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Ágrip 
 

Á síðustu tveimur áratugum hefur orðið nokkur vakning hvað varðar möguleika 

menningartengdrar ferðaþjónustu. Í kjölfarið hefur starfsemi á því sviði eflst enda er eftir 

töluverðum tekjum að sækjast. Hér á landi er hlutfallslegur fjöldi safna langt umfram það 

sem þekkist í nágrannalöndum. Fremur lítil áhersla var þó lengi vel lögð á að kynna 

fornleifar fyrir ferðamönnum. Aukin gróska í fornleifarannsóknum, m.a. að tilstuðlan 

Kristnihátíðarsjóðs, hefur þó aukið útgáfu og aðra kynningu á fornminjum ætlaða 

almenningi.  

Veraldarvefurinn hefur lítið verið nýttur til kynningastarfs tengdu fornminjum. Vefur 

hefur þó þann kost að hafa stóran notendahóp og vera ódýr í rekstri. Á veraldarvefnum er 

samkeppnin um athygli vefgesta hins vegar mikil og því mikilvægt að vanda vel til verka 

þegar verið er að smíða vef. Vefurinn þarf fyrst og fremst að vera notendavænn og 

leiðarkerfi hans auðskiljanlegt. Gott er að styðjast við ákveðnar viðmiðunarreglur sem náð 

hafa að festa sig í sessi, t.d. um uppsetningu vefsins. Þá geta vefgestir gengið að ákveðnum 

föstum í stað þess að læra á vefinn frá grunni.  

Vefurinn Fornleifar við Kolkuós miðar að því að kynna fornminjar við Kolkuós í 

Skagafirði fyrir almenningi og auka áhuga hans á fornleifum. Markhópur vefsins er 

aðallega innlendir ferðamann sem og áhugamenn um sögu Skagafjarðar og fornleifar. Á 

bak við hann liggur skipulagsvinna- og hönnunarvinna sem miða að því að gera vefinn eins 

aðgengilegan og mögulegt er, ásamt því að gera hann áhugaverðan og notendavænan. 
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1. Inngangur 
 

Þegar ég fór að huga að lokaverkefni í Hagnýtri menningarmiðlun velti ég því fyrst fyrir mér 

hvaða miðil ég myndi vilja vinna með. Fljótlega kom mér til hugar að gaman gæti verið að 

kynnast veraldarvefnum nánar. Með nútíma tölvutækni er nánast ekkert ómögulegt á vefnum 

og sé rétt með farið getur vefsvæði náð til afar breiðs markhóps.  

Það var í raun sjálfgefið að miðlunarverkefnið myndi snúast um fornleifar þar sem ég 

hef menntun á því sviði og hef starfað við fornleifauppgröft og fornleifaskráningu síðustu 

sumur. Því var ekki nema eðlilegt að áhugi minn hneigðist í þá áttina. Síðasta sumar tók ég 

þátt í uppgreftrinum við Kolkuós og varð mér þá ljóst hversu mikil perla sá staður er. Þar eru 

ekki aðeins merkar fornminjar heldur er þar mikil náttúrufegurð og fjölskrúðugt dýralíf. Því 

fannst mér tilvalið að kynna Kolkuós á veraldarvefnum. Þó að áform séu uppi um að koma á 

fót ferðaþjónustu þar, sem nýtir fleira en fornleifar sem aðdráttarafl staðarins, ákvað ég að 

einskorða mig við fornleifarnar. Þó er ekki loku fyrir skotið að vefurinn muni stækka síðar 

meir og ná yfir fleiri þætti.  

Ritsmíð þessi skiptist í fernt. Fyrst er fjallað um þá möguleika sem miðlun á fornleifum 

hefur upp á að bjóða. Því næst er athyglinni beint að eiginleikum veraldarvefsins við miðlun. Í 

kjölfarið er farið yfir helstu þætti sem þarf að hafa í huga við vefsmíðar til þess að setja efni 

fram á sem skýrastan og aðgengilegastan hátt. Að lokum er fjallað um vefinn Fornleifar við 

Kolkuós og ferlið sem fólst í smíðum hans.  
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2. Fornleifar og miðlun 

2.1. Miðlun á fornleifum 

Fornleifafræði er tiltölulega ung fræðigrein á Íslandi en hefur farið ört vaxandi síðustu áratugi. 

Ítarlegar og umfangsmiklar fornleifarannsóknir hafa víða farið fram og leitt í ljós merkilegar 

minjar. Árið 2000 var stofnaður sjóður til að minnast þess að 1000 ár væru liðin frá því að 

kristinn siður var lögtekinn á Íslandi. Honum voru lagðar til 250 milljónir króna til 

fornleifarannsókna á helstu sögustöðum þjóðarinnar á borð við Þingvelli, Hóla í Hjaltadal, 

Skálholt og Skriðuklaustur. Varð það heldur betur til að efla fornleifarannsóknir hér á landi.1 

Í kjölfar aukinna rannsókna hefur kynning á fornleifum einnig aukist. Gefnar hafa verið 

út bækur um rannsóknarniðurstöður ætlaðar almenningi. Í þeim flokki má t.d. nefna 

nýútkomna bók um Hofstaði, þar sem Fornleifastofnun Íslands sá um rannsóknir, og bókina 

Endurfundi þar sem gerð er grein fyrir þeim fornminjum sem voru rannsakaðar að tilstuðlan 

Kristnihátíðarsjóðs. Eins hafa verið gerðar sérsýningar þar sem einblínt er á fornminjar. Þar í 

fararbroddi er sýningin á landnámsskálanum sem fannst við Aðalstræti í Reykjavík.2 Einnig 

hafa fornminjar við Hofsstaði í Garðabær verið gerðar aðgengilegar ferðamönnum.3 Á 

veraldarvefnum er að auki að finna upplýsingar um ýmsar fornleifarannsóknir en svo virðist 

vera að eini vefurinn sem eingöngu er tileinkaður fornleifum sé vefur á vegum Mosfellsbæjar 

um fornleifar í Mosfellsdal.4  

Í samantekt sem Sigríður Sigurðardóttir, safnstjóri Byggðasafns Skagfirðinga gerði um 

minjasöfn á Íslandi og birtist í skýrslu á vegum Menntamálaráðuneytisins árið 2003 kemur 

fram að á Íslandi séu um 80 söfn eða aðrir staðir sem bjóði upp á sýningar af einhverju tagi.5 

Þessi listi er þó ekki tæmandi því þar eru ótalin lítil einkasöfn, sérmerktir sögustaðir og hús á 

vegum Húsasafns Þjóðminjasafns Íslands.6 Árið 2003 voru íbúar landsins tæplega 290 þúsund 

talsins og voru því á landinu 28 söfn á hverja 100 þúsund íbúa. Sé þessi tala borin saman við 

nágrannalönd Íslands kemur í ljós að hér eru hlutfallslega fleiri söfn. Í Töflu 1 má sjá 

íbúafjölda sjö Evrópulanda ásamt upplýsingum um fjölda safna og frá hvaða ári þessar 

                                                
1 Margrét Hallgrímsdóttir, 2009:6-7. 
2 Sjá http://www.reykjavik871.is/. 
3 Sjá http://www.sagatrail.is/Gamlihttpdocs/enski/03hofsstadir.htm.  
4 Samkvæmt lauslegri könnun sem gerð var 10. mars 2010 með hjálp Google leitarvélarinnar.  
Vefsvæði Fornleifa í Mosfellsdal (virðist ekki vera hægt að fara af vef Mosfellsbæjar sjálfum): 
http://www.gagarin.is/_verk/moso/main_content.html.   
5 Sigríður Sigurðardóttir, 2003:34-43. 
6 Eggert Þór Bernharðsson, 2003:17. 
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upplýsingar eru. Notast var við nýjustu upplýsingar sem voru í boði í landi hverju um fjölda 

safna. Tölur um íbúafjölda eru frá sama ári.  

 

  
Ár Fjöldi íbúa7 Fjöldi safna8 

Fjöldi safna á hverja 

100.000 íbúa 

Ísland 2003 288.471 80 27,7 

Noregur 2008 4.737.171 166 3,5 

Danmörk 2004 5.397.640 258 4,8 

Svíþjóð 2007 9.113.257 207 2,3 

Bretland 1999 58.579.685 1.850 3,2 

Frakkland 2003 61.424.036 1.173 1,9 

Þýskaland 2006 82.437.995 6.175 7,5 

 

Fjöldi safna á Íslandi er lýsandi fyrir þá sókn sem söfn og setur hafa verið í síðustu tvo 

áratugi. Þá virðist hafa orðið nokkur vakning hvað varðar möguleika á því að nýta 

menningarminjar sem aðdráttarafl í ferðaþjónustu. Þeir sem að ferðaþjónustu og minjavörslu 

stóðu áttuðu sig á að áhugi erlendra ferðamanna einskorðaðist ekki aðeins við náttúruna. 

Áhugasvið þeirra náði einnig til menningarminja og sögu þjóðarinnar og var um margt um líkt 

áhuga íslenskra ferðamanna.9 Söfnin eru þó æði misjöfn en þar sem best hefur til tekist eru 

söfnin í fremst í flokki menningartengdrar ferðaþjónustu og aðdráttarafl staðarins.10  

Annað dæmi um aukna sókn menningartengdrar ferðaþjónustu er þjóðminjakortið sem 

Þjóðminjasafn Íslands gaf út árið 1993. Það er einfaldað skýringakort þar sem merkt voru inn 

íslensk minjasöfn og áhugaverðir minja- og sögustaðir víðsvegar um landið. Kortið var gefið 

út bæði á íslensku og ensku.11 Þremur árum síðar ritaði Hjörleifur Stefánsson, arkitekt, grein í 

Lesbók Morgunblaðsins þar sem hann fjallaði um menningarminjar og atvinnumál. Þar tók 

hann saman þær menningarminjar sem nýlega höfðu verið hagnýttar eða stóð til að nýta með 

það að markmiði að laða að ferðamenn. Voru þar taldir til tólf staðir. Þeirra á meðal var þó 

aðeins einn minjastaður þar sem stóð til að greiða aðgegni ferðamanna að fornleifum. 

                                                
7 Fjöldi íbúa á viðkomandi ári samkvæmt Eurostat.  
  Total population; Hagstofa Íslands, 2003. 
8 Nýjustu tölur um fjölda safna í viðkomandi landi.  
   Sigríður Sigurðardóttir, 2003:34-43; „Statistics,“ 2010. 
9 Hjörleifur Stefánsson, 1996:8. 
10 Eggert Þór Bernharðsson, 2003:15. 
11 „Fyrsta þjóðminjakortið komið út,“ 1993. 
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Ástæðan fyrir þessu misræmi var að mati Hjörleifs skortur á heildaráætlun fyrir landið allt 

sem og stök svæði.12 

2.2. Menningartengd ferðaþjónusta 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur eflst margfalt síðustu ár. Árið 2009 fluttu erlendir ferðamenn 

með sér 155 milljarða króna til landsins og aflaði ferðaþjónusta tæplega 18% af 

gjaldeyristekjum landsins.13 Í kjölfar efnahagsþrenginga síðustu ára hefur áhugi Íslendinga á 

ferðalögum einnig aukist og í fyrra ferðaðist níu af hverjum tíu Íslendingum innanlands. Ljóst 

er að til mikils er að vinna með því að efla ferðaþjónustuna enn frekar. Það væri m.a. hægt 

með því að beina aukinni athygli að menningararfi okkar Íslendinga.  

Menningartengd ferðaþjónusta er ekki nýtt fyrirbæri þó að hún hafi ekki hlotið 

viðurkenningu fyrr en á áttunda áratug síðustu aldar. Þá áttuðu þeir sem við ferðaþjónustu 

störfuðu sig á því að sumir ferðamenn höfðu það að markmiði að öðlast dýpri skilning á 

menningu eða menningararfi áfangastaðarins. Við lok síðustu aldar var metið að um 35 til 70 

ferðamanna af hverjum hundrað væru „menningarferðamenn“.14 

Bob McKercher og Hillary du Cross halda því fram í bók sinni Cultural Tourism að 

engin ein skilgreining sé til á menningartengdri ferðaþjónustu. Hún sé í raun regnhlífarhugtak 

sem nái yfir breitt svið af skyldri starfsemi, m.a. sögu-, þjóðernis-, lista- og safnatengdri 

ferðaþjónustu. Hugtakið sé þannig háð því frá hvaða sjónarhorni það sé litið.15 Í skýrslu um 

menningartengda ferðaþjónustu sem gefin var út af Samgönguráðuneytinu árið 2001 er 

hugtakið menningarferðaþjónusta hins vegar notað í þrengri skilningi en McKercher og du 

Cross gera. Þar er það skilgreint á eftirfarandi vegu:  

 

Á hinn bóginn hefur þróast hugtakið menningarferðaþjónusta. Þar er átt við sérgreinda 

ferðaþjónustu, sem gerir menningu að vörumerki sínu með mismunandi hætti og leggur áherslu 

á menningu þjóðar eða svæðis og skilgreinir það sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn.16 

2.3. Fornleifar og menningartengd ferðaþjónusta 

Í framangreindri skýrslu á vegum Samgönguráðuneytisins eru tilgreindar niðurstöður nefndar 

sem skipuð var til að fjalla um sóknarfæri menningartengdrar ferðaþjónustu á Íslandi og 

tillögur að aðgerðum til að ýta undir slíka starfsemi.17 Þar er sagt um íslenskan menningararf:  

                                                
12 Hjörleifur Stefánsson, 1996:8-9. 
13 „Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum,“ 2010:3. 
14 McKercher og du Cros, 2002:1. 
15 McKercher og du Cros, 2002:3-7. 
16 Tómas I. Olrich, 2001:13. 



7 

Eitt af sérkennum íslensks menningararfs er, að hann er mjög óhlutbundinn í samanburði við 

menningararf nágrannaþjóða. Á meðan aðrar Evrópuþjóðir sýna ferðamönnum byggingar frá 

miðöldum eða frá sígildum tímum Grikkja og Rómverja, eiga Íslendingar engar byggingar frá 

þjóðveldistíma sínum. Byggingar, listaverk og fornmunir eru ein mikilvægasta undirstaða 

menningartengdrar ferðaþjónustu á meginlandi Evrópu. Svo er ekki hérlendis nema í mjög 

takmörkuðum mæli, ef frá eru skilin handritin sjálf. [...]Það hefur sérstaka þýðingu fyrir 

menningartengda ferðaþjónustu að menningararfurinn er fólginn í skráðum upplýsingum en 

ekki í munum eða mannvirkjum.18 

 

Samkvæmt þessu hafa fornleifar á Íslandi ekki sterkan grundvöll sem aðdráttarafl í 

menningartengdri ferðaþjónustu. Þó er síðar sagt um fornleifar og menningartengda 

ferðaþjónustu:  

 

Þótt enn hafi fornleifafræðin ekki haft nema mjög takmörkuð áhrif á þróun ferðamennsku, er 

hafið yfir allan vafa að fræðigreinin getur gegnt þýðingarmiklu hlutverki fyrir atvinnugreinina. 

Ljóst er að fornleifafræðingar hafa mikinn áhuga á samstarfi við ferðaþjónustuna. [...] Ljóst er 

að ákveðnir staðir, sem njóta menningarsögulegrar sérstöðu, eru að öllu leyti háðir 

fornleifarannsóknum til að hægt sé að nýta þá til kynningar á miðaldamenningu þjóðarinnar.19  

 

Nefndin telur því að ekki sé forsenda fyrir því að kynna ferðamönnum fornminjar fyrr en þær 

hafa verið grafnar upp og rannsakaðar til hlítar. Orri Vésteinsson, fornleifafræðingur, ritaði 

grein í Morgunblaðið 7. desember 2001 þar sem hann mótmæltir þessu mati nefndarinnar. 

Hann telur þvert á móti að íslenskar fornminjar bjóði nú þegar upp á mörg tækifæri í 

ferðaþjónustu. Hann telur álit nefndarinnar byggt á þeirri útbreiddu en röngu skoðun að á 

Íslandi séu ekki miklar eða merkilegar fornleifar. Það sé hins vegar rangt. Hann bendir á að nú 

þegar hafi fornleifarannsóknir verið gerðar á fjölmörgum stöðum síðustu ár sem nýta mætti 

við uppbyggingu ferðaþjónustu. Einnig séu til fleiri möguleikar í boði til að nýta íslenskar 

fornleifar en að grafa þær upp og kynna síðan niðurstöður rannsóknarinnar. Að mati Orra 

getur sandbálsin verbúð eða vallgróin beitarhúsatóft gefið jafn mikið til kynna um 

lifnaðarhætti Íslendinga áður fyrr. Þannig sé hægt að breyta upplifun ferðamannanna á 

náttúrunni og koma þeim í skilning um þá lífshætti sem hér tíðkuðust.  

Orri ítrekar enn fremur þau verðmæti sem í fornleifum kunna að leynast. Í könnun sem 

gerð var árið 2000 kom í ljós að flestir erlendir ferðamenn töldu til fornleifar sem það atriði 

                                                                                                                                                   
17 Tómas I. Olrich, 2001:5. 
18 Tómas I. Olrich, 2001:17. 
19 Tómas I. Olrich, 2001:23. 
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menningararfsins sem þeir höfðu mestan áhuga á. Þeim fannst hins vegar að kynningu á 

fornleifum vera ábótavant. Orri tekur dæmi frá Orkneyjum þar sem er að finna fornleifar af 

svipuðu tagi og á Íslandi. Áætlaðar tekjur af ferðaþjónustu tengdri fornleifum þar voru 1-2 

milljarðar íslenskra króna um aldamótin. Tvöfalt fleiri ferðamenn heimsæki hins vegar Ísland 

og því mætti gera ráð fyrir að tekjur hér á landi yrðu í samræmi við það.20  

2.4. Ekki eru allir minjastaðir ferðamannastaðir 

Að mati McKercher og du Cross eru þó ekki séu allir minjastaðir endilega aðdráttarafl í 

ferðamennsku. Í Cultural Heritage telja til nokkra þætti sem þau telja að ferðamannastaður 

skuli hafa að bera. Í fyrsta lagi verður staðurin að veita gestum ástæðu til að koma í heimsókn. 

Hann þarf að vera þekktur utan heimabyggðarinnar og skapa upplifun sem gestirnir geta 

notið. Ferðamannastaður þarf einnig að vera aðgengilegur, geta tekið á móti gestum og þolað 

álagið sem því fylgir.21 

Þau telja einnig að mikilvægt sé að gera sér grein fyrir hversu mikið aðdráttarafl 

minjarnar hafa sem ferðamannastaður. Það skipti ekki aðeins máli þegar kemur að því að meta 

gestafjöldann heldur einnig hvernig er best að sýna minjarnar. Á stöðum sem hafa mikið 

aðdráttarafl má gera ráð fyrir að gestir þekki nokkuð til sögu staðarins. Annars staðar þarf að 

huga betur að því að kynna minjarnar vel en þó gera ráð fyrir að gestir muni ekki eyða jafn 

miklum tíma þar.22  

2.5. Ferðaþjónusta og minjavernd 

Það gefur auga leið að ferðaþjónusta og minjavernd eiga ekki alltaf vel saman. 

Ferðamannavæðing getur spillt minjunum með ofnotkun eða breytingum á þeim af einhverju 

tagi. Áhugi ferðamanna á fornminjum og aukinn skilningur almennings á menningararfinum 

gefur menningarverðmætum aukið vægi í hugum almennings. Hann getur einnig verið hvati 

fyrir aukinn vilja stjórnvalda til að sinna minjavernd og leitt til þess að meira fé sé veitt til 

rannsókna og verndar. Því þarf að gæta jafnvægis á milli aðgengis og minjavörslu eigi 

menningartengd ferðaþjónusta að vera árangursrík.23  

 

                                                
20 Orri Vésteinsson, 2001. 
21 McKercher og du Cros, 2002:31. 
22 McKercher og du Cros, 2002:31. 
23 Boyd og Timothy, 2003:204; McKercher og du Cros, 2002:2. 
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3. Veraldarvefurinn og miðlun 

3.1. Veraldarvefurinn 

Árið 1986 birtist lesendabréf í norska blaðinu Dagens Næringsliv þar sem því var haldið fram 

að internetið væri aðeins bóla og myndi engum vinsældum ná.24 Þetta var að vísu ritað áður en 

veraldarvefurinn varð til en hann var hannaður af eðlisfræðingnum Tim Berners-Lee nokkrum 

árum síðar.25 Það þarf vart að taka fram hversu rangt bréfritarinn hafði fyrir sér. 

Veraldarvefurinn er nú orðin hluti af daglegu lífi flestra í hinum vestræna heimi og í apríl 

2010 var áætlað að á ríflega 200 milljónir vefja væru aðgengilegir á veraldarvefnum.26 

Undistaða veraldarvefsins er HTML kóðinn sem gerir vefþjóni kleift að geyma og senda 

frá sér skjöl. Hver vefsíða er einstakt skjal sem geymt er á vefþjóni eða tölvu á ákveðnu sniði 

sem vafrar geta lesið, yfirleitt HTML-sniði, og er sent yfir internetið í þá tölvu sem um það 

biður, þ.e. tölvu þess sem vill skoða síðuna.27 Hver vefur samanstendur af einni eða fleiri 

vefsíðum og hefur hver vefur sitt eigið „heimilisfang“ sem fer eftir samræmdum reglum.28 

Þetta „heimilisfang“ nefnist lén.  

3.2. Eiginleikar vefsins við miðlun 

HTML kóðinn á rætur að rekja til prentlistarinnar því hugmyndin að kóðanum kviknaði út frá 

merkjamáli (e. markup) sem ritstjórar og prentsmiðir notuðu áður fyrr til að skilgreina útlit 

texta.29 Vefur og bók eiga ýmislegt annað sameiginlegt en merkjamálið því báðir miðlar hafa 

t.d. síður, þó að á þeim fyrrnefnda sé smellt á tengla til þess að ferðast á milli þeirra í stað þess 

að fletta. Staðreyndin er þó sú að þrátt fyrir nokkra sameiginlega þætti er munurinn á vef og 

bók töluverður. Í fyrsta lagi er hægt að meta umfang bókar af þykkt hennar. Það er hins vegar 

nær ómögulegt að meta stærð vefs af forsíðunni einni.30 Útlitslega eru vefir einnig að nokkru 

leyti takmarkaðir. Að baki bóka býr prentlist sem hefur þróast í 600 ár. Hönnuðir hafa þar um 

ótal leturgerðir að velja og eru valkostirnir jafnvel fleiri þegar kemur að því að velja pappír. 

Vefsíður takmarkast hins vegar við fáar leturgerðir, lága upplausn tölvuskjáa og tækjabúnað 

viðtakanda.31  

                                                
24 Árni Matthíasson, 2006. 
25 Veen, 2001:8-9. 
26 April 2010 Web Server Survey, 2010. 
27 Cohen og Rosenzweig, 2006:54. 
28 Veen, 2001:8. 
29 Veen, 2001:3-6. 
30 Cohen og Rosenzweig, 2006:52. 
31 Cohen og Rosenzweig, 2006:52; Veen, 2001:36. 
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Mestu munar þó líklega á endanlegri útgáfu hvors miðils. Bækur og annað efni sem er 

prentað hefur útlit sem er öllum eintökum sameiginlegt en endanleg útgáfa vefs getur verið 

um margt mismunandi. Skiptir þá nokkru máli hvaða vél- eða hugbúnað vefgesturinn notast 

við. Jeffrey Veen hefur unnið bæði með vefi og prentmiðla. Hann segir um þennan þátt 

vefhönnunar:  

 

Þú getur ekki sagt fyrir um hvernig síðan þín mun líta út á tölvuskjám annarra. [...] Það skiptir 

ekki máli hversu miklu þú ert vanur að stjórna í öðrum miðlum, þú verður að gefa hluta 

stjórnarinnar eftir þegar hannað er fyrir vefinn eigi vefsíðan að vera árangusrrík.32  

 

Eins á við að texti á prenti er ekki það sama og texti á vef. Vefurinn sem miðill byggir á 

hraða og myndrænni framsetningu. Athygli gesta á vefnum varir stutt enda er framboðið þar 

mikið. Vefgestir skima innihald vefsíðna og fangi eitthvað augað lesa þeir áfram. Þess vegna 

er mikilvægt að texti á vef sé hnitmiðaður, hafi skýrar fyrirsagnir og millifyrirsagnir og sé 

auðlæsilegur af skjá. Til að auðvelda lestur af skjám er gott að hafa stuttar málsgreinar, 

gjarnan ekki meira en 2-6 línur, sem eru afmarkaðar af auðum línubilum. Mikilvægt er að 

koma sér strax að efninu svo vefgestir sem skanna aðeins fyrstu línu eða línur textans viti um 

hvað hann fjallar. Einnig getur verið gagnlegt að hafa aðalorð setningarinnar fremst í henni.33 

Þegar verið er að skrifa efni sem á að fara á vefinn er mikilvægt að ekki sé notaður of 

sérhæfður orðaforði eða fræðileg hugtök sem ólíklegt er að almenningur skilji. Einnig ber að 

forðast að nota skammstafanir mikið því ekki er víst að allir skilji þær.34 

3.3. Samfélagsvefir 

Samfélagsvefir  á borð við Facebook og Twitter njóta sívaxandi vinsælda. Í ágúst 2009 var 

svo komið að tæplega helmingur þjóðarinnar var með síðu á Facebook. Það voru ríflega 

helmingi fleiri en árið áður.35 Það er því ljóst að eftir nokkru er að sækjast með því að tengja 

vefi við samfélagsvefi. Þessi hópur hefur tileinkað sér ákveðið hegðunarmunstur  á vefnum í 

kringum þessa miðla. Þeir vilja ekki aðeins skoða efni á vefnum heldur einnig taka þátt í 

honum á einhvern hátt.36 Þannig er um að gera að nýta sér þessa hegðun þegar vefur er 

                                                
32 Veen, 2001:106. 
„You cannot tell how your Web site will look on other people’s screens. [...] No matter how much control you 
are used to when designing for other media, you’re going to have to give up some of it if you want to be 
successful on the Web.“  
33 Skrifað fyrir vefinn; Þórarinn Stefánsson. 
34 Shneiderman, 2003:158-163. 
35 Tæplega 50% þjóðarinnar á Facebook, 2009. 
36 Baverstock, 2008:154. 
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hannaður, t.d. með því að bjóða gestum að fylgjast með eiganda vefsins á Twitter eða að birta 

stakar síður á Facebook-síðu gestsins. Samfélagsvefirnir hafa gert vefhönnuðum þetta auðvelt 

með því að bjóða notendum sínum upp á auðvelda leið til að ná í nauðsynlegan HTML-kóða 

til að setja inn á vefi sína.37 Einnig er hægt að virkja gesti vefsins til að koma hugleiðingum 

sínum á framfæri  eða skrifa athugasemdir við færslur.  

3.4. Sýnileiki vefsins 

Mikilvægt er að vefur sé sýnilegur í leitarvélum á borð við Google og Yahoo til að þeir nái til 

breiðari markóps. Þeir sem nú þegar þekkja síðuna nota líklega ekki leitarvél nema þeir hafi 

gleymt vefslóðinni. Hins vegar er stór hópur á vefnum sem hefur ekki fullmótaðar hugmyndir 

um hvað það er sem leitað er að þegar flakkað er um netið í leit að afþreyingu. Ekkert eitt rétt 

svar er til við leitinni heldur vonast leitandinn eftir því að fá nokkrar góðar niðurstöður. Þessir 

notendur vonast ef til vill eftir því að finna eitthvað eða læra eitthvað nýtt með leitarferlinu, 

hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað.38 Besta aðferðin til að ná til þessa hóps er því að 

gera vefinn eins sýnilegan í leitarvélum og mögulegt er.  

Sýnileiki vefja er m.a. aukinn með því að setja inn lýsiorð (e. keywords) í HTML- 

skjalið. Fremst fer það orð sem hefur hvað mest vægi fyrir leitarvélarnar og síðan koll af kolli. 

Einnig gegnir lénið sjálft mikilvægu hlutverki og því gott að það sé lýsandi fyrir vefinn. Sama 

á við um titil (e. title) hverrar síðu. Þá notast leitarvélarnar einnig við fyrsta orðið í texta sem 

og þær fyrirsagnir sem hafa verið skilgreindar með HTML-skipuninni <h1>. Einnig er gott að 

hafa tengla á vefinn frá öðrum síðum.  

 

4. Vefsmíðin 

4.1. Aðferðir 

Eins og fyrr sagði er kóði á bak við hverja vefsíðu. Hann er notaður til að stýra því hvernig 

vefsíðan lítur út. Tvær gerðir af kóða eru mest notaðar við vefsíðugerð. Þær eru HTML og 

CSS. HTML stendur fyrir Hypertext Markup Language á ensku og stýrir uppbyggingu 

síðunnar. Með HTML er hægt að birta skjöl á vefaldarvefnum sem innihalda texta, töflur og 

myndir svo eitthvað sé nefnt. HTML kóðinn gerir notendum einnig kleift að ferðast milli 

vefsíðna í gegnum tengla.   

                                                
37 Sjá á http://twitter.com/goodies/widgets og http://www.facebook.com/facebook-widgets/?ref=pf.  
38 Morville og Rosenfeld, 2006:34. 
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Í gegnum tíðina hafa verið til margar útgáfur af HTML-kóðanum. Þó að alþjóðlega 

vefsamfélagið World Wide Web Consortium gefi út viðmiðunarstaðla fyrir HTML-kóða hefur 

verið nokkuð um að vafraframleiðendur hafi útbúið sína eigin útgáfu sem virkar aðeins í 

þeirra vöfrum. Augljóslega fylgja því mörg vandamál þar sem misjafnt er hvaða vafra 

vefgestir kjósa að nota. Nú hafa þó verið gerðar úrbætur á þessu og styðja flestir 

framleiðendur nýjustu útgáfu HTML sem heitir XHTML. XHTML er útgáfa af HTML- 

kóðanum sem fylgir XML reglum (Extensible Markup Language).39  

Hægt er að smíða útlit vefsíðna 

með HTML-kóða en gagnlegt getur 

verið að nota CSS (Cascating Style 

Sheets) stílsnið þar sem þau bjóða upp 

á meiri sveigjanleika. Með stílsniði er 

t.d. hægt að breyta leturgerð, litum og 

skipulagi síðunnar. CSS er ekki háð 

HTML-kóðanum heldur notar það annað kóðamál en vinnur með HTML. HTML-kóðinn sér 

um að skipta skjalinu upp í einingar sem hægt er að beita CSS-stílsniðum á. Hægt er að 

geyma stílsniðið í sérstöku skjali utan HTML-kóðans. Stílsniðið er tengt við þau skjölog þær 

síður sem á að nota stílsniðin á. Kosturinn við það er að þá er hægt að breyta útliti heils vefs 

með einni breytingu í stílsniðunum, séu allar síðurnar tengdar sama stílsniðsskjalinu.40  

Þar sem HTML-skjöl eru venjuleg textaskjöl er í raun hægt að skrifa HTML-kóða í 

öllum ritvinnsluforritum. Til eru þó ýmis forrit sem eru sérstaklega ætluð til vefsmíða og 

henta því betur. Þau hafa þann kost umfram ritvinnsluforritin að þau geta búið til skjöl sem 

vefvafrar geta túlkað og birt sem vefsíður. Þessi forrit eru afar fjölbreytt. Þau helstu eru:   

 

• Sérhæfðir textaritlar (e. text editors) sem styðja HTML.  

• Myndrænir vefstólar (e. WYSIWYG editors) á borð við Dreamweaver frá Adobe og 

Frontpage frá Microsoft.  

• Vefumsjónarkerfi sem notuð eru í gegnum vafra.  

• Myndvinnsluforrit á borð við Fireworks frá Adobe.  

 

Vefumsjónarkerfi eru auðveld í notkun fyrir þá sem hafa litla þekkingu á tölvum því ekki er 

krafist þess að þeir hafi skilning á kóðanum sem liggur að baki vefsíðna. Nokkrar takmarkanir 
                                                
39 Gunnar Grímsson, 2007b:5; HTML & CSS. 
40 Gunnar Grímsson, 2007b:27; HTML & CSS. 

Mynd 1. Dæmi um HTML-kóða (fyrir ofan) og CSS-kóða 
(fyrir neðan). 
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eru þó á því hvað hægt er að gera með vefumsjónarkerfinu. Fyrir þá sem vilja hafa algjörlega 

frjálsar hendur en þekkja lítið til HTML-kóðunar er tilvalið að nota myndrænu vefstólana því 

að þótt þetta séu myndræn forrit er einnig hægt að vinna í kóðaumhverfinu eða blönduðu 

umhverfi.41 

Sama hvaða vefsmíðaforrit er notað er miklvægt að skoða vefsmíðarnar oft í vefvöfrum. 

Vefsmíðaforritin eru ekki vafrar svo ekki er víst að þau sýni skjölin eins og vafrarnir gera. 

Best er að prófa vefsíður í sem flestum vöfrum en að lágmarki í Internet Explorer og Firefox 

sem eru nokkuð útbreiddir vafrar.42 

 

4.2. Viðmótshönnun  

4.2.1. Hvað er gott viðmót? 

Í tölvutengdu samhengi þýðir orðið viðmót tenging og samspil bæði forrita og stýrikerfis við 

notanda. Viðmót vefs á því við um það hvernig við veitum vefgesti aðgang að upplýsingum 

sem við setjum á vefinn. Gott viðmót auðveldar þannig vefgestum að finna þær upplýsingar 

sem vefurinn geymir á sem skemmstum tíma. Þeir þættir sem móta viðmótið eru innihald, 

skipulag og útlit vefsins. Hér að aftan verður fjallað um þessa þætti. HTML-kóðinn er síðan 

tólið sem við notum til að púsla þessum atriðum saman.43 

4.2.2. Innihald 

Innihald vefs er mikilvægasti hluti hans. Höfði efnið ekki til notenda eða veitir það ekki þær 

upplýsingar sem hann leitar að hefur tilgangur vefsins ekki verið uppfylltur, sama hversu 

auðvelt er að rata um hann.44 Þegar verið er að leggja drög að efni sem á að fara á vef þarf því 

ekki aðeins að huga að því hvað sá sem að vefnum stendur vill hafa þar heldur einnig því sem 

vefgesturinn vill sjá. Það er ekki sjálfgefið að þetta tvennt sé hið sama og því mikilvægt að 

finna hinn gullna meðalveg þar á milli. Þá þarf að flokka efnið eftir því hvar það á heima á 

vefnum. Það sem líklegt er að vefgesturinn vilji sjá á að vera áberandi en annað efni minna 

áberandi, þó ávallt eigi að vera augljóst hvar það er að finna.45  

                                                
41 Gunnar Grímsson, 2007b:8; 2007c:5-6. 
42 Gunnar Grímsson, 2007a:13; 2007b:10; 2007c:5. 
43 Gunnar Grímsson, 2007a:6. 
44 Shneiderman, 2003:158. 
45 Gunnar Grímsson, 2007a:8. 
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4.2.3. Skipulag 

Skipulag vefsvæðis byggir fyrst og fremst á tveimur þáttum, skipukerfi (e. organization 

schemes) og skipuriti (e. organization structures). Skipukerfið skiptir efni vefsvæðisins í 

efnisflokka en skipuritið ákvarðar samband milli efnisflokka.  

Efnisflokkar geta verið tvenns konar, annars vegar með nákvæmri (e. exact) röðun, 

einnig nefndri hlutlægri (e. objective ), en hins vegar tvíræðinni (e. ambiguous) röðun eða 

hlutdrægri (e. subjective). Með nákvæmari röðun er flokkað eftir ákveðnu kerfi, t.d. stafrófi, 

tímalínu eða landafræði. Lítil hætta er á að vefgestur lendi í vandræðum með að finna 

ákveðnar upplýsingar. Gallinn er þó sá að gesturinn verður að vita nákvæmlega að hverju 

hann er að leita. Tvíræðir efnisflokkar eru skipulagðir eftir ákveðnum breytum á borð við efni 

(e. topic), verkefni (e. task) eða markhóp (e. audience). Þeir henta því oftar en ekki betur því 

vefgestir vita sjaldan nákvæmlega að hverju þeir eru að leita. Hætta er þó á því að höfundur 

og gestur hafi ekki sömu hugmyndir um hvað eigi að falla undir hvaða flokk. Því verður að 

vega og meta hvernig skiptingin eigi eftir að þjóna sem flestum og hafa titla efnisflokkana 

skýra og lýsandi.46  

Skipurit geta verið byggð upp á 

ýmsan hátt. Þau geta t.d. verið línuleg (e. 

linear) eða verið byggð á stigveldi (e. 

hierarchy). Stigveldi hentar vel við gerð 

vefja. Það sýnir samband milli einstakra 

flokka eða þátta og reynist flestum 

auðvelt að átta sig á vefsvæðum sem eru 

byggð á þess konar skipulagi.  

                                                
46 Morville og Rosenfeld, 2006:58-65. 

Mynd 2. Stigveldisskipulag.  
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Vefurinn „að ofan“ og „að neðan“  

Flestir vefir fylgja skipulagi sem miðast við að gesturinn komi inn á forsíðuna, þ.e. efst í 

veftréð og fikri sig niður eftir því. Á ensku nefnist það top-down skipulag. Vefhönnuðurinn 

reynir að sjá fyrir hvaða spurningar gestir vilji fá svarað eða hvaða efnisflokka vefgestir munu 

helst leita eftir og hafa þá sýnilega á forsíðu.  

Meðal helstu atriða sem vefgesturinn þarf að fá svör við eru: 

 

• Hvar er ég? 

• Hvað er á þessari síðu? 

• Hvernig nota ég þessa síðu? 

 

Þó er mikilvægt að huga einnig að „öfugu“ skipulagi vefja eða bottom-up skipulagi. Það gerir 

vefgestum kleift að svara ofantöldum spurningum án þess að fara á forsíðuna. Það er 

mikilvægt því það er allt eins líklegt að vefgestir fari ekki inn á síðuna í gegnum forsíðuna 

heldur beint inn á undirsíðu, sérstaklega þegar leitarvélar á borð við Google eru notaðar. Þá er 

mikilvægt að hægt sé að ferðst auðveldlega innan vefsins án þess að kynna sér top-down 

skipulagið á forsíðunni.47 

 

Skráaskipulag 

Þegar smíðaður er vefur getur verið erfitt að halda utan um allar síðurnar. Gunnar Grímsson, 

vefhönnuður, mælir með því að búa til nafnakerfi fyrir vefi svo auðvelt sé að halda utan um 

vefsíðurnar. Þegar skipulag síðunnar hefur verið ákveðið leggur hann til að hverjum 

efnisflokki sé gefið númer, sem og undirsíðum hvers flokks. Skráarnöfnin byrja þá á þessum 

númerum en aftan við eru svo lýsandi heiti fyrir síðuna. Dæmi um skráarnafn af þessu tagi 

væri þá 2-2-fornleifar.html.48 

                                                
47 Morville og Rosenfeld, 2006:44-48. 
48 Gunnar Grímsson, 2007a:26. 
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4.2.4. Útlit 

Mikilvægt er að hafa í huga nokkur atriði þegar verið er að hanna útlit vefja. Í fyrsta lagi 

verður útlitið að auðvelda gestum aðgang að vefnum en ekki hefta hann. Það er gert með því 

að beina vefgestum á rétta staði, t.d. með því að draga athyglina að mikilvægum hluta vefsins 

á borð við valmyndina. Gott er að hafa hönnunina ekki of flókna því flúr eða hreyfimyndir 

eiga það til að draga athyglina frá mikilvægari þáttum vefsins.49 Síður mega heldur ekki vera 

of þétt skipaðar. Það getur leitt til þess að erfitt verði að finna þær upplýsingar sem leitað er 

að.50  

Eins og sagði í kafla 4.1 er mikilvægt að skoða vefi oft á meðan á vinnslu stendur og í 

mörgum vöfrum. Ástæðan fyrir þessu er að vefir eru lesnir í mismunandi vöfrum, af 

mismunandi skjám, með mismunandi upplausn og í tölvum með mismunandi stýrikerfi.51 Til 

að koma í veg fyrir að mikill munur sé á síðunum hjá notendum eru nokkur atriði sem hægt er 

að hafa í huga. Þau helstu eru að huga vel að því í hvaða stærð vefur er smíður og velja 

leturgerð vel.  

 

Skjástærðir 

Mikilvægt er að hafa markhóp vefsins í huga þegar stærðir hans eru ákveðnar. Á Íslandi eru 

flestir komnir með skjái sem eru með 1024 x 768 punkta upplausn eða meira og því óhætt að 

hafa vefi í 955 x 600 skjápunkta stærð fyrir þá. Nokkur hluti erlendra notenda er hins vegar 

með minni skjái. Sé vefurinn ætlaður erlendum gestum er betra að hafa vefi í stærðinni 760 x 

430 til að fyrirbyggja að gestirnir þurfi að skruna til hliðar til að sjá heila síðu.52  

 

                                                
49 Gunnar Grímsson, 2007a:9 og 27. 
50 Shneiderman, 2003:50. 
51 Cohen og Rosenzweig, 2006:52; Veen, 2001:106-107. 
52 Gunnar Grímsson, 2007a:29. 
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Leturgerðir 

Annað mikilvægt atriði sem þarf að huga að við vefsmíðar er leturgerðin. Vefvafrar nota 

leturgerðir sem eru fyrir í tölvum vefgesta. Ef vefurinn á að líta eins út hjá öllum gestum 

takmarkast úrvalið því við þær leturgerðir sem eru 

staðlaðar í þeim stýrikerfum sem gestirnir nota.53 

Eins þarf að huga að því að nokkru munar á sömu 

leturgerðum milli stýrikerfa. Á vefsvæði AH Digital 

FX Studios hafa „vefhæfar“ leturgerðir verið teknar 

saman, þ.e. leturgerðir sem eru sambærilegar í 

Windows- og Mac-stýrikerfum. Örlítill munur er þó 

á leturgerðunum en á vefsvæðinu eru taldar til 

ellefu leturgerðir sem óhætt er að nota þannig að 

allir vefgestir sjái um það bil það sama á skjánum.54  

Leturflokkarnir eru þrír talsins; serif, sans 

serif og monospaced. Serif, sem á íslensku er 

stundum nefnt „fótaletur“, hefur lítil slög eða „fætur“ við enda bókstafsins. Sans-serif letur 

hefur ekki þessi slög eins og nafnið gefur til kynna og eru því einfaldari í útliti. Letur sem 

tilheyrir monospaced-flokknum hefur alla bókstafi, jafnt há- sem lágstafi, jafn breiða. Núorðið 

er monospaced-letur sjaldan notað.55  

Því hefur lengi verið haldið fram að „fótaletur“ sé almennt læsilegra en „fótalaust“ letur. 

Það sé ekki síst vegna þess að flest okkar þekkja slíkt letur vel enda er það mikið notað á 

prentað efni. Því hefur jafnframt verið haldið 

fram að auðveldara sé að lesa sans serif-letur af 

tölvuskjám.56 Rannsóknir benda þó til þess að 

enginn marktækur munur sé á lestrarhraða sama 

hvor leturflokkurinn er notaður, hvorki á prenti 

né á tölvuskjám. Það sem mestu máli skipti er 

að leturgerðin sé kunnugleg.57  

 

 

                                                
53 Gunnar Grímsson, 2007a:32. 
54 Website Browser Safe Fonts, 2005. 
55 Gunnar Grímsson, 2007a:32. 
56 Sjá m.a. Serif and ans-serif fonts. 
57 Pool; Shneiderman, 2003:104. 

Mynd 3. Vefhæfar leturgerðir. Svarta 
letrið er úr Windows-stýrikerfi en það bláa 
sambærilegar leturgerðir úr MacOs 
stýrkerfinu. Heimild: 
http://www.ahfx.net/weblog/22 

Mynd 4. Serif-, sans-serif- og monospaced- 
letur. Á serif-letrinu má greinilega sjá slögin 
eða „fæturna“ (merkt með rauðu). Þau eru 
hins vegar ekki á sans-serif-letrinu (einnig 
merkt með rauðu).  
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Lengd og jöfnun textalínu 

Huga þarf að því hversu langar línurnar eru í samfelldum texta á netinu. Rannsóknir benda til 

þess að lestrarhraði minnki eftir því sem línurnar eru styttri. Mælt er með því að hafa ekki 

meira en 50 stafi í hverri línu á vefsíðum. Þær séu þægilegri aflestrar en lengri línur og komi 

gestum betur fyrir sjónir. Sé leshraði mikilvægur fyrir innihald síðunnar er hins vegar hægt að 

fjölga stöfunum upp í 75-100 á hverja línu.58  

Að auki þarf að leiða hugann að textajöfnun. Gunnar Grímsson gefur þær ráðleggingar í 

handbók sinni um vefsmíðar að ekki sé heppilegt að miðja meginmálstexta því vont sé að lesa 

slíkan texta. Hann hvetur líka lesendur til að fara varlega með að jafna texta til beggja átta (e. 

justify) þar sem ýmis vandamál geti fylgt því, sérstaklega ef línur eru stuttar eða orð löng.59  

 

Síðulengd 

Best er að hafa vefsíður ekki of langar. Ágætis regla er að hafa forsíður og leiðarsíður styttri 

en aðrar síður sem innihalda t.d. mikinn texta. Þó að síðurnar þurfi að vera nógu langar til að 

koma efni þeirra á framfæri ber að forðast að notendur þurfi að skruna mjög langt niður. Á 

þeim síðum sem ná niður fyrir eina skjáfylli er mikilvægt að útlitið gefi til kynna að þær haldi 

áfram niður svo notandinn átti sig á að meira efni sé á síðunni.60 

 

Þyngd 

Vefsíður mega ekki vera svo þungar í flutningi að vefgestir gefist upp á því að bíða eftir þeim. 

Ágætt er að miða við að heildarþyngd forsíðu sé ekki meiri en 20 – 30 Kb og aðrar ekki 

þyngri en 40 – 50 Kb. Til að forðast að vefsíða verði of þung er ágætt að hafa í huga að 

einföld hönnun er oftast fremur létt. Einnig er gott að vista myndir á eins léttu sniði og þær 

bera og ekki stærri en þær eiga að vera á vefnum. Óþarft að hafa upplausn þeirra meiri en 72 

punkta á tommu því tölvuskjáir sýna ekki hærri upplausn.61 

                                                
58 Gunnar Grímsson, 2007a:8; Shneiderman, 2003:44 og 56. 
59 Gunnar Grímsson, 2007a:8. 
60 Shneiderman, 2003:44 og 53-54. 
61 Gunnar Grímsson, 2007a:33. 
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4.3. Leiðarkerfi 

4.3.1. Uppsetning og leiðarkerfi 

Í bókinni The Art and Science of Web Design eftir Jeffrey Veen kemur fram að hægt sé að 

meta gæði vefsíðu á einfaldan en árangursríkan hátt með því að spyrja sig að þremur 

spurningum, þeim sömu og notaðar eru til að búa til top-down skipulag, þ.e.: 

 

• Hvar er ég? 

• Hvað er á þessari síðu? 

• Hvernig nota ég þessa síðu? 

 

Sé svarið við einni eða fleiri þessara spurninga óljóst eða ófullnægjandi þarf að bæta eitthvað 

atriði á síðunni. Það er engin tilviljun að þessar spurningar eiga við í báðum tilfellum. Góður 

vefur verður að hafa skýrt skipulag sem endurspeglast í leiðarkerfinu og hjálpar þannig 

vefgestum að nota vefinn á árangursríkan hátt.62  

Á síðustu árum hafa vefhönnuðir smám 

saman farið að fylgja ákveðnu munstri við 

uppsetningu á vefsíðum. Vefsíðunni er þá skipt í 

þrennt sem svarar fyrrgreindum spurningum. Ein 

útgáfa af henni er sýnd á mynd 5. Efst á síðunni er 

láréttur renningur (a), haus síðunnar, þar sem 

merki eða auðkenni hennar kemur fram. Í þessum 

renningi fær gesturinn svar við því hvar hann er 

staddur. Lóðrétt niður eftir vinstri hlið síðunnar er 

annar renningur (b). Í honum má finna leiðarkerfið sem gerir gestinum kleift að ferðast innan 

vefsins. Staðsetning renningsins er engin tilviljun. Í notendaumhverfinu eru fáir fastar; 

vefgestir nota ólíka vafra og hafa mismunandi skjástærðir. Hins vegar má reikna með því, 

a.m.k. í hinum vestræna heimi, að síðan sé lesin frá vinstri til hægri og niður síðuna. Sé 

upplausn tölvuskjásins minni en vefsíðan sýnir vafrinn okkur fyrst ofanvert vinstra hornið. Sé 

leiðarkerfið á vinstri hlið síðunnar er afar líklegt að það blasi við vefgestum án þess að þeir 

þurfi að skruna til hliðar til að sjá það. Meginhluti síðunnar (c) er síðan ætlaður undir efni 

hennar.  

                                                
62 Veen, 2001:48. 

Mynd 5. Tvær útgáfur af hinni sígildu 
þrískiptingu á vefsíðum. (a) síðuhaus, (b) 
valmynd og (c) efni.  
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Til eru aðrar útfærslur af þrískiptingunni sem hafa þróast í takt við tækniframfarir. Ein 

þeirra er t.d. að hafa valmyndina lárétt undir haus síðunnar. Þess þarf þó að gæta þegar sú 

aðferð er notuð að meginhluti síðunnar (c) verði ekki of breiður því erfitt er að lesa langar 

textalínur af tölvuskjá. Valmyndir eiga það þó oftast sameiginlegt að vera aðgreindar frá 

öðrum hlutum vefsíðunnar með ákveðnum lit. Þannig fangar valmyndin auðveldlega augu 

vefgesta og auðveldar þeim að átta sig á stökum einingum hennar. Einn helsti kostur þessarar 

þrískiptingar er að hún er notendum vefsins kunnugleg. Það verður til þess að vefgestir geti 

gengið beint að því efni sem þeir hafa áhuga á í stað þess að eyða tíma í að kynna sér 

uppsetningu hvers og eins vefs sem þeir heimsækja.63  

Mikilvægt að samræmi sé á milli leiðarkerfa allra vefsíðna sem tilheyra sama vefnum. 

Þetta auðveldar gestum að nota síðurnar. Flestir byrja á að skima síðuna áður en hún birtist að 

fullu á skjánum. Sé samræmi á milli síðanna beinast augu gestsins því fyrst að þeim stað sem 

hann á von á efninu sem hann leitar eftir.64 Jafnframt ber að forðast að koma notendum á 

óvart því þeim á alltaf að finnast þeir hafa stjórn á þeim aðgerðum sem í boði eru.65 

4.3.2. Tenglar 

Tenglar eru mikilvægur þáttur þegar kemur að leiðarkerfinu því með þeim er ferðast á milli 

vefsíðna. Tæknin býður upp á tengla af ýmsu tagi en algengast er líklega að þeir séu gerðir úr 

texta sem hægt er að smella á. Textatenglar voru lengi vel verið aðgreindir frá öðrum texta 

með undirstrikun og sérstökum lit, bláum fyrir þá sem hafa ekki verið heimsóttir en fjólublár á 

aðra. Var þetta fyrsti fastinn sem notendur vefsins komu sér saman um. Margt hefur þó breyst 

samhliða því að vefurinn hefur þróast. Blár og fjólublár henta ekki alltaf hönnun og efni 

síðunnar né heldur undirstrikun. Tenglar eru nú yfirleitt auðkenndir með lit sem sker sig frá 

öðrum texta en ekki síður bakgrunni. Þess vegna þarf að huga sérstaklega að því að velja liti 

sem sýna skýrt að um tengil sé að ræða. Undantekning getur þó verið á þessu þar sem 

tenglarnir hafa t.d. verið hópaðir saman og eru settir fram á þann máta að augljóslega sé um 

tengla að ræða.66 Ekki er ráðlegt að nota myndir sem tenglahnappa. Nánast ómögulegt er að 

tryggja að allir leggi sama skilning í mynd eða tákn. Því er mun skýrara að hafa textatengla en 

mikilvægt er þó að hanna vel titla þessara tengla svo ekki fari milli mála á hvað þeir vísa.67  

                                                
63 Veen, 2001:46-53. 
64 Shneiderman, 2003:44 og 46. 
65 Áslaug Friðriksdóttir og Jóhanna Símonardóttir, 2007. 
66 Gunnar Grímsson, 2007a:10; Veen, 2001:36-37 
67 Morville og Rosenfeld, 2006:129. 
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Þegar smellt er á tengil ætti vefur eða síður innan hans ekki að opnast í nýjum 

vafraglugga nema um sé að ræða önnur skjöl en vefsíður, t.d. Word- eða PDF-skjöl, eða verið 

sé að vísa notenda yfir á annan vef. Opni tengill eitthvað annað en hefðbundna vefsíðu þarf 

það að koma skýrt fram. Ef um er að ræða skjal af einhverju tagi þurfa einnig að vera til 

staðar upplýsingar um stærð og gerð þess. Þetta er sérstaklega mikilvægt ef að upplýsingunum 

er ætlað til að vera aðgengilegar í minni tækjum á borð við farsíma.68 

4.3.3. „Hjálpartæki“ 

Til eru hjálpartæki sem styðja við valmyndina og gera skipulagið gegnsærra og auðvelda 

þannig notkun vefsins. Nokkrar leiðir eru t.d. færar til að gefa til kynna á hvaða vef gestur er 

staddur. Hægt er að haka við réttan stað í valmynd eða breyta útliti hennar á einhvern hátt, t.d. 

með lit. Önnur aðferð er að setja inn textalínu sem sýnir hvar gesturinn er staddur og leiðina 

frá forsíðu að síðunni sem hann er staddur á. Textalínan samanstendur þá af tenglum sem vísa 

á tilheyrandi síður. Sambandinu á milli stakra síðna í textalínunni er lýst með tákni á milli, 

iðulega [>], [:] eða [/]. Textinn vinstra megin við táknið táknar þá síðu sem er einu stigi ofar í 

stigveldinu en síðan sem tengillinn til hægri vísar á. Þessi aðferð getur verið gagnleg til að 

auka skilning gesta á skipulagi vefjarins.69 

Veftré (e. sitemap) er nokkurs konar efnisyfirlit fyrir vefinn og veitir gestum yfirlit yfir 

innihald hans. Í trénu má finna helstu síður vefsins og sambandið þeirra á milli. Veftré eiga 

best við vefi sem eru hannaðir með stigveldi og getur það hjálpað við að koma skipulagi 

þeirra á framfæri. Þau auðvelda gestum sem vita að hverju þeir eru að leita aðgang að síðunni 

og flýta fyrir. Þó verður að hafa í huga að ekki er gott að hafa of mikið af upplýsingum í 

veftrénu því þá er hætta á að gestir finni ekki það sem leitað er að. Eins er hægt að velja að 

skipa efnisflokkunum niður eftir stafrófsröð fremur en stigveldinu. Þetta yfirlit nýtist þeim vel 

sem vita fyrirfram að hverju þeir eru að leita á vefnum.70 

Leitarvélar geta verið gagnlegar á stærri vefsíðum og eru líklega það hjálpartæki sem er 

mest notað. Þær eru notendavænar því notandanum finnst hann vera við stjórnvölinn. Hann 

getur notað hugtök að eigin vali við leitina auk þess sem leitarvélin getur boðið upp á mikla 

nákvæmni. Það er hins vegar afar mikil kúnst að hanna góða leitarvél þar sem hvert orð getur 

haft mörg samheiti og haft tvíræða merkingu.71 

 

                                                
68 Áslaug Friðriksdóttir og Jóhanna Símonardóttir, 2007. 
69 Gunnar Grímsson, 2007a:7; Shneiderman, 2003:62; Veen, 2001:65-66. 
70 Morville og Rosenfeld, 2006:132-133; Shneiderman, 2003:68. 
71 Morville og Rosenfeld, 2006:138-139. 
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4.4. Önnur atriði sem gott er að hafa í huga 

4.4.1. Dagsetningar á síðum 

Ekki borgar sig að setja dagsetningu með síðustu uppfærslu á vefsíður nema fullvíst sé að 

breytingar á henni verði reglulegar. Þó að gott sé að uppfæra vefi reglulega til að halda áhuga 

gesta býður ekki efni allra vefja upp á það. Sé langt frá síðustu uppfærslu getur dagsetningin 

virkað fráhrindandi á gesti og ýtt undir þá tilfinningu að um staðnaða og úrelta síðu sé að ræða 

þó svo að upplýsingarnar sem á henni er séu enn í fullu gildi.72 

 

4.4.2. Útprentun 

Ef vefsíða er breiðari en 750 skjápunktar kemst síðan ekki fyrir á A4 blaði þegar hún er 

prentuð út nema blaðið sé haft í langsniði. Fæstir notendur kjósa það hins vegar og því er 

mikilvægt að aðlaga prentham síðunnar séu á annað borð líkur á að notandinn muni prenta 

hana út. Það er meðal annars hægt að gera með því að nota sitthvort CSS skjalið fyrir skjáham 

og prentham síðunnar. Í prenthaminum er hægt að fela hluta síðunnar, t.d. leiðarkerfið, svo 

aðalefni hennar komist til skila við útprentun.  

 

                                                
72 Gunnar Grímsson, 2007a:8. 
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5. Vefurinn Fornleifar við Kolkuós 

5.1. Kolkuós 

Kolkuós, eða Kolbeinsárós eins og staðurinn hét fyrr á öldum, er við austanverðan Skagafjörð 

við sameiginlegt útfall Kolku og Hjaltadalsár. Talið er að í Kolkuósi hafi verið höfn allt frá 

fyrstu tíð og er sagt frá skipakomu þar í Landnámu. Kolkuós var jafnframt höfn Hólastaðar og 

var hún lengi í hópi helstu hafna á Íslandi. Þar var árstíðabundin búseta og hafa fundist þar 

ummerki um starfsemi af ýmsu tagi. Höfnin lagðist af á 16. öld en talið er að skipalægið við 

ósinn hafi þá spillst.73 Siglingar hófust þó aftur til Kolkuóss við lok 19. aldar þegar hann varð 

löggiltur verslunarstaður og var búið þar til ársins 1985.74  

Árið 2002 var stofnað félag 

með það að markmiði að koma 

Kolkuósi til vegs og virðingar á ný. 

Það á m.a. að gera með því að 

varðveita menningarminjar, hampa 

verslunarsögu staðarins og hefja 

ræktun hrossa af Kolkuóskyni á 

nýjan leik.75 Fornleifauppgröftur 

við Kolkuós hófst árið 2003 undir 

stjórn Ragnheiðar Traustadóttur, 

fornleifa-fræðings. Uppgröfturinn 

er hluti af stærra rannsóknarverkefni sem nefnist Hólarannsóknin, en eitt af markmiðum þess 

er að kanna tengsl biskupssetursins á Hólum við aðra staði, svo sem Kolkuós, Hof í Hjaltadal, 

Þingeyri og Reynisstað.76 Við ósinn hafa fundist umfangsmiklar fornleifar sem hafa nú þegar 

gefið ómetanlegar upplýsingar um starfsemi við höfnina. Áhersla hefur verið lögð á að 

rannsaka þær minjar sem eru í hættu vegna ágangs sjávar en ljóst er að við ósinn bíður enn 

mikið verk fornleifafræðinga.77  

 

                                                
73 Ragnheiður Traustadóttir, 2009. 
74 Freysteinn Jóhannsson, 2002. 
75 Freysteinn Jóhannsson, 2002. 
76 Ragnheiður Traustadóttir, 2002:6. 
77 Guðný Zoëga et al., 2006:8-9; Ragnheiður Traustadóttir, 2009. 

 
Mynd 6. Horft yfir Kolkuós. Ljósmynd: Hólarannsóknin.  
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5.2. Möguleikar Kolkuóss sem ferðamannastaðar  

Við Kolkuós hefur verið lagður grunnur að uppbyggingarstarfi með stofnun 

Kolkuóssfélagsins og með fornleifarannsóknum. Því er tilvalið að nýta þá vinnu sem nú þegar 

hefur farið þar fram til að koma á fót starfemi þar sem byggir á menningartengdri 

ferðaþjónustu.  

Ferðamannastaðir verða þó að hafa ákveðna kosti að bera eins og kom fram í kafla 2.4. 

Þeir eru:  

• Vera þekktir utan heimabyggðar.  

• Skapa upplifun sem gestirnir geta notið.  

• Vera aðgengilegir.  

• Geta tekið á móti gestum og þolað álagið sem því fylgir.78  

 

Ljóst er að Kolkuós uppfyllir ekki öll þessi atriði en úr því er hægt að bæta. Eigi að vera 

nokkur ferðamannastraumur þar þarf að koma fyrir kynningarefni og bæta aðgengi, bæði til 

þæginda fyrir ferðamenn og til að vernda minjarnar sem þar eru. Ekki er þó nóg að staðurinn 

geti tekið á móti ferðamönnum, hann þarf einnig að kynna. Varla er hægt að segja að Kolkuós 

sé mjög þekktur utan heimabyggðar og þarf að bæta úr því. Vefurinn Fornleifar við Kolkuós 

er t.d. fyrirtaks kynningarefni. Einnig væri hægt að koma á samstarfi við Byggðasafn 

Skagafirðinga en starfsemi þess hefur verið öflug síðustu ár og árlega heimsækir fjöldi gesta 

sýningar þess.  

Kolkuós mun ekki flokkast sem ferðamannastaður með hátt aðdráttarafl og þarf því að 

hafa það hugfast þegar verið er að útbúa kynningarefni. Samt sem áður ætti staðurinn að laða 

að ákveðna hópa, svo sem áhugamenn um fornminjar eða sögu Skagafjarðar, en einnig 

innlenda ferðamenn í leit að áhugaverðum og fallegum stöðum utan þjóðvegar 1. Þessir hópar 

geta sótt sér upplýsingar á vefinn og prentað út kynningarefni sem þar hefur verið útbúið áður 

en lagt er af stað.  

5.3. Af hverju að nota veraldarvefinn til að kynna Kolkuós? 

Veraldarvefurinn hefur ýmsa kosti að bera sem henta til þess að miðla upplýsingum. Sá 

stærsti er að veraldarvefurinn hefur afar stóran notendahóp. Hann er vinsæll afþreyingarmiðill 

og þangað er einnig hægt að leita upplýsinga um allt milli himins og jarðar. Árið 2009 notuðu 

                                                
78 McKercher og du Cros, 2002:31. 
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93 af hverjum hundrað Íslendingum internetið, þar af flestir daglega.79 Þó verður að hafa í 

huga að samkeppni um athygli notenda á veraldarvefnum er gífurlega mikil.  

Það er óneitanlega góður kostur og ódýr að halda úti vef. Aðeins þarf að borga fyrir 

vistun hennar og viðhald eftir að henni hefur verið komið upp. Auðvelt er að bæta við nýju 

efni og upplýsingum á vefsvæði. Það er heppilegt þegar unnið er með fornleifauppgröft á borð 

við þann í Kolkuósi. Rannsókninni er langt frá því lokið og því víst að fleiri niðurstöður og 

áhugaverðar minjar eiga eftir að koma þar í ljós.  

5.4. Markmið vefsins 

Markmiðum Kolkuós-vefsins má skipta í tvennt, „ytri“ og „innri“ markmið. Ytri markmiðin 

snúa að þeim áhrifum sem vefurinn á að hafa á samfélagið, þá sérstaklega þann hóp sem hann 

er ætlaður. Innri markmið beinast að þáttum innan vefsins sjálfs.  

Ytri markmiðin eru einkum þrjú:  

 

• Vekja áhuga almennings á fornleifum. 

• Vekja athygli og áhuga á Kolkuósi og fornleifum þar. 

• Stuðla að því að minjastaðir þar sem fornleifarannsóknir fara fram verði áfangastaðir 

ferðamanna.  

 

Innri markmiðin snúa að innihaldi, skipulagi og hönnun vefsins. Þau gera ráð fyrir eftirfarandi 

atriðum: 

 

• Á vefnum sé áhugavert efni. 

• Vefurinn sé aðgengilegur og notandavænn. 

• Vefurinn sé fallegur og aðlaðandi.  

                                                
79 Hagstofa Íslands, 2009a, 2009b. 
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5.5. Markhópur 

Meðal markmiða Kolkuós-vefsins er að vekja áhuga almennings á Kolkuósi og stuðla að því 

að Kolkuós verði að áfangastað ferðamanna. Það gefur því auga leið að ferðamennn eru í 

markhópi vefsins. Þar sem Kolkuós og saga hans eru ekki víða þekkt má gera ráð fyrir að þeir 

sem einkum hafi áhuga á að skoða staðinn séu innlendir ferðamenn. Að auki er vefurinn 

ætlaður þeim sem hafa áhuga á fornleifum eða sögu Skagafjarðar sem og íbúum Skagafjarðar, 

sem hafa meiri áhuga en aðrir að kynna sér sögu og minjar á sínu heimasvæði. Njóti vefurinn 

mikilla vinsælda kemur til greina að búa til enska útgáfu af honum svo efni hans nái til stærri 

markhóps.   

5.6. Heimildir 

Lítið efni hefur verið gefið út um Kolkuós. Helstu heimildir sem notast var við voru kynning 

sem Ragnheiður Traustadóttir hafði gert um fornleifarannsóknina ásamt bæklingnum Margt 

býr í moldinni sem Byggðasafn Skagfirðinga gaf út í tilefni sýningar á gripum úr 

fornleifarannsóknum í Skagafirði árið 2008. Að auki voru til skýrslur frá tveimur fyrstu 

uppgraftarárunum í Kolkuósi, önnur þeirra óútgefin. Einnig var notast við greinar sem birst 

hafa í dagblöðum um Kolkuós og var þar ýmsan fróðleik að finna. Fyllt var upp í skörðin með 

þekkingu höfundar á svæðinu og samtölum við Ragnheiði. Myndefni kom frá 

Hólarannsókninni.  

5.7. Efnistök 

Í upphafi verksins voru settar á blað hugmyndir um efnistök síðunnar. Þær voru að miklu leyti 

byggðar á tiltækum heimildum um Kolkuós og því sem líklegt var að almenningur hefði 

áhuga á að lesa um staðinn og fornleifarnar. Hugmyndirnar voru skipulagðar með hugkorti í 

forritinu MindManager. Efnistök voru einn armur af stærra skipulagi sem smám saman 

stækkaði og mótaðist betur eftir því sem á leið. Í Fylgiskjölum 1 og 2 má sjá tvö hugkort. 

Annað þeirra frá fyrstu stigum verkefnisins en hitt frá lokastigum þess. Við textasmíðina var 

reynt að fylgja þeim viðmiðum sem komu fram í kafla 3.2.; að hafa textann hnitmiðaðan, nota 

millifyrirsagnir og forðast of sérhæfðan orðaforða.  
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5.8. Skipulag vefsins  

Þegar efnislistinn var kominn á hreint og textasmíðin langt á veg komin var hugað að 

skipualgi vefsins. Vefurinn notast við skipukerfi sem byggir á efnisflokkum. Meginefni 

vefsins er að finna í tveimur efnisflokkum, Kolkuós og Fornleifar. Þeim er svo skipt enn 

frekar niður í undirlokka. Til viðbótar eru flokkarnir Heimsæktu Kolkuós, Heimildir, Tenglar 

og Myndasafn.  

Skipurit var notað til að lýsa sambandi efnisflokkanna. Valið var að hafa það frekar 

breytt og grunnt fremur en þröngt og djúpt, þ.e. að hafa efnisflokkana á forsíðu fremur marga. 

Þannig verður auðveldara að bæta við undirsíðum síðar meir án þess að breyta útliti 

forsíðunnar. Það eykur líkur á að gestir sem heimsæki síðuna aftur síðar þekki umhverfið og 

rati betur.80 Þar sem fornleifarannsókninni við Kolkuós er síður en svo lokið er nokkuð víst að 

upplýsingar muni bætast við í framtíðinni og síðan stækka. Þess var þó gætt að ekki væru of 

margir valkostir á forsíðu. Séu þeir of margir verður hætta á að gestir taki ekki eftir þeim 

öllum eða eigi erfiðara með að átta sig á skipulaginu. 

5.9. Vefsmíðin 

Við smíði vefsins var forritið Dreamweaver notað. Dreamweaver varð fyrir valinu sökum þess 

að það fékk bestu meðmælin af þeim vefsmíðatækjum sem í boði eru þegar spurst var fyrir. 

Einnig höfðu meðmæli Gunnars Grímssonar, vefhönnuðar, nokkuð þar um að segja.81 

Leysa þurfti ýmis vandamál sem komu upp á meðan á verkinu stóð. Aðallega var stuðst 

við vefsmíðahandbók Gunnars Grímssonar í þremur hlutum. Sá fyrsti fjallar um vinnubrögð 

við vefmíðar og viðmótshönnun, annar um HTML og CSS kóðun og sá þriðji um 

Dreamweaver. Þar sem handbókin dugði ekki til var notast við leiðbeingar sem finna má á 

ýmsum vefsíðum, bæði skrifaðar leiðbeiningar sem og kennslumyndbönd.82 

Farið var að ráðum Gunnars og nafnakerfi notað þegar ný síða var vistuð eins og lýst er 

að framan. Þannig var hægara um vik að halda utan um síðurnar og vinna með þær, auk þess 

að vera tímasparandi þegar til lengri tíma er litið því númerakerfið endurspeglar 

stigveldisskipulagið.  

                                                
80 Morville og Rosenfeld, 2006:69-73. 
81 Gunnar Grímsson, 2007c:5. 
82 Sjá t.d. vefina CSS-tricks, http://css-tricks.com/ ; A List Apart, http://www.alistapart.com/ ; Community MX, 
http://www.communitymx.com/.  
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5.10. Leiðarkerfi og uppsetning 

Síður Kolkuós-vefsins notast við hina sígildu 

þrískiptingu, þ.e. hverri síðu er skipt í síðuhaus, 

leiðarkerfi og efni. Saman leitast þessi svæði við að 

veita gestum upplýsingar um á hvaða vef þeir eru 

staddir, hvað sé á vefnum og hvernig eigi að nota 

hann. Uppsetningin á Kolkuós-vefnum fer að vísu 

aðeins út fyrir hið hefðbundna snið því valmyndinni 

er skipt upp í tvo hluta, lóðréttan renning vinstra 

megin á síðunni og lárétta fellivalmynd undir 

hausnum. Það var gert til þess að draga athygli 

vefgesta að aðalefni síðunnar sem er að finna í fellivalmyndinni en einnig hafa aðra 

valmöguleika sýnilega.  

Í lóðrétta renningnum eru tenglar inn á síður merktar Myndasafn, Tenglar, Útgefið efni, 

Samstarfsaðilar, Heimildir og Veftré. Þeir eru rammaðir inn til að ekki fari milli mála að um 

tengla sé að ræða. Neðan við tenglana eru hnappar sem hægt er að nota til að birta 

viðkomandi síðu á Facebook-samskipavefnum eða til að fara á Twitter-síðu Fornleifa við 

Kolkuós. Ofan við tenglana er hins vegar mynd ásamt texta. Með jöfnu millibili er skipt um 

þessa mynd. Hægt er að smella á hverja og eina þeirra og er leikurinn til þess gerður að fanga 

athygli gesta sem ekki leggja í að lesa textann á forsíðunni 

eða þeirri síðu sem þeir eru staddir á. Líkur eru á að smelli 

hann á eina af þessum myndum muni hann lesa það sem á 

þeirri síðu stendur og jafnvel halda áfram og lesa fleiri 

síður.  

Leiðarkerfið er auðkennt með sérstökum lit sem beinir 

augum gesta að því og aðgreinir það frá meginefni hverrar 

síðu. Leiðarkerfið, ásamt síðuhausnum, er eins á öllum 

síðum svo gestir geti ferðast hratt og auðveldlega um vefinn 

án þess að þurfa að kynna sér upp á nýtt hvar og hvernig 

það er gert. Það er því aðeins efni hverrar síðu sem er 

breytilegt.  

Mynd 7. Forsíða vefsins.  

Mynd 8. Síðuuppbygging Kolkuós-
vefsins. (a) haus, (b) leiðarkerfi og (c) 
meginmál. 
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5.11. Hvar er ég staddur? 

Á Kolkuós-vefnum eru nokkrar 

aðferðir notaðar til að gefa vefgestum 

til kynna hvar þeir eru. Eins og áður 

sagði er haus og leiðarkerfi vefsins 

eins á öllum síðum. Í síðuhausnum 

kemur fram á hvaða vef gestir eru 

staddir, þ.e. vefnum Fornleifar við 

Kolkuós. Til að gestir geti staðsett sig 

innan vefsins er textalína undir 

fellivalmyndinni, svokölluð 

„brauðmolaslóð“, þar sem leiðin að 

forsíðunni er rakin. Textinn í línunni 

er gerður úr tenglum sem vísa á 

viðeigandi síður og eru aðgreindir með [>]. Þessi aðferð hefur þann kost að hún hjálpar 

gestinum að átta sig á skipulagi vefsins og hentar sérstaklega vel þegar hann er byggður á 

stigveldi líkt og Kolkuósvefurinn.  

Hver síða hefur titil sem er skilgreindur með HTML kóða. Í vafra birtist titillinn í 

flipanum á þeim glugga sem síðan er skoðuð í. Sé síðan vistuð sem bókamerki er hún 

auðkennd með titlinum. Þess vegna er gott 

að hafa titilinn lýsandi svo hann aðstoði 

gesti við að átta sig á hvaða síðu þeir eru 

staddir eða á hvaða síðu bókamerkið vísar.  

Neðst á síðunum Kolkuós og 

Fornleifar sem og á undirsíðum þeirra er 

valmynd sem býður gestum að ferðast á 

milli vefsíðna sem tilheyra sama 

efnisflokki, þ.e. Kolkuósi eða Fornleifum. 

Þar sem flestar þessara síðna ná niður fyrir 

eina skjáfylli er boðið upp á þennan 

valmöguleika svo ekki þurfi að skruna upp 

Mynd 9. „Brauðmolaslóðin“ er neðan við fellivalmyndina 
(merkt með rauðu). Titill síðunnar, Kuml við Kolkuós, birtist í 
flipanum sem síðan er opnuð í í vafranum (einnig mnerkt með 
rauðu).  

 
Mynd 10. Neðast á síðunum sem falla undir valmyndirnar 
Kolkuós og Fornleifar er valmynd undir yfirskriftinni 
Lestu meira um... .  
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að fellivalmyndinni vilji gesturinn skoða meira efni tengt viðkomandi síðu. Í þessari valmynd 

er staðsetning innan vefsins gefin til kynna með feitletrun og [>].  

Tenglar gefa upplýsingar um hvaða síður hafa verið heimsóttar. Þess vegna er mikilvægt 

að hafa ekki sama lit á þeim sem hafa verið heimsóttir og hinum sem ekki hafa verið skoðaðir. 

Þó að lengi hafi tíðkast að auðkenna tengla með bláum lit og þá sem ekki höfðu verið 

heimsóttir með fjólubláum fellur það ekki að útliti síðunnar. Því voru aðrir litir valdir en 

tenglarnir auðkenndir með ramma eða undirstrikun væru þeir innan um samfelldan texta. 

Litirnir sem voru notaðir eru:  

 

• Tenglar: dökk brúnn (#290C01) 

• Heimsóttir tenglar: fjólubrúnn (#663333) 

• Tenglar þegar bendli er haldið yfir: grábrúnn (#6B5C49) 

 

Í svigum eru litanúmerin sakvæmt sextándakerfiskóða. Hann byggir á RGB (rauður, grænn, 

blár) kerfinu þar sem 0 er minnsti styrkur á lit og F er mesti. Hlutfall litanna er táknað í 

tvennum, rauður er fyrstu tveir tölustafirnir, grænn næstu tveir og blár síðustu tveir.83  

Af forsíðunni er hægt að komast inn á síðu sem sýnir veftré vefsins. Það sýnir alla 

efnisflokkana og undirsíður þeirra. Hægt 

er að smella á tengla sem flytur gestinn á 

viðkomandi síðu. Veftréð er ætlað þeim 

sem eru að leita að ákveðinni síðu eða 

ákveðnum upplýsingum. Einnig styður 

það á myndrænan hátt við skipulag 

síðunnar.  

Ákveðið var að bjóða gestum ekki 

upp á að leita innan vefsins. Þar sem 

hann er ekki ýkja stór þjónar leitarvél 

litlum tilgangi. Hætta er á að leitarorð 

veiti engar niðurstöður og að leitin verði 

árangurslaus. Séu vefgestir í leit að 

ákveðnu efni geta þeir hins vegar nýtt 

sér veftréð. 

                                                
83 Gunnar Grímsson, 2007b:42. 

Mynd 11. Veftréð 
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5.12. Stærð, útlit og þyngd 

Þar sem vefurinn er á íslensku og ætlaður íslenskum markhóp var óhætt að smíða síðurnar í 

stærðinni 955 x 600 punktar sem passar fyrir skjái með 1024 x 768 punkta upplausn. Ákveðið 

var að nota Trebuchet letur á síðuna. Það tilheyrir sans serif-leturflokknum og tilheyrir hópi 

„vefhæfra“ leturgerða.84 Gunnar Grímsson, vefhönnuður, mælir með þessu letri og segir það 

gott aflestrar.85 Stærð letursins var sett sem 16 pixlar og textinn hafður vinstrijafnaður. 

Nokkrum löngum orðum sem stóðu fremst í línu var skipt svo ekki yrði stór eyða aftast í 

línunni ofan við þau. Þessu ráði var þó beitt sparlega þar sem erfitt er að segja til um hvernig 

skiptingin kemur út í mismunandi vöfrum og á misstórum tölvuskjám. Til að hver textalína 

yrði ekki of löng var reynt að blanda saman myndum og texta.  

Myndir voru vistaðar á GIF sniði til þess að koma í veg fyrir að síðurnar yrðu of þungar. 

Misjafnt var hversu margir litir voru notaðir, 256 fyrir ljósmyndir en færri ef myndin gat borið 

það, t.d. fyrir teikningar. Það var gert með aðstoð Photoshop forritsins en það býður upp á 

valmöguleikann Save for Web og vistast þá myndirnar í upplausninni 72 punktar á tommu 

sem er mesta upplausn sem tölvuskjáir sýna.  

 

Þyngd hverrar síðu 

Þyngd hverrar síðu var á bilinu 100-160 Kb. Það er heldur meira en mælt er með. Prófun 

leiddi þó í ljós að biðtíminn eftir hverri síðu var ásættanlegur. Helsta ástæðan fyrir stærð 

síðanna var fjöldi mynda. Ákveðið var þó að fórna hraðanum fyrir myndskreytinguna, enda 

getur ein mynd sagt meira en þúsund orð. Einnig var fellivalmyndin nokkuð þung í svifum en 

hefði henni verið sleppt hefði verið nauðsynlegt að breyta útliti síðunnar nokkuð mikið. Því 

var ákveðið að halda henni. Á meðan á vinnslu stóð voru vefsíðurnar prófaðar í nýjustu 

útgáfum Firefox og Internet Explorer vöfrunum. Lokaútgáfa þeirra var einnig skoðuð í 

vöfrunum Safari og Opera.  

                                                
84 Website Browser Safe Fonts, 2005. 
85 Gunnar Grímsson, 2007a:32. 
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Mynd 12. Fellivalmyndin skoðuð í Mozilla Firefox (t.v.) og Internet Explorer 7 (t.h.). Nokkru munar á 
staðsetningu undirvalmyndarinnar.  
 

5.13. Myndasafn 
Myndir og myndataka skipa stóran hluta fornleifarannsókna. Því var upplagt að hafa 

myndasafn á vefnum. Notast var við Web Stunning Flash Photo Gallery sem fæst að 

kostnaðarlausu á veraldarvefnum.86 Það auðveldaði vinnu við myndasafnið svo ekki þurfti að 

smíða heila síðu undir hverja mynd. Þess í stað er notast við Flash-spilara. Flestir vafrar geta 

nú sýnt Flash-forrit svo litlar líkur eru á að vefgestir geti ekki séð myndirnar.  

Valdar voru myndir sem sýna vel viðfangsefni sitt sem og myndir af fornleifafræðingum 

að störfum. Myndunum var skipt upp í fimm söfn til að gera myndirnar aðgegnilegri; Frá 

uppgraftarsvæðinu, Neðansjávarrannsóknir, Heiðin gröf, Gripir og Umhverfis Kolkuós. Síðar 

meir er hægt að setja fleiri myndir í söfnin eða bæta við söfnum.  

5.14. Útprentun 

Til að auðvelda gestum útprentun á stökum vefsíðum var búið til sérstakt stílsniðsskjal sem 

stjórnar útliti vefsins þegar prentað er af honum. Með því var síðuhausinn og leiðarkerfið falin 

til þess að ein síða passi betur inn á A4 blað. Það er því aðeins meginefni hverrar síðu sem 

birtist þegar hún er prentuð út.  

                                                
86 Sjá http://webstunning.com/photo-gallery/.  
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5.15. Kynningarefni til að prenta út 

Fyrir þá vefgesti sem hafa áhuga á að heimsækja Kolkuós og skoða fornleifarnar þar í eigin 

persónu gefst kostur á að prenta út upplýsingar til að taka með. Kynningarefnið er að finna á 

síðunni Heimsæktu Kolkuós á pdf-sniði. Það er aðeins ein A4 blaðsíða en hugmyndin er sú að 

auðvelt sé að prenta það út með venjulegum heimilisprentara. Þar er yfirlitsmynd af ósnum og 

hafa helstu minjastaðir og örnefni verið merkt inn ásamt upplýsingum um sögu staðarins og 

minjarnar þar.  

5.16. Notkun samfélagsvefja 

Á síðunni Heimsæktu Kolkuós er að finna glugga sem sýnir nýjustu Twitteruppfærslur 

Fornleifa við Kolkuós. Gera má ráð fyrir að uppfærslurnar verði tíðastar á sumrin á meðan á 

uppgreftri stendur og væri þá hægt að flytja þennan glugga á sýnilegri stað, t.d. á forsíðuna. 

Kolkuós-vefurinn mun ekki hafa eigin síðu á Facebook heldur vera hluti af síðu 

Hólarannsóknarinnar. Hólarannsóknin hefur nú þegar byggt upp aðdáendahóp og verður hægt 

að setja tilkynningar og fréttir sem koma Kolkuós-vefnum við þar inn.  

5.17. Kynning vefsins 

Formleg opnun Fornleifar við Kolkuós verður þriðjudaginn 1. júní og verður hann 

aðgengilegur á slóðinni www.holar.is/holarannsoknin/kolkuos. Kynning vefsins verður að 

mestu leyti í höndum Hólarannsóknarinnar. Rannsóknin hefur nú þegar síðu á 

samfélagsvefnum Facebook og hefur tæplega 370 aðdáendur þegar þetta er ritað í maí 2010.87 

Þegar að opnun Kolkuós-vefisins kemur verður sett inn tilkynning þar sem berst til allra 

aðdáenda Hólarannsóknarinnar. Einnig verður haft samband við aðstandendur annarra vefja 

og þeir beðnir um að setja inn tengil á Fornleifar við Kolkuós, t.d. á vef Bygðasafns 

Skagfirðinga, Fornverkaskólann og aðra vefi með tengdu efni, ef til vill í skiptum fyrir tengil 

á þeirra vef af Kolkuós-vefnum. Hólarannsóknin mun að auki senda fréttatilkynningu til 

Feykis sem er fréttavefur Norðurlands-Vestra.88  

Til þess að tryggja að vefurinn verði sýnilegur í leitarvélum á veraldarvefnum voru sett 

inn lýsiorð (e. keywords) í kóðann fyrir hverja síðu. Fyrir forsíðuna voru sett inn eftirfarandi 

orð í þessari röð: Kolkuós, fornleifar, fornminjar, fornleifauppgröftur, Skagafjörður, höfn, 

                                                
87 Sjá www.facebook.com/home.php?#!/pages/Holar-Iceland/Holarannsoknin/75234153100?ref=ts.  
88 Sjá www.feykir.is.  
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Hólar. Sömu orð voru notuð fyrir allar hinar síðurnar en bætt við orðum sem lýstu innihaldi 

þeirra. Fyrir síðuna Gripir var t.d. orðunum gripir og dýrabein bætt við.   

5.18. Þróun vefsins og viðhald 

Ekki er í raun hægt að tala um lokaútgáfu vefs. Vefur er í eðli sínu síbreytilegur og í 

stöðugri þróun. Eins og fyrr sagði er fornleifarannsókninni við Kolkuós ekki lokið og því má 

vænta þess að fleiri minjar komi þar í ljós. Tekist hefur að tryggja fjármagn fyrir 

áframhaldandi rannsókn á þessu ári og er því ætlunin að uppfæra vefinn og bæta við hann 

samhliða uppgreftrinum í sumar. Eins og sagði í kafla 5.4. kemur einnig til grein að smíða 

enska útgáfu Kolkuósvefsins, verði hann vinsæll og stækka þar með markhóp hans.  

Prófa þarf vefinn reglulega til að kanna hvort eitthvað sé orðið úrelt eða virki ekki í 

nýjustu útgáfum af vöfrunum. Jafnframt verður reynt að fylgjast með því hvaða síður verða 

mest heimsóttar og byggja vefinn upp út frá þeim upplýsingum. Einnig kemur til greina að 

gera notendapróf, þ.e. að fá einstaklinga til að prófa vefinn og meta hvað þeim líkar vel á 

honum og hvað þeim finnst að mætti betur fara.  



35 

6. Að lokum 

Veraldarvefurinn er skemmtilegur miðill sem nánast engin bönd binda. Tæknifarmfarir 

síðustu ár hafa valdið því að nánast ekkert er ómögulegt á vefnum. Þó þarf að huga að því eigi 

vefur að njóta velgengni má hann ekki vera vefgestum of framandi. Þá er hætta á að gestinum 

finnist hann ekki hafa stjórn á því sem hann er að gera eða gefst upp á að kynna sér 

tækninýjungarnar. Þess vegna er best aðfylgja ákveðnum viðmiðum þegar verið er að smíða 

vefi.  

Veraldarvefurinn hefur hingað til lítið verið notaður til að kynna fornleifar. Spennandi 

verður að sjá hvernig viðtökur vefurinn Fornleifar við Kolkuós mun fá en best er líklega að 

meta árangur hans út frá þeim. Sé viðtökurnar góðar má draga þá ályktun að heppilegt sé að 

nota vef til að kynna almenningi fyrir fornminjum og minjastöðum. Ávinningurinn á slíkri 

kynningu getur verið umtalsverður, sérstaklega ef stefnt er að því að opna staðinn fyrir 

ferðamönnum.  

Vefsmíðin var skemmtilegt verkefni sem þó krafðist nokkurrar þolinmæði. Það átti 

einkum við tæknilegu hliðina enda tekur nokkurn tíma að tileinka sér tæknina og læra rétt 

vinnubrögð. Ekki er hægt að segja að verkinu sé endanlega lokið því vefur er í eðli sínu 

síbreytilegur. Við tekur viðhalds- og þróunarvinna sem mun vonandi bæta vefinn og auka 

vinsældir hans í framtíðinni.  
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