sem þið teljið að gætu 

aðstoðað mig. 

• Barnvæn söfn og sýningar 

• Útileiksvæði og útivistarsvæði 

o Er grillaðstaða? 

o Eru borð og/eða bekkir? 

o Er ærslabelgur? 

o Er aparóla? 

• Náttúrulaugar, barnvænar 

• Bæjarhátíðir 

• Sveitabæir með „activity“ - t.d. litlir húsdýragarðar, matur og upplifun (t.d. 

Friðheimar - Efsti dalur - Kaffi kú o.fl.) 
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• Fjörur, heppilegar fyrir börn 

• Léttar gönguleiðir sem henta fyrir börn. 

• Leiksýningar, tónleikar og aðrar skemmtanir (tímabundnir viðburðir).  

Upplýsingarnar má senda mér á netfangið barnaleikur@barnaleikur.is eða fylla út 

ábendingarformið hér: 

https://barnaleikur.is/sendu-abendingu/ 

Með kærri fyrirfram þökk og bestu kveðjum, 

A. Svandís Sigurjónsdóttir 

Nemi í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands 

Sími: 866-1833 

Netfang: svandis@barnaleikur.is og barnaleikur@barnaleikur.is  
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Viðauki 3 – netfangaskrá sveitarfélaga 

 

Nafn Email 

Reykjavíkurborg radhus@reykjavik.is  

Kópavogsbær kopavogur@kopavogur.is 

Seltjarnarnesbær postur@seltjarnarnes.is 

Garðabær gardabaer@gardabaer.is 

Hafnarfjarðarkaupstaður hafnarfjordur@hafnarfjordur.is 

Mosfellsbær mos@mos.is 

Kjósarhreppur oddviti@kjos.is 

Reykjanesbær reykjanesbaer@reykjanesbaer.is 

Grindavíkurbær grindavik@grindavik.is  

Sveitarfélagið Vogar skrifstofa@vogar.is 

Suðurnesjabær afgreidsla@sudurnesjabaer.is 

Akraneskaupstaður akranes@akranes.is 

Skorradalshreppur skorradalur@skorradalur.is 

Hvalfjarðarsveit hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is 

Borgarbyggð borgarbyggd@borgarbyggd.is 

Grundarfjarðarbær grundarfjordur@grundarfjordur.is 

Helgafellssveit helgafellssveit341@gmail.com 

Stykkishólmsbær stykkisholmur@stykkisholmur.is 

Eyja- og Miklaholtshreppur eyjaogmiklaholtshreppur@vortex.is 

Snæfellsbær snb@snb.is 

Dalabyggð dalir@dalir.is 

Bolungarvíkurkaupstaður bolungarvik@bolungarvik.is 

Ísafjarðarbær postur@isafjordur.is 

Reykhólahreppur sveitarstjori@reykholar.is 

Tálknafjarðarhreppur talknafjordur@talknafjordur.is 

Vesturbyggð vesturbyggd@vesturbyggd.is 
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Súðavíkurhreppur sudavik@sudavik.is 

Árneshreppur arneshreppur@arneshreppur.is 

Kaldrananeshreppur drangsnes@drangsnes.is 

Strandabyggð strandabyggd@strandabyggd.is 

Sveitarfélagið Skagafjörður skagafjordur@skagafjordur.is 

Húnaþing vestra skrifstofa@hunathing.is 

Blönduósbær  valdimar@blonduos.is 

Sveitarfélagið Skagaströnd skagastrond@skagastrond.is 

Skagabyggð skaga.byggd@simnet.is 

Húnavatnshreppur hunavatnshreppur@hunavatnshreppur.is 

Akrahreppur akrahreppur@akrahreppur.is 

Akureyrarbær akureyri@akureyri.is 

Norðurþing nordurthing@nordurthing.is 

Fjallabyggð fjallabyggd@fjallabyggd.is 

Dalvíkurbyggð dalvik@dalvik.is 

Eyjafjarðarsveit esveit@esveit.is 

Hörgársveit horgarsveit@horgarsveit.is 

Svalbarðsstrandarhreppur postur@svalbardsstrond.is  

Grýtubakkahreppur sveitarstjori@grenivik.is 

Skútustaðahreppur sveitarstjori@myv.is 

Tjörneshreppur skrifstofa@tjorneshreppur.is 

Þingeyjarsveit thingeyjarsveit@thingeyjarsveit.is  

Svalbarðshreppur svalbardshreppur@svalbardshreppur.is 

Langanesbyggð langanesbyggd@langanesbyggd.is 

Seyðisfjarðarkaupstaður sfk@sfk.is 

Fjarðabyggð fjardabyggd@fjardabyggd.is 

Vopnafjarðarhreppur skrifstofa@vopnafjardarhreppur.is 

Fljótsdalshreppur fljotsdalshreppur@fljotsdalur.is 

Borgarfjarðarhreppur borg@eldhorn.is 

Djúpavogshreppur djupivogur@djupivogur.is  

Fljótsdalshérað egilsstadir@egilsstadir.is 
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Sveitarfélagið Hornafjörður afgreidsla@hornafjordur.is 

Vestmannaeyjabær postur@vestmannaeyjar.is 

Sveitarfélagið Árborg radhus@arborg.is 

Mýrdalshreppur myrdalshreppur@vik.is 

Skaftárhreppur klaustur@klaustur.is 

Ásahreppur asahreppur@asahreppur.is 

Rangárþing eystra hvolsvollur@hvolsvollur.is 

Rangárþing ytra ry@ry.is 

Hrunamannahreppur hruni@fludir.is 

Hveragerðisbær hve@hveragerdi.is 

Sveitarfélagið Ölfus olfus@olfus.is 

Grímsnes- og Grafningshreppur gogg@gogg.is 

Skeiða- og Gnúpverjahreppur skeidgnup@skeidgnup.is 

Bláskógabyggð blaskogabyggd@blaskogabyggd.is 

Flóahreppur floahreppur@floahreppur.is 

 

 

 


