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Ágrip 
 

Ritstjórn á vefjum eða vefstjórn er til athugunar hér en vefstjórn er nýtt fag sem lítið 

hefur verið rannsakað eða ritað um. Ritgerðinni má skipta í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er 

hugað að nokkrum kenningum og hugmyndum um hönnun og byggingu vefja, fjallað 

um skrif fyrir vefsíður og hver verkefni vefstjórnar eru. Í öðrum hluta er rannsókn eða 

athugun á vefjum þriggja menntastofnana sem eru Hugvísindasvið Háskóla Íslands, 

Verzlunarskóli Íslands og  Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins. Vefirnir voru metnir út 

frá skilgreiningum og kenningum, bygging þeirra og birting efnis var meðal þess sem 

skoðað var. Viðtöl voru tekin við vefstjóra vefjanna og í þriðja hluta er samantekt á 

athugun og viðtölum við vefstjórana og ályktun um í hverju vefstjórn felst. Að lokum 

er í viðauka að finna samantekt í dagbókarformi um starfsnám hjá Forlaginu, 

bókaútgáfu og Tæknskólanum, skóla atvinnulífsins, en starfsnámið er skylda í 

meistaranámi í Hagnýtri ritstjórn og útgáfu.   
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Inngangur 
 

Í ritsmíð þessari verður skoðað í hverju ritstjórn á vef felst, verk sem hér eftir verður 

nefnt vefstjórn. Ritstjórn er almennt ætlað að gera efni fært til birtingar, laga það til og 

samræma hvað varðar ritreglur og efnistök. Veraldarvefurinn eða Netið, eins og það 

verður nefnt hér, er nýr miðill sem hefur  öðlast mjög útbreidda og almenna notkun á 

skömmum tíma og er einn mest notaði miðill í heiminum í dag. Vefir eru orðnir margir 

á Netinu og vefstjórn þeirra er væntanlega nauðsynleg en margir hafa velt því fyrir sér 

hvort slíkt sé almennt til staðar eftir að hafa vafrað um stund á vefnum. Um vefstjórn 

hefur ekki verið mikið ritað og engar bækur um efnið hafa enn komið út á íslensku 

þannig að hér er um að ræða fag í mótun. Nú á vorönn 2011 var t.d. í fyrsta sinn 

hérlendis boðið upp á námskeið við Háskóla Íslands í vefstjórn og var það vel sótt enda 

orðið tímabært að fjalla um fagið. Af þessari ástæðu verður hér að mestu stuðst við 

heimildir sem eru enskar kennslubækur fyrir umsjónarmenn vefja en fræðileg 

umfjöllun er af mjög skornum skammti og rannsóknir á vefstjórn bíða framtíðarinnar. 

Rétt er að geta hér MA-ritgerðar Estherar Aspar Gunnarsdóttur, Leitin að 

lokapunktinum, um ritstjórn vefsíðna en hún fjallar um mikilvægi ritstjórnar á 

vefsíðum og þær nýju áskoranir sem ritstjórar miðilsins verða að takast á við.
1
  

Við vef Tækniskólans, skóla atvinnulífsins vinna þrír starfsmenn við að setja inn 

efni, vinna í veftré og uppfæra vefinn, í hlutastarfi með öðrum störfum. Þessir 

starfsmenn deila með sér því sem kalla mætti vefstjórn. Þegar ég kom til starfa við 

vefinn var hugmyndin að ég tæki að mér að skoða hann útfrá skipulagi og markmiðum 

og setti fram tillögur að stefnu fyrir ritstjórn hans. Þetta lokaverkefni mun að einhverju 

leyti leggja grunn að þeirri vinnu. Ég vil nota tækifærið og þakka Ingibjörgu 

Rögnvaldsdóttur, forstöðumanni upplýsingaseturs Tækniskólans, fyrir stuðning við 

vinnslu á þessu verkefni, bæði hugmyndafræðilega og með óbilandi hjálpsemi við að 

stilla vinnutíma þannig að ég gæti sinnt starfi og starfsnámi samtímis.  Einnig þakka ég 

Gunnþórunni Guðmundsdóttur leiðbeinanda mínum fyrir aðstoðina.    

Ritgerðinni má í stórum dráttum skipta í þrennt. Í fyrsta lagi er umfjöllun um 

vefstjórn, skilgreiningar og hugmyndir. Í öðru lagi rannsókn eða athugun á vefjum 

þriggja menntastofnana og mat á þeim út frá skilgreiningum og kenningum. Vefirnir 

eru vefir Verzlunarskóla Íslands, Hugvísindasviðs Háskóla Íslands og Tækniskólans, 

skóla atvinnulífsins. Í þriðja lagi samantekt á rannsókn og viðtölum við vefstjóra 

vefjanna og ályktun um í hverju vefstjórn felst.  

                                                 
1 Esther Ösp Gunnarsdóttir (2010) 
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1. Er vefstjórn til? 

 

Er tilvist vefstjórnar eins og með nýju fötin keisarans? Eigendur vefjar segja að 

vefstjórn sé til staðar en hvar er hún og í hverju felst hún? Fram koma í bókum og á 

Netinu hugmyndir og kenningar um hvernig best er að byggja vef og gera vefsíður. 

Bæði er fjallað um útlit og hönnun en einnig settar fram kenningar um efni og innihald. 

Í inngangsorðum að bók Paul Boag, sem heitir Website Owner´s Manual, the secret to 

a successful website segir Ryan Carson stofnandi Carsonified.com að í allri sögu 

mannkynsins hafi aldrei verið jafn spennandi tímar og núna. Hann trúir því að við 

stöndum í fararbroddi byltingar sem er mikilvægari og kraftmeiri en nokkuð sem 

heimurinn hefur áður séð. Breiðband er alltumlykjandi, öflugir vafrar, ódýr 

tölvubúnaður og traust á verslun á Netinu, sem allt leyfir okkur að koma hugmyndum 

okkar á framfæri auðveldlega, ódýrt og á áhrifamikinn hátt og ná til alls heimsins.  

Netið hefur og mun breyta og hafa áhrif á gang mannkynssögunnar. Carson álítur 

að vefstjórar eða þeir sem sjá um vefi séu lánsamur hópur sem geti nýtt sér stöðuna til 

áhrifa á heimsvísu.  En það er langt í land og ekki auðvelt.
2
 

 

  3 

Mynd 1: Carsonified.com er eitt af mörgum ráðgjafafyrirtækjum í vefhönnun, stjórnun og þróun. 

  

Hugmyndir og kenningar um gerð og stjórnun eru með ólíkum áherslum en eitt 

er sammerkt með þeim: þetta er ekki eins einfalt og almennt hefur verið talið og það er 

líka hluti af vandanum. Fyrir hvern góðan vef eru óteljandi lélegir og hægt er að gera 

                                                 
2 Ryan Carson(2010): XV 
3 <http://carsonified.com/> sótt 14. mars 2011. 



8 
 

fjölmörg mistök með vefi: ómarkvisst skipulag, staðnað efni, slæmt aðgengi, vondir 

litir, lélegur vegvísir, óvönduð hönnun o.fl. 
4
 

Í víðasta skilningi má segja að vefur sé net tengdra vefsíðna á Netinu þar sem 

settar eru fram upplýsingar. Hér má vitna í Wikipedia frjálsa alfræðiritið þar sem segir: 

„Vefsíða er stiklutexti á Veraldarvefnum, venjulega skrifuð í ívafsmálinu HTML, þótt 

ívafsmálið XHTML sé óðum að ryðja sér til rúms. Vefsíða inniheldur venjulega tengla 

á aðrar vefsíður og er þannig hluti af neti vefsíðna eða vef.“ 
5
 Wikipedia er dæmi um 

vef þar sem notendur geta sjálfir verið höfundar og ritstjórar en einnig náð sér í 

upplýsingar sem taka má gildar með þeim fyrirvara sem vefurinn setur. Þetta er frjálst 

alfræðirit og frjálst þýðir hér að allir geta verið með en einnig er vefurinn fjölþjóðlegt 

samfélag. Hann er opinn öllum, hann hefur ekki einn ábyrgðaraðila en setur sér 

siðferðisreglur og eftirlit. Wikipedia hefur staðal sem m.a. felst í að greinar eru metnar í 

gæðagrein og úrvalsgrein.  Finna má þannig dæmi um ritstjórn sem felst í eftirliti og 

umsögn notenda sjálfra.  

 

6 

Mynd 2: Skilgreining á gæðagrein sem nota á við mat á efni á Wikipedia. 

 

Margir geta unnið við einn vef og er það raunin hjá mörgum fyrirtækjum og 

stofnunum að hópur fólks sér um að setja inn efni og upplýsingar. Þetta getur verið 

kostur þar sem viðkomandi starfsmenn geta komið inn þeim upplýsingum sem þeir eru 

sérfræðingar í og þannig verið vissir um að efninu sé komið á framfæri.  

 

Ókosturinn er hins vegar sá að enginn hefur það hlutverk að lesa efnið yfir með 

gagnrýnum huga, vinsa úr það sem ekki á erindi á síðuna prófarkalesa og fleira. 

                                                 
4 Ryan Carson (2010): XV 
5 <http://is.wikipedia.org/wiki/Vefs%C3%AD%C3%B0a> sótt 14.mars 2011 
6 <http://is.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:G%C3%A6%C3%B0agrein> sótt  19.mars 2011 

http://is.wikipedia.org/wiki/Stiklutexti
http://is.wikipedia.org/wiki/Veraldarvefurinn
http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dvafsm%C3%A1l
http://is.wikipedia.org/wiki/HTML
http://is.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Tengill&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/wiki/Vefur
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Á heildina litið eru kostirnir sem fylgja því að vefsíða hafi ákveðinn ritstjóra 

ótvíræðir, eins og annað útgefið efni. Tók það mörg fyrirtæki og stofnanir 

nokkurn tíma að átta sig á mikilvægi þess að vefsíðum væri ritstýrt. Líklega eru 

ástæðurnar fyrir því margar, svo sem hve nýr og ómótaður miðill vefurinn var, 

fyrir aðeins örfáum árum og hversu auðvelt er að breyta efni á vefsíðum.
7
 

 

Á þessu stigi skulum við segja sem svo að vefstjórn þýði að hafa stjórn á efni ákveðins 

vefs á Netinu, halda útliti og efni í samræmi við tilgang hans. Vefstjórn getur verið 

verk margra eða fárra en tengist tilgangi vefsins þ.e. hvort um er að ræða þjónustuvef, 

upplýsingavef, fréttavef eða annað.  

2. Tilgangur, umbúðir og innihald 

 

Flest fyrirtæki og stofnanir í dag eru með vef. Vefur er settur upp til að þjóna fyrirtæki 

eða stofnun sem hann stendur fyrir og er þá um að ræða upplýsingavef, söluvef, 

kynningarvef, samskiptavef eða jafnvel blöndu af öllu þessu. Oft má sjá að vefur hefur 

verið stofnaður og birtur en svo vantar eftirfylgni. Ef vafrað er á slíkum vefjum má 

fljótt rekast á síður sem ekki eru uppfærðar reglulega og upplýsingar eru orðnar gamlar 

og jafnvel úreltar og rangar. Eðli Netsins og frjálsræðið sem þar ríkir þýðir að ekki eru 

til ákveðnar reglur um hvað á að birta og hvað ekki.  Verklagsreglur um hvernig texti á 

að vera finnast almennt ekki og yfirlestur sjaldnast tíðkaður. Texta til birtingar á vef 

ætti ekki síður en annan texta, sem á að gefa út, að ritstýra, en raunin virðist vera 

önnur.  

Jónas Kristjánsson ritstjóri hefur meðal annars fjallað um sérkenni mismunandi 

miðla og nefnir hann að styrkleiki Netsins sé gagnvirkni og einstaklingshyggja.  Hann 

fjallar um fréttavefi og nefnir nokkur megineinkenni sem eiga einnig við um fleiri 

tegundir vefja. „Fréttir á vefnum krefjast þess, að notendur geri eitthvað. Þeir leita og 

vafra, smella og skanna. Styrkur vefsins felst í gagnvirkni, leitinni, endurnýjun efnis og 

margmiðlun. Veikleiki vefsins felst í, hversu nýr hann er og vanþroskaður.“
8
 

Enginn vafi leikur á að notendur umgangast og nota efni á vef með öðrum hætti 

en efni úr bók, tímariti, dagblaði eða myndrænt efni.  Notandi skoðar efnið hraðar, 

vafrar og vill nálgast það nýjasta og ferskasta strax.  Þessi hegðun notandans hefur 

áhrif á framsetningu efnis og er eitt af því sem huga þarf að við framsetningu og 

                                                 
7 Esther Ösp Gunnarsdóttir (2010): 8 
8 <http://jonas.is/kennsla.lasso?tre=6&id=89> sótt 27.feb. 2011   
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hönnun á vef. Á þeim tíma sem Netið hefur lifað hefur skapast ákveðin hefð í 

uppsetningu forsíðna á vefjum sem flestir vefsmiðir hafa sameinast um. Þessi hefð 

veitir notanda helstu upplýsingar strax á forsíðu vefsins og ef vel er gert leiðir hann inn 

á aðrar síður þar sem nánari upplýsingar er að finna. Esther Ösp hefur fjallað ágætlega 

um þessa byggingu forsíðunnar og bendir réttilega á að forsíða vefs eigi að sýna 

grunnupplýsingar líkt og þær sem notandi finnur um bók af kápunni, titilsíðu og í 

efnisyfirliti.
9
 

Vef má eins og mörgu skipta í umgjörð eða umbúðir og innihald. Umbúðirnar 

blasa við okkur þegar við opnum forsíðu eins og t.d.  litir, letur, uppsetning í dálka og 

hólf og myndir. Innihaldi kynnist notandinn þegar hann sér fyrirsagnir og tengla. 

Uppistaða á vefjum er texti og í upphafi á elstu vefjum voru mistökin þau að efni var 

sett inn beint úr prentuðum heimildum.  Vefur kallar á öðruvísi texta og framsetningu 

og Kristina Halvorson fjallar í bók sinni Content Strategy for the Web um ýmsar 

tilgátur og hugmyndir varðandi það. Bókinni er ætlað að leiðbeina vefumsjónarfólki 

um nauðsyn þess að vera með efnisáætlun en á vefnum er, þrátt fyrir fjölbreytt efni s.s. 

myndir og myndbönd, mest af texta. Texti er vandmeðfarinn og texti á Netinu fellur að 

öðrum reglum og skilyrðum en á prenti.
10

 

Lausnina að betra efni setur Halvorson fram í fimm atriðum:   

1. Gerðu minna frekar en meira. Minni vefir eru auðveldari viðureignar og 

viðhald á þeim verður einfaldara. Þeir verða markvissari og réttari, þar sem léttara er 

að uppfæra þá. Þeir eru notendavænni og leit virkar betur.  

2. Áttaðu þig á hvað þú hefur og hvaðan það kemur. Ef þú veist ekki hvað þú 

hefur núna er ekki hægt að gera skynsama áætlun um hvað á að gerast næst. Efni á 

vefnum á sér einhvern uppruna og best er að vita eitthvað um hann.  

3. Lærðu að hlusta. Þeir sem vinna hjá fyrirtæki eða stofnun hafa vitneskju og 

notandinn veit að hverju hann er að leita. Það þarf að hlusta á þessa aðila.   

4. Settu einhvern í ábyrgð. Hver á efnið?  Svarið er oftast margir. Ef það er einn 

þá er hann oftast bara að taka við og framfylgja beiðnum um efni.  Ritstjóri er 

nauðsynlegur. 

5. Byrjaðu að spyrja af hverju? Það er auðvelt að birta efni á vef – en bara af því 

að það er hægt þýðir ekki endilega að það eigi að birtast. Aldrei hika við að spyrja „af 

hverju?“
11

 

                                                 
9 Esther Ösp Gunnarsdóttir (2010): 12 
10Kristina Halvorson (2010): X   
11 Kristina Halvorson (2010): 5-13 
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Áætlun um innihald eða efni gerir það að verkum að sá sem sér um vef veit hvað 

á að vera þar. Því miður má ætla að oft sé raunin sú að vefir hafi hvorki skipulag eða 

áætlun varðandi efni né skilgreiningu á því hver tilgangurinn er. Slíkir vefir eru þeir 

sem notandi kemur inn á og villist í yfirþyrmandi upplýsingaflæði og of mörgum illa 

skilgreindum tenglum sem leiða hann allt annað en hann ætlaði. 

Paul Boags fjallar um lykilinn að góðum vef. Hann fer yfir hið hefðbundna 

vandamál offramboðs af efni og mikilvægi þess að hugsa hvað er „nauðsynlegt“. 

Lausnin liggur í þremur höfuðatriðum sem eru í fyrsta lagi jafnvægi í undirstöðum 

sem felst í: nothæfi, aðgengi, útliti, mótun, innihaldi og markmiðum. Í öðru lagi 

skilgreindur tilgangur vefs sem tengist markmiði, hafa veftré (skipulag), virka 

efnisöflun og uppfærslu á efni og endurnýjun og halda uppi samræmi.  Í þriðja lagi 

liggur lausnin í því að gera framtíðaráætlun. Vefsíða þarfnast viðhalds en oft hefur 

þessi þáttur ekki verið tekinn með og enginn vefstjóri er til staðar, vefurinn er bara 

birtur. Vefinn þarf að meta og mæla reglulega, breyta og endurskipuleggja í takt við 

þarfir notenda og uppfæra og halda við efni. 
12

 

Samkvæmt því sem nú hefur verið sagt, atriðin fimm frá Halvorson og 

höfuðatriðin þrjú frá Boag, má segja að efnisáætlun og tilgangur eða hlutverk vefs séu 

grunnur til að byggja vefstjórn á. Vefur er mótaður af eiganda sem getur verið fyrirtæki 

eða stofnun, starfsfólki og notendum og þarf ákveðnar upplýsingar til að þjóna tilgangi 

sínum. Efni vefs á að styðja við markmið fyrirtækis eða stofnunar og þarf jafnframt að 

svara þörfum og uppfylla markmið notandans sem heimsækir vefinn. Vefstjóri skipar, 

raðar og setur fram efni til að koma til móts við þetta tvennt – líkt og ritstjóri. Vinna 

ritstjóra annars vegar og vefstjóra hins vegar er e.t.v. ekki svo ólík en rafrænn miðill 

býður upp á allt aðra möguleika í framsetningu. Vefurinn er lifandi og síbreytilegur og 

notendur umgangast, nálgast efni og nota það með öðrum hætti en prentað efni.   

3. Höfundur og efni í samræmi við vefstefnu 

 

Ekki er gefið út svo mikið sem lítið kynningarrit eða bæklingur að ekki sé hægt að 

finna einhvern sem hefur stýrt verkinu eða ber ábyrgð á því. Í prentuðum miðlum má 

nánast án undantekninga finna nafn höfundar eða a.m.k. skammstafanir blaðamanns 

við texta sem lesinn er. Þetta er ekki eins auðvelt þegar kemur að fréttum og textum á 

netinu.  Blogg er þó andstæðan við þetta þar sem vefurinn er hreinlega notaður sem 

málpípa fyrir viðkomandi aðila og hefur sú notkun vefsins aukist gríðarlega síðustu ár. 

                                                 
12 Paul Boag (2010): 1-15 
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Til eru bloggsíður þar sem birt er undir nafnleynd en alltaf gildir að höfundur bloggs er 

jafnframt ritstjóri og útgefandi. 

En hver á efnið sem er á vefjum fyrirtækja og stofnana og hvar er höfundurinn? 

Enginn vafi er á hvað tilheyrir hvaða vef því að slóð segir til um hvert lénið er og 

yfirleitt blasir við hvaða stofnun eða fyrirtæki birtir viðkomandi upplýsingar. Einnig 

geta útlit og merkingar á vefsíðu, ef hönnun vefs er hefðbundin, sagt notenda hvaðan 

efnið er eða hverjum það tilheyrir. Vandasamt getur samt verið að finna höfunda að 

orðunum sem við lesum á vefnum, sjaldnast er um undirritanir að ræða eða nokkra 

tengingu við höfund. Það sem þannig er sett fram á vef er þar með orðið að eign og að 

orðum viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar og þar með tengt tilgangi og markmiðum 

vefsins.  

Textar eru uppistaða á Netinu eins og áður var nefnt og ætla má að sú reynsla 

sem komin er á Veraldarvefinn, þó ungur sé, hafi skilað vísbendingum um hvers konar 

texti er vefvænn. Janice (Ginny) Redish  hefur skrifað bók um það að skrifa fyrir 

vefinn þannig að það virki, Letting Go of the Words. Í bókinni er leitast við að skýra af 

hverju það er öðruvísi að skrifa fyrir vefinn en aðra miðla, á hvaða hátt og hvernig 

aðferðum er hægt að beita. Notendur vafra og skanna síður og ákveða innan tveggja 

mínútna hvort þeir fara burtu. Góður texti á netinu er eins og samtal, svarar 

spurningum og fær fólk til að grípa áður en það snýr sér að því næsta.
13

 Þetta er 

mikilvægt að hafa í huga varðandi textaskrif á Netinu – þessi skjóta yfirferð notandans 

og að tími er orðinn áhrifaþáttur. Nálgun notanda með skönnun er það sem gerir 

gæfumuninn. 

Redish fer skipulega í gegnum það sem hafa ber í huga þegar skrifað er fyrir 

vefsíðu og margt á ekki síður við um texta til útgáfu á prenti s.s. efni, viðtakandi, 

skipulag, skilaboð og boðskapur. Atriði sem snúa að útlitinu eru einnig mikilvæg eins 

og uppsetning, umbrot, letur, fyrirsagnir, dálkar og hönnun. Uppsetning síðu, skýr 

framsetning og notkun tengla og fyrirsagnir eru og verða áhersluatriði vegna skönnunar 

vefsíðunotandans. Yfirlestur og textavinna vefstjóra ætti samt ekki að vera svo 

frábrugðin því sem ritstjóri fæst við og þar liggja mistökin við marga vefi. Redish 

leggur áherslu á mikilvægi þess að skrifa og lesa yfir og skrifa aftur og fá umsögn, gera 

mörg drög, margar breytingar, klippa og eyða og setja saman á ný.
14

 Svona vinna 

þarfnast umgjörðar eða vinnuferlis sem felst í vefstjórn. Á vef fyrirtækis eða stofnunar 

er ekki að finna höfunda og þess vegna er mikilvægt að hafa ákveðna stefnu sem 

                                                 
13 Janice (Ginny) Redish(2007): 4 
14 Janice (Ginny) Redish(2007): 329 - 332 
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samræmist tilgangi. Ekki á að vera hægt að sjá hver skrifar hvað og þegar skrifað er 

fyrir vef stofnunar eða fyrirtækis gildir allt annað en um skrif skálds eða rithöfunda 

almennt, sem hafa sinn stíl og sína rödd. Vefstefna ætti að innihalda ritstjórnareglur 

sem snúa að stíl, staðreyndaprófun, efnistökum og  útliti ásamt yfirlestri – þar sem 

málfar, setningagerð, orðanotkun og  stafsetning er yfirfarin. Skrif og yfirlestur með 

tilliti til heildarmyndar, bæði varðandi efni og efnistök, er starf vefstjórnar. Setja egóið 

í skúffuna og taka út allt „mér finnst ...“ og „ég vil...“ – allir sem skrifa fyrir vef falla 

undir sama hatt og skrifa sama stíl. Einnig að taka á móti öllum umsögnum og 

athugasemdum með opnum huga en það þýði heldur ekki að taka þurfi tillit til alls sem 

beðið er um eða breyta öllu sem sett er út á.
15

  

Fyrirtæki og stofnanir bera ábyrgð á þeim upplýsingum sem birtar eru á vef 

þeirra og því er skýr vefstefna nauðsynleg fyrir vefstjórn og höfunda svo að hlutverk 

vefsins verði í samræmi við það sem fyrirtækið eða stofnunin stendur fyrir.   

4. Tilgangur sem afmarkar aðgengi og nytsemi er grunnur fyrir vefstjórn 

 

Vefir eru  mismunandi og mætti flokka eins og prentað efni í ákveðnar tegundir eftir 

því hver tilgangur þeirra er. Tilgangur er skv. orðabók „það sem ætlast er fyrir með  

e-u, stefnumark, ætlun, markmið“
16

 og tilgangur vefs er mótaður af eigandanum, 

hugsanlega stofnun eða fyriræki, sem ætlar að ná fram einhverju með birtingu hans. 

Tilgangurinn getur verið upplýsingaveita, kynning, verslun, vinátta, fréttamiðlun eða 

annað og eigandi vefs mótar vefinn þannig að hann þjóni tilgangi sínum. Takist það þá 

er um virkan og góðan vef að ræða.  

Í bókum Boags, Halvorson, og Redish er vefstjórnendum bent á leiðir til að ná 

þessu markmiði en áherslan er mismunandi, þ.e. Halvorson og Redish leggja áherslu á 

efnið, textann, en Boag á umbúðirnar, aðgengið. Vefur er eins og áður sagði umbúðir 

og innihald. Umbúðir eru hönnun og framsetning, dálkar og tenglar, sem sýna ákveðið 

skipulag, eins og efnisyfirlit bókar sýnir innihald hennar og auðvelt aðgengi notandans 

að upplýsingunum er mikilvægt þegar haft er í huga hvernig notendur vafra um. 

Skipulag vefs má sjá m.a. í veftré og forsíða ætti að veita notanda upplýsingar um 

aðgengi að innihaldi. Innihald er efni, texti, myndir eða annað í samræmi við tilgang 

vefsins sem nýtist notanda til að ná því markmiði sem er með heimsókn hans á vefinn. 

Nytsemi vefs felst í því að notandinn finnur þar efnið sem hann leitar eftir. Notendur 

                                                 
15 Janice (Ginny) Redish(2007): 337 - 343. 
16 Íslensk orðabók (2010) 
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hafa orðið fyrir því að koma inn á vefi og leita og finna ekki eða finna eitthvað allt 

annað en leitað var að vegna þess að vefurinn hefur ekki skýran tilgang.  Vel 

skipulagður vefur þar sem aðgengi er gott með afmarkað efni sem nýtist eigenda og 

notenda skilar tilgangi sínum til hagsbóta fyrir báða aðila.  

 

Tilgangur 

 

 

skipulag = aðgengi   efni = nytsemi 

 

Skýr tilgangur vefs, s.s. þjónusta, fræðsla eða verslun, auðveldar að skilgreina og 

ákveða reglur fyrir vefstjórn eins gert er hjá tímaritum og útgáfum varðandi efni, 

innihald og áreiðanleika texta. Kristina Halvorson vitnar í bók sinni í vef Welchman 

Pierpoint – ráðgjafafyrirtækis í vefstjórnun í  Bandaríkjunum, um mikilvægi þess að 

hafa ákveðnar grundvallarreglur á hreinu varðandi vefstjórn. Kristina fjallar um 

mikilvægi þess að viðhalda vef og að virkni og langlífi felist í að hafa skýra stefnu. 

Nauðsynlegt sé að skilgreina vefstefnu (Web policy), vefstaðal (Web standards) og 

viðmið eða leiðarljós (Web guidelines) sem eru hugtök sótt til Lisu Welchman 

stofnanda ráðgjafafyrirtækisins Welchman Pierpoint. 

 

Vefstefna – snýr að lagalegum og samræmdum grunni svo sem ritstjórnar- og 

tæknilegum takmörkunum fyrir vefþróun. Þetta snýr að öllum sem koma að 

vefsmíðinni. Stefnan á að vernda fyrirtækið eða stofnunina fyrir áhættu og tryggja að 

farið sé að lögum og reglum. 

Vefstaðall – gefur skýrar breytur og takmörk sem allir sem vinna við vefi nota. 

Staðallinn snýr að hönnun, ritstjórn; skilgreinir upplýsingar og aðgengi; veftól og 

viðbætur, nettengingar og netþjóna.  

Vefviðmið – eru almennar og skilgreindar vinnureglur sem þeir sem setja efni á 

vef ákeðinnar stofnunar eða fyrirtækis fara eftir.  Þetta gerir kleift að hafa ákveðna 

nálgun og ákveðið efni, tól og viðbætur en allt þó án þess að hefta frumkvæði og 

sköpun. 
17

  

 

                                                 
17 Kristina Halvorson (2010): 157 
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Fyrir þá sem skrifa efni fyrir vefinn, yfirlesara og stjórnendur er nauðsynlegt að 

setja reglur um innihald sem allir geta vísað til og verið samþykkir. Að öðrum kosti er 

innihald og efni alltaf opið fyrir persónulegu mati og yfirlestur og stjórnun verður eins 

og að reyna að hemja ótemju. Allir sem vinna með efni og innihald á vef verða að vera 

með á nótunum varðandi stefnu, staðla og viðmið  til að samræmi sé og vefurinn virki 

eins og honum er ætlað. 
18

 

5. Vefir þriggja menntastofnana – lýsing og athugun 

 

Vefir þriggja menntastofnana voru valdir til skoðunar en þeir þjóna svipuðum 

stofnunum og ættu því að einhverju leyti að vera sambærilegir. Tilgangur þeirra, hafi 

hann verið skilgreindur, ætti samkvæmt hugmyndum sem raktar hafa verið hér á 

undan, að vera svipaður eða hinn sami. Vefirnir eru: 

Vefur Tækniskólans, www.tskoli.is  

Vefur Verzlunarskólans, www.verslo.is 

Vefur Hugvísindasviðs, www.hi.is/hugvisindasvid/forsida_hugvisindasvids  

Steve Krug höfundur bókarinnar, Don´t make me think, sem fyst var gefin út árið 

2000, fjallar um hvernig fólk notar tölvur og aðgengi að vefsíðum. Kenningar hans 

kveða skýrt á um einfaldleika og að notandinn eigi ekki að þurfa að hugsa sig um eins 

og fram kemur í titli bókarinnar. Krug segir að hönnun vefs þurfi að vera miðuð við 

skönnun, ekki lestur og að hans mati eru fimm áhersluatriði sem nauðsynlegt er að 

forsíða uppfylli. 

 

 Skýra virðingaröð á forsíðu.  

 Skýr notkun á hefðum. 

 Skýra afmarkaða þætti eða dálka á  síðunni.  

 Hafa augljóst hvar megi smella. 

 Minnka alla truflun. 
19

 

 

Athugun á vefjunum þremur var gerð með eftirfarandi sex spurningar í huga sem 

eru að stórum hluta byggðar á áhersluatriðum Steve Krug en tengjast einnig þeim 

þáttum sem fjallað hefur verið um hér að framan eins og tilgangi, markmiði, hönnun, 

aðgengi og textavinnu: 

  

                                                 
18 Kristina Halvorson (2010): 158 
19 Steve Krug (2000): 31 
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1. Hvaða áhrif hefur vefurinn við fyrstu sýn?  Athuga liti, letur, skiptingu í svæði 

eða hólf svo eitthvað sé nefnt. Skoða hvaða áhrifum er hugsanlega verið að ná með 

samsetningu lita, leturgerð og notkun mynda.  

2. Áherslur: eru markmið og tilgangur vefsins skýr? Hver er markhópurinn? 

Endurspeglar forsíðan markmið vefsins?  Hér er haft í huga hverjir munu nota tengla 

sem sjást og hvort tenglar segja skýrt hvert þeir leiða notandann.   

3. Eru skýrar hefðir og er efni raða eftir mikilvægi á forsíðu? Skoða 

uppsetningaratriði á merki fyrirtækis, leitarglugga og leiðarvísir í notkun á flettiflipum 

eða renningum. Um hefðir og venjur má lesa hjá bæði Steve Krug og Jónasi 

Kristjánssyni og almennur notandi verður fljótt var við þær þegar vafrað er á netinu. 

Hér er um að ræða hluti eins og fyrirtækismerki sem er haft efst í vinstra horni. 

Leitargluggi, aðstoð, stærra letur og vefurinn á öðrum tungumálum er allt aðgengilegt 

frá hægra horni efst. Leiðarvísir í röð, flipar eða renningur er ofarlega fyrir miðju eða 

vinstra megin á síðunni. Þessi uppsetning er sú sem hentar best skv. athugunum á því 

hvernig notandi skannar síður sem hann kemur inn á.
20

 Jónas talar um siglingafræði á 

Netinu sem skýri stefnu notandans og hjálpi honum að finna rétta leið að áfangastað og 

að siglingafræðin sé byggð á venjum. 21 

4. Uppsetning forsíðu – s.s. afmarkaðir þættir. Er greinilegt hvar megi smella og 

er lítið af truflunum?  Eru hólf, dálkar og reitir á síðunni og hverju tilheyra þeir? 

Nauðsynlegt er að notandi viti hvar hann eigi að smella. “Notendur á vefnum eru að 

stórum hluta til að leita að næsta atriði til að smella á og þess vegna er áríðandi að 

augljóst sé hvar má smella og hvar ekki.”
22

 

5. Hvernig er skipulag vefsins og er líklegt að hann þjóni þörfum notenda? Er 

augljóst hvað er hvar og hvert notandinn fer ef hann smellir á tenglana? Athuga 

siglingarfræði og leiðsögn vefsins. „ Notendur vilja hugsunarlaust val. Það er ekki 

fjöldi smella til að finna atriði, sem skiptir máli, heldur samanlagður erfiðleiki 

                                                 
20 Steve Krug (2000): 21-23 
21 <http://jonas.is/kennsla.lasso?tre=6&id=83> sótt 27.02.2011. Venjur eru mikilvægar í siglingafræði. Sumir þættir 

hennar sjást á hverri síðu, nema í formum til útfyllingar. Þeir eru eins konar kennitala vefsvæðisins. Hlutar 

heildarinnar koma fram í flipum, sem eru í láréttri röð efst á síðunum.  

Venjan er þessi: Efst eru notendatæki: Heima, leit, svör. Hvar er ég? Ekki áberandi. Næst er flipalínan. Áberandi. 

Allir flipar eru gráir, nema sá, sem er í notkun. Línan undir flipunum er í lit flipans í notkun. Hver flipi hefur sinn 

lit. [- - -] Mikilvægt er að notandinn geti með öryggi sagt: Hér byrja ég, ef ég vil leita. Hér byrja ég, ef ég vil vafra. 

Hér byrja ég, ef ég vil prófa besta stöffið.  

22 Steve Krug (2000): 37. 
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smellanna. Hugsunarlaus smellur telst varla með, það er fínt. Þrír hugsunarlausir 

smellir jafngilda einum smelli, sem þarf hugsun.“
23

 

6. Hvernig er framsetning efnis, meðferð á texta, myndum og umbrot texta? Hvað 

má gera betur? Hér er hugað að hvaða efni, texti eða myndir eru á síðum og hvort 

samræmi er á titli, tengli og efni síðunnar. Einnig athuga uppfærslur og aldur efnis. 

5.1. Verzlunarskóli Íslands – www.verslo.is 

 

Hvaða áhrif hefur vefurinn við fyrstu sýn? Fyrsta tilfinning er sambland af léttleika og 

formfestu og mildir litir eru áberandi. Blanda af gömlu og nýju – merkið er gamaldags 

og sýnir gamlan grunn en myndir af ungu fólki, nemendum og litir gera síðuna 

nútímalega. Efni er skipt í flokka eins og í Nemendur, Foreldrar og Fjarnám sem eru 

áberandi tenglar á forsíðu. Leturgerð er einföld en fullsmá en hægt er að stækka letrið 

tvisvar sinnum. Smáar myndir gera efnið líflegt og mismunandi litur í hólfum skiptir 

síðunni í efnisflokka. 

Tengill, Lífið í Verzló, þar sem hægt er að hlusta á viðtöl við nemendur í 

skólanum er með því fyrsta sem tekið er eftir og greinilegt að nemendur og skoðun 

þeirra skiptir miklu máli.   

24 

Mynd 3: Forsíða verslo.is hefur nokkrar tegundir af tenglum og ekki nægilega skýra forgangsröð. 

  

                                                 
23 <http://jonas.is/kennsla.lasso?tre=6&id=83> sótt 27.02.2011 
24 <http://www.verslo.is/> sótt 3. mars 2011 

 

http://www.verslo.is/
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Áherslur: er tilgangur vefsins skýr? Hver er markhópurinn? Endurspeglar 

forsíðan markmið vefsins? Þrískipting milli nemenda, fjarnáms og foreldra sýnir 

áherslu á þessa hópa og þeir fá sama vægi. Eftirtektarvert er að gera þessum hópum 

jafnhátt undir höfði - flokkar eins og nemendur, fjarnámsnemendur og skólahald eða 

starfsfólk hefði verið hefðbundnari skipting fyrir skólastofnun. Erfitt er að finna 

upplýsingar um starfsfólk, kennara og almennt um skólann en þær má finna neðarlega 

hægra megin á forsíðunni.  

Uppsetning síðunnar sýnir að mikilvægt er að sýna nemendur og lífið í 

skólanum, námsframboð er kynnt og markhópurinn er augljóslega tilvonandi og 

núverandi nemendur sem fá upplýsingar um námið og skólalífið. Þetta er hluti af 

ímyndarsköpun en skólinn er þekktur fyrir gott félagslíf.  

Bekkjakerfi er í Verslunarskólanum og því eru upplýsingar tengdar bekkjum 

aðgengilegar af forsíðunni – nafnalisti bekkja og stundatafla fyrir alla bekki. Nemendur 

ættu að vera fljótir að finna þessar upplýsingar sem gera vefinn persónulegan fyrir 

núverandi nema. 

Eru skýrar hefðir og er efni raðað eftir mikilvægi á forsíðu? Uppsetning forsíðu 

– s.s. afmarkaðir þættir? Er t.d. greinilegt hvar megi smella og er lítið af truflunum? 

Forsíðan er fremur hefðbundin þar sem merki skólans er efst á síðu, leit er hægra 

megin efst og breytingar yfir í stærra letur og enska útgáfu eru fyrir ofan leitina. Þættir 

vefsins eru afmarkaðir með lituðum flötum og innrammaðir og ekki er neitt áreiti sem 

truflar. Uppsetning ber þess merki að koma á miklu að strax en hentugra hefði verið að 

hafa lista eða flettiflipa með tenglum. 

Tenglar eru margskonar og notandi er ekki viss um hvað er tengill og hvað ekki.  

Skýrara hefði verið að hafa tengla með ákveðnum lit eða undirstrikaða og annað ekki.  

Þó nokkuð er um að tveir tenglar á síðunni liggi að sömu síðu eins og t.d. Lífið í 

Verzlunarskóla Íslands er tengill inn á Kynningarvefinn. Markvissara væri að hafa bara 

annan þeirra eða annað efni á bak við hinn. 

 

 

Mynd 4: Tveir tenglar sem fara inn á sömu síðu er óþarfa tvítekning. 
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Hvernig er skipulag vefsins og er líklegt að hann þjóni þörfum notenda? 

Skipulagið sýnist vera nokkuð gott í byrjun þar sem áhersla er á þjónustu fyrir 

nemendur eins og bókasafn, námsráðgjafa og dagatal sem er aðgengilegt með tengli frá 

forsíðu. Veftré sýnir  að í mesta lagi ættu að vera þrír smellir í að ná í upplýsingar. 

Upplýsingar um viðskiptabraut eru t.d. undir Nemendur, Námsframboð, Viðskiptabraut 

á slóðinni: http://www.verslo.is/nemendur/namsframbod/vidskiptabraut/ 

  25 

Mynd 5: Staðsetning síðu um viðskiptabraut sýnd í veftré. 

 

Þessi staðsetning námsframboðs er ekki rökrétt. Námsframboð skólans heyrir undir 

skólann sjálfan en ekki nemendur. Aðgegni að upplýsingunum er bjargað með því að 

tenglar á námsbrautir blasa við á forsíðu (sjá mynd 3).   

Skipulag vefsins verður flókið þegar í ljós kemur að tenglar tengjast ekki inn á 

það sem heiti þeirra gefur til kynna. Ef að t.d. farið er inn á tengilinn Nemendaþjónusta 

af forsíðu þá fer notandi inn á Námsráðgjöf:  

 26 

Mynd 6: Grundvallarregla varðandi aðgengi og skipulag er samræmi í heitum á síðum og tenglum. 

                                                 
25 <http://www.verslo.is/veftre> sótt 3. mars 2011 
26 <http://www.verslo.is/namsradgjof> sótt 3. mars 2011  
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Þetta er villandi en einfaldleiki þarf að koma fram alls staðar og tenglar að vera skýrir 

og leiða inn á síður sem bera sama heiti. Samræmi í heiti á síðum og tenglum er eitt af 

lykilatriðum í aðgengismálum.27 Af forsíðunni þarf að vera hægt að finna leiðir skv. 

leiðarvísi að helstu upplýsingaflokkum og á verslo.is þyrfti að vera betra aðgengi eða 

leiðarkerfi af forsíðunni. Veftré ætti að sýna rétt heiti á síðum sem tenglar með sama 

heiti tengja inn á.  

Á forsíðunni neðarlega til hægri eru tenglar sem eru öðruvísi með smærra letri og 

litlausir miðað við annað efni sem sett er fram með lit og myndum. Skólinn (sem 

skrifað er í bláu en er ekki tengill) og efni sem tilheyrir honum hefði mátt setja í 

fimmta dálk undir Skóladagatalið:  

 28
 

Mynd 7: Það sem er hægra megin í flettiflipum undir Skólinn er það sama og er neðst á forsíðu til hægri. 

 

Hvernig er framsetning efnis, meðferð á texta, myndum og umbrot texta? Hvað 

má gera betur? Framsetning efnis  er á flestum síðum góð, textar eru með skýru 

orðalagi og ekki langir en veita þær upplýsingar sem leitað er að. Félagslíf og 

nemendur fá létta og lifandi framsetningu í stuttu máli en myndir og sérstaklega 

myndbönd eru í aðalhlutverkum, það eru hreyfimyndir með hröðum klippingum, 

tónlist og stutt innskot úr viðtölum við nemendur. 

                                                 
27 Steve Krug(2000): 64 
28< http://www.verslo.is/skolinn/saga-skolans/> sótt 3. mars 2011 
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Kynningarefnið er skemmtilegt og gerir þetta nútímalegt og höfðar til notandans 

á víðtækari hátt en er ekki uppáþrengjandi þar sem það kemur aðeins fram þegar komið 

er inn á  ákveðnar síður og auðvelt er að stoppa spilun. 

Inni á bókasafnsvef er tengill sem heitir Á döfinni, hann liggur inn á langa síðu 

og þegar skrollað er alla leið niður má sjá að neðsta færsla er síðan í maí 2005. Þetta er 

ekki gott og í andstöðu við tilgang vefsíðu sem á að sýna það sem er á döfinni: 

21. maí 2005 

Nú fer að styttast í prófalok, þó sumir nemendur eigi enn eftir að taka sjúkrapróf í 

byrjun næstu viku. Margir nemendur eru núna á safninu við lestur. 

Gangi ykkur vel að lesa!
29

 

 

Nýtt á safninu tengill liggur inn á langa síðu. Neðst á henni má sjá að hún nær 

aftur til þess sem var nýtt á safninu í júní 2007. Þetta er augljóst dæmi um efni sem 

nauðsynlegt væri að ritstýra og uppfæra reglulega  og setja reglur um. Nýtt á safninu 

þarf ekki að ná aftur til 2007, eldra efni er aðgengilegt annars staðað t.d. á Gegnir.is  – 

heimasíða ætti ekki að vera geymslustaður fyrir þessar upplýsingar. Undir Gagnasöfn 

bókasafn birtist líka allt of löng síða með óteljandi tenglum. Vafamál er hvort þörf er á 

lista eins og þessum þegar leitarvélar eru í dag notaðar fyrir svona upplýsingaleit. 

Þegar búið er að skrolla alla leið niður blasir við að síðan hafi verið uppfærð árið 2009. 

Tilgangur með þessarar síðu verður lítill því að reikna má með að notandi vilji að 

sjálfsögðu styðjast við það nýjasta í gagnaleit.  Listinn er röð tengla og gæta þarf þess 

að þeir séu virkir og rétt tengdir.   

                                                 
29 <http://www.verslo.is/bokasafn/a-dofinni/> sótt 3. mars 2011 



22 
 

 30
 

Mynd 8: Löng síða með mörgum tenglum sem gæta þarf að séu virkir.   

 

Flýtival bókasafnsins, sem er ágætis tenging við önnur söfn, lendir of neðarlega 

hægra megin á síðunni vegna þess að flipinn hægra megin er alltaf fastur. Þetta flýtival 

væri aðgengilegra ofar eða sett inn í staðinn fyrir gagnasöfnin.   

Á síðunni Heimildaleit og skráning voru tenglar sem ekki eru virkir þ.e.a.s. 

tenging rofin og það er slæmt. Einnig fundust dæmi um undirstrikun texta sem ekki var 

tengill en skapast hefur sú hefð að nota aðeins undirstrikun í tenglum. 

5.2. Um vef Verzlunarskóla Íslands í stuttu máli  

 

Útlit er nokkuð gott og ætlað að höfða til nemenda.  Uppsetning er hefðbundin og 

svæði skýrt afmörkuð en skipulag er ekki nægilega skýrt. Vefstefna sem legði línurnar 

myndi bæta forsíðu sem ætlað er að sýna margt og ná til margra. Vefurinn virkar vel 

fyrst en aðgengi er ekki í samræmi við efnið, þ.e.a.s. misræmis gætir stundum frá tengli 

að tengdri síðu. Greinilega er þörf á að setja ritstjórnarreglur um efni og framsetningu 

eins og t.d. samræmi í heiti síðna og tengla, lengd síðna, aldur efnis, uppfærslur og 

virkni tengla.  

                                                 
30 <http://www.verslo.is/bokasafn/gagnasofn/> sótt 3. mars 2011 
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5.3. Hugvísindasvið Háskóla Íslands 

http://www.hi.is/hugvisindasvid/forsida_hugvisindasvids 

 

Hvaða áhrif hefur vefurinn við fyrstu sýn? Fyrsta tilfinning er opinn og léttur vefur í 

skýrum andstæðum litum (gulur og blár). Blái liturinn er litur Háskólans og svo má sjá 

með því að fara milli sviða að hvert svið hefur sinn lit og litur Hugvísindasviðs er 

gulur. Efni er sett fram í stuttum setningum eða einu orði sem vísar áfram og það loftar 

vel á milli atriða. Letrið er smátt (óþarflega) og ekki hægt að stækka nema hluta af því.  

Myndir af nemendum og úr starfseminni gera hann persónulegan. Fljótlega sést að 

þarna er vísað á mikið af efni og vefurinn er augljóslega hluti af stærri vef – vef 

Háskóla Íslands. Tenging við HÍ og skipting í svið innan stofnunar er sýnt með skýrum 

hætti með því að hafa flipa í leiðarvísi hvítan sem sýnir notanda hvar hann er staddur. 

Skipulag við fyrstu sýn virðist vera gott og aðgengilegt og ekki yfirþyrmandi þó að 

augljóst sé að hér er um hluta af stórum vef að ræða.  

  31
 

Mynd 9: Hugvísindasvið - staðsetning notanda og afstaða til heildarvefs sýnt með hvítum flipa. 

 

Áherslur: er tilgangur vefsins skýr? Hver er markhópurinn? Endurspeglar 

forsíðan markmið vefsins? Skipting sviðsins í deildir er það fyrsta sem blasir við 

notanda efst fyrir miðju – tenglar í renningi sem vísa áfram á upplýsingar. Miðju 

                                                 
31 <http://www.hi.is/hugvisindasvid/forsida_hugvisindasvids> sótt 3. mars 2011 

http://www.hi.is/hugvisindasvid/forsida_hugvisindasvids
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forsíðunnar er skipt í fjóra stóra dálka sem eru lifandi og augljóslega tengdir líðandi 

stundu. Kynning á því sem er framundan, Viðburðir, Fréttir og Núverandi nemendur  

grípur allt athygli. Markmið er greinilega að kynna starf sviðsins og markhópur er 

nemendur – bæði núverandi og tilvonandi. Renningur með tenglunum Þjónusta, 

Rannsóknir, Útgáfa og fræðsla og Um sviðið sýnir tilgang og markmið vefsins og 

tenging við nám og meiri upplýsingar fyrir nemendur er hægra megin á síðunni undir 

Gagnlegar upplýsingar og Rannsóknarstofnanir. 

Eru skýrar hefðir og er efni raðað eftir mikilvægi á forsíðu? Uppsetning forsíðu 

– s.s. afmarkaðir þættir? Er t.d. greinilegt hvar megi smella og er lítið af truflunum?  

Vefurinn er skipulegur myndrænt í flipum og renningum. Efst sést að notandi er inni á 

vef Háskóla Íslands, svo koma svið og næst deildir og þannig raðast þetta eins og í 

pýramída og auðvelt er að fletta á milli. Efni er skýrt raðað eftir mikilvægi á forsíðu 

Hugvísindasviðs eins og á vefnum almennt, þ.e. efst koma deildir í stafrófsröð og svo 

renningur með Þjónusta, Rannsóknir og Útgáfa og fræðsla í þessari röð. Farið er að 

hefðum í uppsetningu og augljóst er hvar má smella á tengla sem veita meiri 

upplýsingar. Myndir eru litlar en veita víðtækari og dýpri sýn og ekkert áreiti er sem 

truflar eða ruglar notanda.  

Hvernig er skipulag vefsins og er líklegt að hann þjóni þörfum notenda? 

Skipulag er gott og stutt er í helstu upplýsingar og aðeins þarf einn til tvo smelli til að 

nálgast nánari upplýsingar. Notendur þurfa ekki að leita lengi að helstu þjónustu eða 

námsframboði sem sviðið hefur að bjóða. Allir tenglar virka og tengjast efni sem hefur 

í flestum tilfellum sama titil og tengill. Undantekningu má nefna t.d. að þegar smellt er 

á Útgáfa og fræðsla er komið inn síðu með titilinn Rannsóknir og útgáfa og þar er að 

finna kynningarefni. Auðvelt væri að breyta tenglinum og titli síðu svo að samræmi 

væri og tengill og titill gæti t.d. verið Útgáfa og kynningarefni. 

32 

Mynd 10: Tengill inn á síðu og heiti hennar er ekki í samræmi. 

   

                                                 
32 <http://www.hi.is/hugvisindasvid/utgafa_og_fraedsla/rannsoknir_og_utgafa> sótt 4. mars 2011 
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Vefur Hugvísindasviðs er augljóslega stór og náin tenging við háskólavefinn sem 

sviðið er hluti af. Byggingu vefsins eða tengingar innan hans er ekki hægt að skoða í 

veftré því að ekkert slíkt fannst við athugun.   

 

   33 

Mynd 11: Forsíða einnar af deildum Hugvísindasviðs. 

 

Hvernig er framsetning efnis, meðferð á texta, myndum og umbrot texta? Hvað 

má gera betur? Miðja síðu er notuð til að vekja athygli á fréttum, viðburðum og til að 

kynna námið.  Deildir sviðsins eru sýndar í stafrófsröð fyrir neðan nafn sviðsins og er 

það alveg skýrt undir opna flipanum sem sýnir staðsetningu notanda. Þarna eru flipar 

notaðir með góðum árangri í leiðsögn, en þetta er ein af uppáhaldsaðferðum Steve 

Krug í leiðsögn á Netinu. Hann mælir með notkun flipa af fjórum ástæðum, þeir skýra 

sig sjálfir, þeir sjást vel, þeir eru liprir og búa til og sýna afstöðu í rými.
34

 

Skipulagið er gott og þegar komið er inn á síður deildanna er efni skipulega sett 

upp í hólf, skýrir afmarkaðir þættir og renningur efst með atriðum sem reikna má með 

að notandi sé að leita eftir. Grár renningurinn, leiðarvísir, ofarlega á síðunni sýnir hvað 

er í boði og þar er atriðum raðað niður hugsanlega eftir eftirspurn en ekki t.d. í 

stafrófsröð. 

Texti er yfirleitt skýr og hnitmiðaður og neðst á síðum má sjá hvenær þær voru 

uppfærðar og styður það áreiðanleika upplýsinga. Einhver dæmi voru um að langt var 

                                                 
33 <http://www.hi.is/hugvisindasvid/forsida_hugvisindasvids> sótt 4. mars 2011 
34 Steve Krug (2000): 79-81 
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síðan að síða var uppfærð en efnið er e.t.v. þess eðlis að það breytist ekki mikið milli 

ára (mynd12).  

Tengill inn á Facebook er á sumum undirsíðum en ekki á forsíðu. Þetta gerir 

efnið söluvænna ef svo má segja, sýnir að efni eigi erindi og sé þess virði að vekja 

athygli á því en ekki er í fljótu bragði hægt að átta sig á hvað ræður því hvaða síður fá 

slíkan tengil.  

 35 

Mynd 12: Skrifstofusíða fær Facebooktengil en forsíða sviðsins ekki. 

   

5.4. Um vef Hugvísindasviðs í stuttu máli  

 

Vefur sviðsins er í samræmi við þann tilgang að veita upplýsingar til nemenda. Hann 

fellur vel að grunnatriðum varðandi aðgengi og hugmyndir um kynningarvefi. Stutt er í 

stærstu áhersluþætti sviðsins, sem eru skýrir, en jafnframt hægt að leita dýpra og 

lengra. Aldur efnis er misjafn og uppfærslur mættu vera nýrri sem myndi auka gildi og 

áreiðanleika. Öll virkni er góð og allt útlit, litir og myndir í góðu samræmi. 

5.5. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins – www.tskoli.is 

 

Hvaða áhrif hefur vefurinn við fyrstu sýn? Opin og frjálsleg síða. Þægilegir litir – 

dökkur blár litur er traustvekjandi.  Það er létt og bjart yfir síðunni og mynd af ungu 

fólki tengir hana við nemendur. Merki skólans er skýrt og litir og form úr því er notað 

                                                 
35 <http://www.hi.is/hugvisindasvid/thjonusta/skrifstofa> sótt 4. mars.2011 

http://www.tskoli.is/
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til að skreyta síðuna. Litlar myndir gera síðuna persónulega og nýjustu fréttir gera hana 

nútímalega og dagsetja vefinn. Mesta athygli vekur stór mynd með skreytingu og svo 

dökkblár renningur - flettiflipar. Þessi renningur efst á síðunni skapar reglu og er 

leiðarvísir.   

36 

Mynd 13: Forsíða vefs Tækniskólans, skóla atvinnulífsins. 

 

Áherslur: er tilgangur vefsins skýr? Hver er markhópurinn? Endurspeglar 

forsíðan markmið vefsins?  Áherslur á forsíðunni eru Nýjustu fréttir, Á döfinni og 

Námsleiðir/námskeið sem eru yfirheiti þriggja stórra dálka sem miðjunni er skipt í.  

Blái renningurinn með flettiflipum, sýnir skipulega upplýsingar um skólann undir 

Tækniskólinn, Þjónusta, Innritun, Gott að vita o.s.frv.  Markmiðið er greinilega 

kynning á skólanum og starfseminni. Markhópurinn er nemendur væntanlegir og 

núverandi – myndir af nemendum og úr starfseminni eiga að höfða til yngra fólks.  

Námsleiðir og námsframboð má sjá þegar búið er að velja skóla, en Tækniskólinn 

býður mjög fjölbreytt nám sem kynna mætti betur, með því að setja upplýsingar um 

námsleiðir inn í staðinn fyrir Tilkynningar sem er einn af þremur flipum fyrir miðju og 

er auð síða.  

 

                                                 
36< http://www.tskoli.is/> sótt 4. mars 2011 
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Hvernig er uppsetning forsíðu, er farið að hefðum og er efni raðað eftir 

mikilvægi? Er greinilegt hvar megi smella og er lítið af truflunum? Forsíða vefsins er 

hefðbundin, þ.e. merki skólans er stórt og skýrt og efst á síðunni.  Stækkun á letri, ensk 

útgáfa og leitargluggi eru á hefðbundnum stað efst hægra megin. Flettiflipar með 

upplýsingum blasa við og áhersluefnið Nýjustu fréttir, Á döfinni, Námsleiðir/námskeið, 

er sett skipulega upp í þrjá dálka. Letur er einfalt og í ágætri stærð og alveg er ljóst 

hvað eru tenglar en þeir eru í bláum lit sem er viðurkenndur litur tengla á heimsvísu. 

Hvernig er skipulag vefsins og er líklegt að hann þjóni þörfum notenda? 

Skipulag þjónar þörfum nemanda og auðvelt er að finna hvar á að smella til að finna 

upplýsingar. Fjöldi smella eru fáir til að finna helstu upplýsingar um starf og skipulag 

stofnunar. Blái renningurinn fyrir miðri síðu birtir lista með fleiri möguleikum þegar 

rennt er yfir atriðin og þar birtast upplýsingar í stafrófsröð.  

Veftré til að skoða skipulag er neðst á síðunni falið innan um fjölda annarra 

tengla. Þarna er löng runa af tenglum inn á ýmsa þjónustuvefi og innri vefi sem ætlaðir 

eru núverandi nemendum og starfsfólki.  

 

37 

Mynd 14: Mikið magn af tenglum sem mætti fækka eða færa og gera aðgengilegri á betri stað. 

 

Einfaldara og skýrara væri að fækka þessum tenglum eða alla vega mætti færa 

Veftré, Hjálp og Ábendingar ofar á forsíðuna til að þjóna utanaðkomandi notendum 

betur. Þegar veftréð er opnað má sjá að mest af efni vefsins er hægt að finna með 

einum eða tveimur smellum en þó finnst efni með þremur smellum eins og tenglar á 

Ábendingar um kaup á bókasafnið eða um Fagráð Byggingatækniskólans.    

                                                 
37 <http://www.tskoli.is/> sótt 4. mars. 2011 
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Mynd 15: Úr veftré á tskoli.is. 

 

Hvernig er framsetning efnis, meðferð á texta, myndum og umbrot text?. Hvað 

má gera betur? Almennt er texti stuttur og hnitmiðaður. Fyrirsagnir koma beint að 

efninu og góð tenging við starfsemina er á forsíðunni undir fréttir. Fréttir eru stuttar og 

hnitmiðaðar og gera vefinn lifandi og skemmtilegan.   

Vefurinn er stór, þ.e. margar undirsíður sem sjá má í veftré og er það í beinu 

samhengi við stærð stofnunarinnar en Tækniskólanum tilheyra þrettán undirskólar. 

Þegar notandi hefur smellt á skóla koma í ljós frá fimm til tíu tenglar með ýmsum 

upplýsingum allt frá námsframboði til frétta. Efni á einstaka undirsíðum er ekki 

nægilega skýrt og alls ekki nógu skemmtilega sett fram. Sum staðar fannst óþarflega 

langur texti eins og um Endurmenntunarskólann:  

                                                 
38 <http://www.tskoli.is/> sótt 4. mars. 2011 



30 
 

 39
 

Mynd 16: Langur kynningartexti sem þarfnast umbrots og styttingar. 

   

Notanda finnst hann verða að renna yfir allt en ekki finna nein aðalatriði. Hér 

vantar myndir og brjóta þyrfti upp textann með millifyrirsögnum og setja inn tengla 

fyrir ítarlegri upplýsingar til að laða að nýja nemendur. Hætta er á að notandi fari í 

burtu vegna þess að aðalatriði og það sem hann leitar að týnist í löngum samfelldum 

texta. 

Samræmi er almennt gott á titli, tengli og efni á síðum, notandi fer þangað sem 

tengillinn segir til um. Uppfærsla og aldur efnis er almennt í góðu ástandi en þó fannst 

dæmi um gamalt efni á undirsíðum t.d. undir Næstu námskeið hjá Endurmenntunar-

skólinn en réttar upplýsingar um næstu og nýjustu námskeið var að finna strax frá 

forsíðunni. Þetta þýðir að það eru tvær síður sem hafa upplýsingar um næstu námskeið.  

Ef farið er inn á Tækniskóli og svo kynningarefni má nálgast merki skólans í 

ýmsum útgáfum, lit og svart/hvítt. Þarna værir skýrara að tengillinn héti Merki skólans 

því ekki er um neitt kynningarefni að ræða. Kynningarefni sem prentað er út er ekki 

sett inn á netið.  

                                                 
39 <http://www.tskoli.is/skolar/endurmenntunarskolinn/> sótt 4. mars 2011 
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Mynd 17: Merki skólans en ekki kynningarefni eins og tengill gaf til kynna. 

 

5.6. Um vef Tækniskólans í stuttu máli 

 

Vefurinn leggur áherslu á starfsemi stofnunarinnar, fréttir og viðburði og 

námskeiðahald. Vefurinn er stór en hann er aðgengilegur. Gott skipulag og ágætt 

samræmi er í framsetningu þó að textar mættu á stöku stað vera styttri og hnitmiðaðri 

og fréttir á undirsíðum hjá skólunum vera oftar uppfærðar.   

6. Viðtöl við vefstjóra í tengslum við athugun á vef 

 

Í þessum hluta verður skoðað hvort athugun á vef hverrar stofnunar fyrir sig sýni 

samsvörun við stjórn og starfshætti hjá vefstjóra. Rétt er að geta þess að starfsheitið 

vefstjóri virðist almennt ekki vera notað og aðeins einn þeirra aðila sem rætt var við 

bar þetta sem starfsheiti, en með öðru. Viðtöl voru tekin á vinnustað viðmælenda og 

fóru fram dagana 2. og 4. mars 2011. Sömu spurningar voru lagðar fyrir alla vefstjóra 

og urðu þær til út frá hugmyndum og kenningum sem raktar voru í fyrstu köflunum eða 

urðu til við athugun á vefjunum.  

Hvað er hlutverk vefsins? Kynningarvefur? Þjónustuvefur? Söluvefur? 

Er einn aðili sem stjórnar vefnum - ber ábyrgð? 

Er ákveðin stefna um hvað eigi að birta og hvað ekki á vefnum?  

Hvert er vinnsluferli á efni sem sett er á vefinn? 

Hvað er erfiðast við vefinn? 

Hvernig myndir þú lýsa starfi þínu í mjög stuttu máli?  

Hvað er vefstjóri? Skilgreining í þínum huga? Hvað kunnáttu þarf hann að hafa? 

 

                                                 
40 <http://www.tskoli.is/kynningarefni/logo/> sótt 23.apríl.2011  
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Í athugun í undangengnum köflum var meðal annars skoðað hvort tilgangur vefs 

væri skýr, og hvort það kæmi fram í röðun efnis eftir mikilvægi á forsíðu. Hönnun var 

skoðuð og aðgengi að upplýsingum, framsetning efnis könnuð og nefnd dæmi um hvað 

mætti betur fara ef slíkt fannst. Svör vefstjóra við ofantöldum spurningum sýndu 

samsvörun við þessi atriði sem athuguð voru og verður það rakið hér í næstu köflum.   

6.1. Athugun á vef Verzlunarskóla Íslands og viðtal við vefstjóra/kerfisstjóra 

 

Viðtal var tekið við Þórð Hauksson, kerfisstjóra Verzlunarskóla Íslands, en hann hefur 

yfirumsjón með vef skólans. Við athugun kom fram ósamræmi í heiti síðna og tengla, 

lengd síðna og uppfærslu var ábótavant á stöku stað þar sem efni var orðið gamalt. 

Forsíðan var með nokkrar gerðir af tenglum, þ.e. ekki allir eins, sem gerði erfitt að átta 

sig á áherslum, ekki er nægilega ljóst hvað er ætlað hverjum.   

Í viðtalinu kom fram að vinnu við vefinn er skipt í þrennt milli fjarnámsstjóra 

sem sér alfarið um fjarnámshluta, starfsmanns sem sér um að setja inn atburði og fréttir 

og Þórðar sem sér um tæknilega stjórnun, innsetningu upplýsinga, yfirlestur og 

ritstjórn. Hann er í starfi kerfisstjóra og ber ábyrgð á öllu sem snýr að tölvum og 

hugbúnaði hjá Verzlunarskólanum og þar með talið vefnum. Í stórum dráttum eru það 

þessir þrír aðilar sem koma að því að setja inn efni og vinna að vefnum og Þórður sagði 

að ekki væri til nein skrifleg stefna um hvað ætti að birta á vefnum og þessir þrír aðilar 

sæju hver um sinn hluta.  

Þrír áberandi tenglar á forsíðunni eru, Nemendur, Foreldrar og Fjarnám en 

hefðbundnari flokkar á forsíðu væru t.d. nemendur, fjarnámsnemendur og skólahald 

eða starfsmenn. Þórður skýrði þetta út og sagði frá því að vefurinn hefði verið 

uppfærður nýlega (2009) og þá var byggt á mælingum frá Google Analytics sem mælir 

innkomur inn á viðkomandi síður. Vefurinn eða áhersluatriði hans voru byggð á  fjölda 

heimsókna og út frá mælingunum var settur tengill fyrir foreldra og einnig fyrir 

fjarnám sem var með þriðju mestu innkomu. Hlutverk vefsins sagði Þórður vera allt í 

senn kynningar- , þjónustu-, nemenda- og kennaravefur. Þessi víði og yfirgripsmikli 

tilgangur gæti skýrt ósamræmi á forsíðunni og að skipulag vefsins gengur ekki vel upp. 

Varðandi að setja stefnu um hvað eigi að birta á vefnum sagði Þórður:   

 

„ Fyrir fjórum fimm árum þá leituðum við til Sjá ehf., sem er fyrirtæki sem sér 

um að taka út vefi, og þeir komu með ákveðnar ábendingar.  Vefurinn þróaðist, 

eins og ég sagði í það að vera svona kynningarvefur. Miðla upplýsingum til 
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foreldra og nemenda annars vegar og hins vegar til tíundu bekkinga og þeirra 

sem sækja um skólann. Svo erum við aftur með sér innri vef sem er lokaður, sem 

er til að miðla efni innanhúss, til kennara og núverandi nemanda.“
41

  

 

Samkvæmt þessu þá á vefurinn að vera kynningarvefur fyrir nýja nemendur og foreldra 

en einnig að þjónusta núverandi nemendur þó að þeir hafi líka aðgengi að innri vef. 

Núverandi nemendur, foreldrar þeirra og fjarnámsnemendur fá stóra áberandi tengla á 

forsíðu og svo er kynningarefni fyrir umsækjendur bæði efst á síðunni og í miðri síðu.  

Hvort vefur Verslunarskólans sýni rétta mynd af skólanum og hvort almenn 

ánægja væri með hann þá taldi Þórður það vera umdeilt. Meðal annars væri staðsetning 

kynningar á brautum umdeild og skýrir það kannski að tenglar inn á þær eru ein af 

þremur tegundum tengla á forsíðu eins og þeim hafi verið troðið þar inn. Forsíðan ber 

þess merki að eiga að ná til margra hópa en helst með áherslu á nemendur og e.t.v. er 

það markmið eða áhersluatriði: 

 

„Nei, eins og ég sagði áður þá voru það hóparnir sem mest notuðu vefinn sem 

voru látnir stjórna því hvernig hann byggðist upp.  Það eru þessi áhersluatriði.  

Svo er það skólinn en hann lendir þarna neðarlega til hægri og það hefði þurft að 

vera meiri áhersla á hann en þá þarf eitthvað að fara út í staðinn, þannig að það er 

spurning. Þetta er eitthvað sem er á döfinni með að endurskoða. Kanna þarf 

hversu mikið þetta er notað þarna með námsbrautirnar, þær taka talsvert mikið 

pláss, stækka þá hlut frétta og atburða og færa skólann til eða setja hann sem 

sérvalmynd. Það er nú kannski þetta sem er umdeilt.“
42

 

 

Ekki er til skrifleg stefna og vefnum er ætlað að þjóna mörgum jafnframt því að vera til 

kynningar. Efnið er mikið og þyrfti að skipuleggja út frá áherslum og forgangsraða 

með hliðsjón af tilgangi vefsins þegar búið er að ákveða hvort hann er kynningar-, 

frétta- eða þjónustuvefur. Skilgreindur tilgangurinn yrði til þess að vefstjóri ætti 

auðveldar með að gera upp á milli atriða eins og lýsinga á námsbrautum á forsíðu eða 

fréttum úr starfsemi, vefstjóri gæti stjórnað útfrá tilgangi. Um starf vefstjóra sagði 

Þórður:  

 

                                                 
41 Þórður Hauksson [2. mars 2011] 
42 Þórður Hauksson [2. mars 2011] 
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„Það er í fyrsta lagi sá sem ber ábyrgð á vefnum og sinnir honum og sér til þess 

að hann sé virkur og það sé allt rétt á honum.  Allir linkar réttir og allt efni satt og 

rétt og uppfært og fylgi þeim breytingum sem gerast í fyrirtækinu eða 

stofnuninni. Ef vel ætti að vera þá væri það alveg klárlega 50% starf hjá svona 

skóla.“
43

 

 

Skilgreina þarf tilgang vefs Verslunarskólans og setja skýra stefnu varðandi efni 

og efnistök. Þegar ljóst er hvort vefurinn er kynningarvefur fyrir nýja nema, fréttavefur 

eða þjónustuvefur fyrir núverandi nema og starfsfólk, þá er hægt að ákveða hvaða efni 

á heima hvar. Setja þarf einn ákveðinn vefstjóra sem hefur yfirumsjón með að allt sé í 

samræmi og falli að tilgangi vefsins og ef að fleiri en einn aðili sjá um að setja inn efni, 

eins og verið hefur, þá hafi þeir vefstefnu til að styðjast við varðandi efnistök og 

framsetningu.  

6.2. Athugun á vef Hugvísindasviðs HÍ og viðtal við kynningar- og vefstjóra 

 

Viðtal var tekið við Sigurjón Ólafsson þáverandi kynningar- og vefstjóra 

Hugvísindasviðs en vefur Hugvísindasviðs er hluti af stórum vef Háskóla Íslands. 

Innan Háskólans eru fimm svið sem öll hafa sinn vef og kynningar- og vefstjóra. 

Athugun sýndi að vefurinn hefur þann tilgang að kynna skólann, starfsemi 

Hugvísindasviðs og námið fyrir nemendum. Grunnatriði varðandi gott aðgengi eins og 

vel afmarkaðir tenglar, skýrar fyrirsagnir, stuttir textar og myndir eru einkenni 

forsíðunnar. Engin spurning er hvað er fyrir hvern eða til hvers. Stutt er í stærstu 

áhersluþætti sviðsins en jafnframt hægt að leita dýpra og lengra. Varðandi tilgang 

vefsins sagði Sigurjón:  

 

„Hlutverk ytra vefs Háskólans er í meginatriðum að kynna námið og kynna 

Háskólann út á við. Þetta er svona upplýsingavefur og öðrum þræði söluvefur.  

Hér er verið að selja fólki hugmyndir að námsleiðum. Vefurinn er hugsaður að 

stærstum hluta fyrir fólk sem ekki er komið í skólann heldur hefur hug á námi 

eða vill fræðast eitthvað um háskólatengd málefni.“ 
44

  

 

Þetta hlutverk vefsins skilar sér til notanda eins og fram kom í athugun – aðgengi er í 

samræmi við tilgang.  

                                                 
43 Þórður Hauksson [2. mars 2011] 
44 Sigurjón Ólafsson [4. mars 2011] 
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Efni á vefnum mætti vera nýrra á stöku stað og ósamræmi fannst í titli á síðu og 

nafni á tengli sem tengdist henni. Almennt er efni vel sett fram og því forvitnilegt að 

vita hvort einhver stefna er varðandi yfirlestur, orðalag eða annað og hvernig vinnsla 

texta er. Hvernig er vinnsluferlið á efni sem fer á vefinn? 

 

„Það fer eftir því hvort maður er sjálfur að vinna efnið frá grunni eða fær það frá 

öðrum. Oft er farin sú leið að senda ábyrgðarmanni, verkefnastjóra eða 

deildarforseta drög eða eitthvað slíkt til að skoða eða fá samþykki á texta.  En í 

meirihluta tilvika þá birtir maður efni og les það vel yfir sjálfur og oft er send 

tilkynning eftirá . Kerfið er ekki of gott  að þessu leyti, þ.e. með að geta birt drög, 

því að t.d. í fréttum þá get ég ekki birt drög að frétt og sýnt einhverjum áður en 

hún fer að birtast almenningi.“
45

  

 

Texti á Netinu er oft birtur áður en góður yfirlestur hefur átt sér stað en eitt af 

sérkennum vefs er að auðvelt er að breyta eftir birtingu. Þetta er aðalástæða þess að oft 

er raunin sú að yfirlestur fer fram eftir birtingu og þegar þannig er unnið væri gott fyrir 

höfunda að hafa stefnu varðandi t.d. stíl og lengd texta en slíkt er ekki til staðar hjá 

Hugvísindasviði. Efni kemur frá ýmsum aðilum og þarf vefstjórinn að hafa yfirsýn og 

umsjón með að allt rati á rétta staði og samræmis sé gætt. Þetta getur verið viðamikið 

verk og á vef þurfa upplýsingar að vera ferskar og réttar til tapa ekki trausti notenda.  

 

„Kannski má segja að erfiðast við vefstjórn sé að fá ábyrgðaraðila til að fylgjast 

með efninu. Þetta er gríðarlega stór vefur og erfitt getur verið að ná 

heildaryfirsýn um hversu efni er mikilvægt, málefnalegt  og hversu vel það er 

uppfært.  Að virkja fólkið sem er sérfræðingar í hverju efni fyrir sig. Yfirferð 

sem er a.m.k. tvisvar á ári er mikilvæg til að koma skikk á efnið en þess á milli 

getur verið inni efni sem hefur breyst en það hefur ekki komist til skila á vefnum.  

Að ná yfirsýn og virkja fólk til að senda uppfærslur er það sem er erfiðast.“
46

 

 

Aldur efnis og uppfærslur mættu vera nýrri á vef Hugvísindasviðs en þar kemur að því 

að fá nýjar upplýsingar. Vefstjóri þarf að hafa grunnupplýsingar um allt sem tengist 

vefnum og tengingu við þá aðila sem hafa vitneskjuna innan stofnunar eða fyrirtækis. 

Ef vefur á að gefa góða og rétta mynd af því sem hann stendur fyrir þarf flæði 

                                                 
45 Sigurjón Ólafsson [4. mars 2011] 
46 Sigurjón Ólafsson [4. mars 2011] 
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upplýsinga og þekkingar að berast til vefstjórnar. Sigurjón lýsti í stuttu máli því sem 

vefstjóri fæst við: 

 

 „Vefstjóri er sá sem ber ábyrgð á vefnum, bæði stefnu hans og að hann nái að 

fylgja eftir markmiðum fyrirtækisins, að efni vefsins styðji við markmið 

fyrirtækisins. Vefstjóri hefur líka samhæfingarhlutverk, að samhæfa tæknifólk, 

hönnuði og aðra s.s. skrifara og jafnvel ef vefstjórinn er svo heppinn að hafa 

einhverja aðgengis- eða nytsemissérfræðinga. Vefstjórn er samhæfingarhlutverk.     

Í grunninn má nefna þessa líkingu – vefstjóri er eins og heimilislæknir – hann 

þarf að vita eitthvað um næstum allt en hann er ekki endilega sérfræðingur í 

neinu ákveðnu. Hann er greinandinn og vísar svo áfram til sérfræðinganna.“
47

 

 

Vefur Hugvísindasviðs hefur skýran tilgang, hann hefur vefstjóra sem sér um að 

samhæfa og koma á framfæri upplýsingum um allt sem þetta svið hefur að bjóða. 

Vefurinn er hluti af stærri heild og hefur því ákveðið útlit, sem var samræmt fyrir allan 

skólann árið 2008. Útlit og aðgengi er gott og skipulag skýrt en veftré fannst ekki og er 

það e.t.v. vegna stærðar vefsins í heild sinni. Nytsemi vefsins mætti á stöku síðu vera 

betri, þ.e. að efni væri uppfært og viðhaldið skv. nýjustu upplýsingum frá 

sérfræðingum. Vefstefna, sem myndi skilgreina hlutverk höfunda og ábyrgð, er þörf 

fyrir vefstjórn til að uppfærsla væri í vissu ferli og upplýsingum viðhaldið markvisst. 

Þessi vefur er ágætt dæmi um vef með skýran tilgang og vefstjórn í samræmi við það. 

6.3. Athugun á vef Tækniskólans og viðtal við forstöðumann upplýsingarseturs 

Tækniskólans 

 

Ingibjörg Rögnvaldsdóttir er forstöðumaður Upplýsingaseturs hjá Tækniskólanum, 

skóla atvinnulífsins og er yfirmaður vefsins en sinnir vefstjórn ásamt tveimur öðrum 

starfsmönnum. Hún hefur starfað við vefinn síðan hann var stofnaður árið 2008 en kom 

ekki að mótunarvinnu hans. 

Vefurinn leggur áherslu á starfsemi stofnunarinnar, fréttir og viðburði og 

námskeiðahald. Vefurinn er stór en hann er aðgengilegur. Gott skipulag er og 

þokkalegt samræmi er í framsetningu þó að textar mættu á stöku stað vera styttri og 

hnitmiðaðri og fréttir inni hjá undirskólunum vera uppfærðar oftar. Tilgangur vefsins 

virðist vera skýr en ekki er til skrifleg stefna um tilgang hans eða hvernig vefstjórn eigi 

                                                 
47 Sigurjón Ólafsson [4. mars 2011] 
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að vera háttað. Um það hvort vefurinn er kynningarvefur fyrir stofnunina eða 

þjónustuvefur fyrir nemendur hans og starfsfólk segir Ingibjörg:   

 

„Það var ekki skilgreint fyrir mig en það hlýtur að hafa verið skilgreint í upphafi 

þegar hann var búinn til. Það hlýtur að hafa verið gerð einhvers konar 

þarfagreining varðandi það hvers konar vef væri verið að búa til, ég trúi ekki 

öðru. En þetta er þjónustuvefur fyrir nemendur fyrst og fremst en svo líka fyrir 

starfsfólk og utanaðkomandi sem hafa áhuga á skólanum.“ 
48

 

 

Vefurinn er bæði til kynningar og þjónustu og það skilar sér í skipulagi hans en stærstu 

fletir forsíðunnar kynna starfsemi og þjónustu. Gera mætti meira úr fjölbreytni 

námsframboðs sem er gríðarlegt og ekki er hægt að skoða fyrr en eftir að valinn hefur 

verið ákveðinn skóli. Kynningin væri aðgengilegri með því að setja upplýsingar um 

námsbrautir inn í staðinn fyrir Tilkynningar sem er einn af þremur flipum fyrir miðju á 

forsíðu og liggur inn á auða síðu.  

Efni á sumum undirsíðum er ekki nógu skýrt og mætti brjóta langa texta upp með 

millifyrirsögnum til áherslu. Uppsetning myndi þannig þjóna betur skönnun notanda. 

Misræmi í uppsetningu síðna skýrist af því að kerfið sem liggur á bak við ýmsar 

undirsíður er ekki það sama og fyrir vefinn í heild. Þegar fengist er við vefstjórn þarf 

að vinna í vefstjórnunarkerfi og þau geta verið mismunandi. Erfitt getur verið að fella 

efni inn í ákveðin sniðmát sem vefstjórnunarkerfi bjóða upp á og er þetta eitt af 

viðfangsefnum vefstjóra.  

 

„Það sem mér fannst erfiðast í upphafi var kerfið sjálft sem vefurinn er unninn í. 

Það er mjög auðvelt að skemma sniðmátin, ef þú gerir vitlausu í einu sniðmáti þá 

gengur það yfir allan vefinn. Ég hafði aldrei unnið í svoleiðis kerfi áður og þú 

hélst jafnvel að þú værir búin að laga og það leit allt vel út á þinni síðu en þá var 

þetta bilað annars staðar því að þú hafðir rústað öllu, þ.e. öllum síðum með sama 

sniðmáti.  En svo lærir maður á það eins og hvert annað kerfi. Annað sem er 

erfitt við þennan vef er að hann er að ná í upplýsingar úr öðrum grunni – gömlum 

gagnagrunni. Eins og staðan er í dag er ekki til peningur til að sameina þessa 
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grunna, sem kostar einhverja eina og hálfa milljón, og þetta er ekki það sem verið 

er að nota peninga í núna.“
49

 

 

Vefur Tækniskólans heldur utan um gríðarlegt magn upplýsinga og innan skólans 

starfa þrettán skólar sem ellefu skólastjórar stjórna. Allir skólarnir þurfa að koma á 

framfæri upplýsingum um nám og starfsemi og var það í upphafi hugsað þannig að 

skólastjórar sæju sjálfir um það en það gekk ekki vel og hefur breyst í gegnum tíðina. 

Miðstýring virkar best eða að einn aðili hafi yfirumsjón.  

 

„Hugsunin var að hafa þetta þannig að hver skólastjóri bæri ábyrgð á sínum hluta 

vefjarins.  Og það voru miklu fleiri aðilar að vinna á honum, allir með full 

réttindi og það voru endalausar bilanir, þeir voru alltaf að gera eitthvað þannig að 

vefurinn féll niður. Ákveðið var að hafa meira eina yfirstjórn en svo hafa 

skólastjórarnir vinnuheimild á sínum vef en reynslan er kannski sú að við 

[vefstjórar] setjum mjög mikið inn fyrir þá.“
50

 

 

Að miðla efni, sjá um vefstjórn á stórum vef eins og hjá Tækniskólanum, sem er 

stofnun með mjög fjölbreytta starfsemi, er yfirgripsmikið verk.  

 

„Fyrst og fremst, öfugt við það sem margir myndu halda, þá er stór þáttur af 

þessu mannleg samskipti. Þú þarft að taka við efni frá fólki, þú þarft að biðja fólk 

um efni, þú þarft að geta sagt fólki að þetta sé kannski ekki alveg nógu gott eða 

eigi ekki heima þarna. Þú þarft líka að geta tekið gagnrýni á vefinn án þess að 

taka það inn á þig persónulega. Þetta er stór vefur, þetta er 200 manna 

vinnustaður, 1800 nemendur og það er ekki hægt að ætlast til að allir séu 

sammála þér eða því sem þú setur inn eða allir hafi sömu skoðanir á notagildi 

vefjarins eða hvað sem er. Þetta er líka skemmtilegur partur af þessu.“
51

 

 

Ingibjörg kemur þarna inn á mikilvægi þess að líta á vefinn sem eign og málpípu 

stofnunar en ekki þeirra sem vinna við hann. Stefna og skilgreining á tilgangi er 

grunnur fyrir alla vefstjórn og nauðsynlegt er að þeir sem taka ákvörðun um hvað eigi 

að birta og hvernig efnið eigi að vera geti gert það á slíkum grunni. Fleiri eru að átta 
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sig á að vefstjórn og stefna þarf að vera ákveðin til að vefur haldi lífi og skili hlutverki 

sínu. Vefstjórn á ekki síður en ritstjórn blaðs að vera sjálfsögð og hlutverk vefstjórnar 

vel skilgreint en vegna þess hvað vefurinn er nýr miðill er kannski ekki augljóst hvað 

vefstjóri þarf að geta gert:  

„Hann þarf að hafa fyrst og fremst gott vald á ritaðri íslensku og ensku í okkar 

tilfelli líka því að vefurinn er á ensku að hluta. Hann þarf líka að hafa auga fyrir 

smáatriðum, fyrir útliti, auga fyrir samræmingarhlutum og uppsetningu. Tæknilega 

hliðin er þannig að auðvitað þarf hann að kunna eitthvað á tæknilegu hliðina en 

það er meira svona aukaatriði því að fullt af tæknifólki er til sem hægt er að leita 

til vegna tæknilegra vandamála. En vefstjórans , ritstjóra vefjarins er fyrst og 

fremst að sjá um að vefurinn sé með réttar upplýsingar, vel framsettar, líti vel út og 

það sé auðvelt að finna efni á honum.“
52

 

6. Vefstjórn þarf að byggja á stefnu í samræmi við tilgang vefs 

 

Netið er lifandi og opinn miðill, í takt við tímann og með ferskar upplýsingar. 

Fjölbreytni vefja á Netinu virðist lítil takmörk sett og margir vefir eru upplýsinga- og 

kynningarvefir fyrirtækja eða stofnanna. Af þeirri athugun, sem hér var gerð á vefjum 

menntastofnana má draga þá ályktun að vefur stofnunar þarf að hafa skýran tilgang og 

stefnu til að stjórn hans geti verið markviss. Vefstjórar þessara vefja voru allir sammála 

um að starfið er viðamikið og fjölbreytt og að vefur tengist stofnun og starfsemi hennar 

á marga vegu. Lýsing vefstjóranna á starfinu var í samræmi og studdi við hugmyndir 

og kenningar um vefstjórn sem raktar voru í fyrstu köflum. Vefstjórnun er nauðsynleg 

fyrir heilsteyptan vef og til að hann skili hlutverki í samræmi við tilgang þarf vefstefnu 

sem allir geta unnið eftir. Persónulegt mat getur ekki verið viðmið og sú auðvelda leið 

að breyta og leiðrétta eftir birtingu á ekki að vera ástæða þess að sleppa yfirlestri.  

Uppsetning vefs verður sífellt auðveldari með nýrri tækni og vefir fyrir stofnanir 

og fyrirtæki flæða inn á Netið. Notendur finna mikið magn upplýsinga en ekki allt jafn 

gagnlegt og gott. Vanda þarf til verksins með styrkri vefstjórn en vefir eru að verða 

fleiri og stærri en ekki betri, þannig að þeir skila ekki því sem ætlunin var í upphafi. 

Kristina Halvorson og ráðgjafafyrirtækið Welchman Pierpoint í vefstjórnun fjalla um 

mikilvægi þess að hafa ákveðnar grundvallarreglur á hreinu varðandi vefstjórn. 
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Viðhald vefs, virkni og langlífi felst í að hafa skýra stefnu og styrka stjórn. Á vef 

Welchman Pierpoint er talað um að árið 2011 sé ár vefstjórnar. 

 

53 

Mynd 18: Lisa Welscman fjallar um að tími vefstjórnar sé runninn upp. 

Fyrir nokkrum árum var ekki hugsað um vefstjórn – Netið var opið, frjálst og allir gátu 

verið með. Lisa Welchman skrifar um vefstjórn en hún hefur skoðað skilgreiningu á 

hugtakinu síðustu tíu ár. Hún segir að Netið einkennist af frjálsræði og opnum 

möguleika fyrir tjáningu en einnig þurfi öryggi í beinum samskiptum. Þetta er og 

verður alltaf samspil eða samkeppni milli frjálsræðis og öryggis.  Fyrir stofnanir liggur 

áskorun í að finna sérstöðu sína og setja svo rétta staðla þannig að gæðin á vefnum séu 

trygg en frumkvæði ekki kaffært. Vefstjórnun snýst ekki bara um tækni, forrit og 

innihald heldur þarf að halda utan um allt saman og ekki bara það sem er 

skemmtilegt.
54

  

Vefstjórn felst í að spinna saman alla þræði vefs þannig að úr verði heild. Margir 

koma að og vinna við vef og þetta er samspil margra hluta og heildin verður sterkari ef 

byggt er á stefnu, sem er í samræmi við tilgang vefs. Vefur stofnunar þarf að hafa 

vefstefnu, vefstaðal og vefviðimið sem vefstjórn getur byggt á.  

Vefstefna – snýr að lagalegum og samræmdum grunni svo sem ritstjórnar- og 

tæknilegum takmörkunum fyrir vefþróunina.  

Vefstaðall – gefur skýrar breytur og takmörk sem allir sem vinna við vefi nota.  

Vefviðmið – eru almennar og skilgreindar vinnureglur sem þeir sem setja efni á 

vef ákeðinnar stofnunar eða fyrirtækis fara eftir.
55
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7. Lokaorð 

 

Ritstjórn er ætlað að undirbúa og lagfæra efni til birtingar og ritstjórar styðjast m.a. við 

ritstjórnarstefnur og almennar málfars- og siðareglur við vinnu sína. Vefstjórn verður 

sífellt algengari og þarf vefstjóri eins og ritstjóri, að hafa stefnu og staðal að styðjast 

við, til að starf hans skili nytsömum og virkum vef. Athugun sem hér var gerð sýndi að 

bygging vefs og birting efnis á honum er í beinu samræmi við starfshætti á viðkomandi 

vef, sem einnig var staðfest í viðtali við vefstjóra. Það sem fannst athugavert var tengt 

vanda í vefstjórnun s.s. eins og varðandi ábyrgð á textum og upplýsingum, efnisöflun, 

yfirlestur eða gömul vefstjórnunarkerfi. Á vefjunum þremur var um marga höfunda að 

ræða og mjög fjölbreytt efni.  Enginn vefjanna er með skriflega stefnu eða 

skilgreiningu á tilgangi en vefstjórar voru á einu máli um að skrifleg stefna væri til 

góðs. Vefstefna myndi styrkja starf vefstjórans og gera þetta víðtæka starf markvissara 

og auðveldara.   

Rafrænn miðill býður upp á ýmsa möguleika í framsetningu og brunnið hefur 

við, vegna þess hve auðvelt er að fara inn á vef og breyta, að efni er birt áður en það er 

fullunnið og lokavinnsla fer fram eftir birtingu. Notendur eru almennt orðnir upplýstir 

um þennan möguleika og því eru athugasemdir og tillögur fyrir vefinn eitt af því sem 

vefstjóri fær mikið af. Í þessum hluta starfsins væri styrkur af að vísa í ákveðna stefnu 

og skýran tilgang vefsins. Þar sem margir koma að vefstjórn er enn nauðsynlegra að 

vefstjóri hafi lokaorð um magn og gæði efnis. Vefur getur orðið stór og ómarkviss ef 

margir setja inn efni og þá ber að hafa í huga að minna efni er auðveldara og betra.  

Vefurinn er lifandi og síbreytilegur og notendur umgangast og nálgast efni með 

öðrum hætti en prentað efni. Þetta er mikilvægt þegar hugað er að muninum á vefstjórn 

og hefðundinni ritstjórn, þ.e. skönnun notandans og krafa um skjótar og nýjar 

upplýsingar. Vefstjóri þarf að vinna með miðilinn samkvæmt tilgangi og vefstefnu 

hans og fullnægja þannig kröfu bæði notanda og eiganda vefsins um nytsemi. 

Vefstefna sem tekur á öllum þeim þáttum sem einkenna vefmiðil og er byggð á tilgangi 

og markmiði vefsins er nauðsyn fyrir góða vefstjórn.  
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Viðauki I. Vinnuskýrsla starfsnáms hjá Forlaginu, bókaútgáfu og 
Tækniskólanum, skóla atvinnulífsins.  

 

Ásamt því að stunda meistaranám í Hagnýtri ritstjórn og útgáfu vinn ég hjá 

Tækniskólanum, skóla atvinnulífsins, sem vefstjóri og bókavörður auk þess að kenna 

íslensku sem stundakennari.  Starfsnáminu, sem er hluti af skyldu í meistaranámi í 

Hagnýtri ritstjórn og útgáfu, skipti ég þannig að 70% var unnið hjá Forlaginu, 

bókaútgáfu og 30% í starfi hjá Tækniskólanum. Hér er greinargerð í dagbókarformi um 

þessa vinnu, um verkefni, vandamál, spurningar og vangaveltur sem fram komu á 

þessum tíma.  

Í gegnum starfsnám mitt hjá Forlaginu kynntist ég hinu margbreytilega starfi 

ritstjórans.  Margt tilheyrir starfinu, s. s. yfirlestur innlendra og erlendra texta með 

tilliti til útgáfu, lestur með athugasemdum til rithöfundar eða þýðanda, leiðréttingar, 

yfirlestur prófarka, hönnun og framsetning efnis ásamt ýmsu sem lýtur að útliti bókar 

og kápu svo eitthvað sé nefnt. Ég hóf störf hjá Forlaginu 7. júní 2010 og fyrstu vikuna 

fékk ég að kynnast yfirlestri á mismunandi stigi í útgáfu: Yfirlestur kreditsíðna á 

kennslubókum til endurprentunar, prófarkalestur á leiðréttingum í kennslubók í 

stærðfræði og lestur og mat á smásögum sem þurfti að ákveða hvort gefa skyldi út, þ.e. 

að lesa sögurnar og meta þær. Ég sat líka fund með ritstjórum Forlagsins þar sem farið 

var yfir lista bóka, hver staðan væri og hvar þær væru í vinnslu og tímasetning sett á 

útgáfur.  

Hjá Forlaginu fékkst ég við margt og mjög fjölbreytt starf fer fram hjá svo stóru 

útgáfufyrirtæki sem gefur út bækur af öllum toga, bæði fagurbókmenntir og fræðirit. 

Ég kynntist því hversu náið samstarf er milli hönnuða, ritstjóra og kynningarstjóra og 

að markaðsstarf er líka stór og mikilvægur þáttur í útgáfu, því ef ekki seljast bækurnar 

er sjálfhætt í bransanum. Huga þarf að verðlagi og markaðshlutdeild ásamt mörgu 

öðru.  

Ég vann eins og áður sagði 30% af starfsnáminu hjá Tækniskólanum við 

vefstjórn. Fyrsta verk þar var að læra að nota vefumsjónarkerfið Eplica en það hefur 

farið gott orð af því kerfi og margir stórir vefir nota það. Fyrstu verkefni voru að bæta 

inn fréttum og almennum tilkynningum sem sjást strax á forsíðu vefsins. Smátt og 

smátt fóru verkefnin að verða sértækari og snúa að skólastjórum, nemendum og 

kennurum ákveðinna skóla og fólst sú vinna í undirsíðum og jafnvel að bæta inn 

síðum. Vefurinn er aðgengilegur í enskri útgáfu sem hægt er að tengjast af forsíðunni 

og þar þurfti að lagfæra ýmislegt.   
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Starfsnámið þessar 10 vikur var gríðarlega fjölbreytt en það sem stendur uppúr er 

hversu mikilvægt er að kynnast verklagi og því hversu margþætt vinna er á bak við að 

gefa út eina bók. Ferlið er langt og margir koma að því, höfundur, útgefandi, setjari, 

yfirlesari, hönnuður, prentari  og margir fleiri.  Orð og hugtök yfir ýmsa hluti í þessum 

atvinnugeira, s.s. kreditlisti, titilblað, spaltapróförk, ISBN númer, álímingur, saurblað 

og annað tengt vinnslunni og prentun er nauðsynlegt að meistaranemar í ritstjórn og 

útgáfu fái að læra og það gerist hvergi betur en í svona starfsnámi. Orðasafni 

ritstjórans/útgefandans væri þarft að safna saman og hafa tiltækt fyrir nemendur í þessu 

fagi.  Ekki síður eru verkefnin í kringum vefstjórn fjölbreytt eins og að semja texta, 

setja hann upp, lesa yfir, skrá myndir, og velja saman myndir og texta, svo að eitthvað 

sé nefnt.  

Ég hélt dagbók og skráði hjá mér verkefnin og vangaveltur sem kviknuðu hjá 

mér í starfsnáminu: 

 

Vika 1: Mánudagur 7. júní 2010.  

Vinna með ritstjóranum Oddnýju S. Jónsdóttur: Fara yfir  kreditsíður vegna 

endurprentunar á kennslubókum og setja inn leiðréttingar og uppfæra allar upplýsingar. 

Innsláttur úr Íslensk ritsnilld, Fleygir kaflar úr íslenskum bókmenntum.  Texti sem er 

glataður og þarf að slá inn. Vefurinn – www.forlagid.is. Skoðaði hann vel og prófaði.  

Þriðjudagur 8. júní.  

Ritstj. Oddný – Prófarkarlestur, yfirlestur á leiðréttingum stærðfræðibókar. 

Fundur með ritstjórn. – Farið yfir lista á bókum sem gefa á út til að ákveða hvort þær 

koma út 2010 eða 2011. Rætt um útgáfu , tímasetningar, kynningu og í hvaða ferli 

bækurnar eru. Einnig rætt um upplag og brot og fleira á ákveðnum bókum. Taxta 

þýðenda og mismunandi framgang í þýðingu.  Styrkveitingar – hvernig sótt og hvar. 

Miðvikudagur 9. júní.  

Yfirlestur á leiðréttingum á stærðfræðibók. Byrjað á yfirlestri smásagna til að 

meta fyrir útgáfu – fyrsta sagan. 

Fimmtudagur 10. júní.  

Yfirlestur smásagna  - lestur og skráning athugasemda sem kviknuðu við 

lesturinn og sent ritstjóra.  

Föstudagur 11. júní.  

Vinna í Eplica vefstjórn fyrir Tækniskólavefinn – skoða helstu skipanir og 

möguleika. Lagfæra orðalag í nokkrum fréttum. 
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Vika 2: Mánudagur 14. júní.  

Útbúa frétt fyrir heimasíðu Forlagsins um bókina Íslenskar lækningajurtir. 

Útbjó stuttan texta og hnitmiðaðan. Yfirlestur nafna og atriðisorðaskrár í kennslubók 

Félagsfræði eftir Garðar Gíslason.  

Þriðjudagur 15. júní.  

Yfirlestur nafna og atriðisorðaskrár í kennslubók Félagsfræði.. 

Framhaldsfundur ritstjórnar. Farið yfir lista varðandi útgáfu bóka, tímasetningar og 

vinnslustöðu. 

Miðvikudagur  16. júní  og föstudagur 18. júní. 

Áfram í Eplica – einnig vinna við auglýsingaskjái innanhúss. Læra á Infocast 

manager sem er forrit fyrir auglýsingar sem birtast á mörgum skjám sem eru víðs vegar 

um hús Tækniskólans.   

 

Vika 3: Mánudagur 21. júní. 

Yfirlestur nafna og atriðisorðaskrár í kennslubók, Félagsfræði. Gríðarlega mikil 

vinna – setja inn orð sem höfundur hefur merkt við og mikið vantar af atriðisorðum – 

mikið ósamræmi og leiðréttingar af ýmsum toga.  Kláraði yfirlesturinn.  

Fékk handrit í hendurnar að þýðingu á sænskri bók.  

Byrjaði að skoða mál fyrir Valgerði Benediktsdóttur hjá Réttindastofu 

Forlagsins.  Forlagið kemur að bókamessu í Frankfurt haustið 2011 en gefin verður út 

þýsk bók um íslensk atómskáld í tilefni af messunni. Huga þarf að réttindamálum 

vegna útgáfunnar. 

Miðvikudagur 23. júní. 

Fór yfir athugasemdalista, sem ég hafði gert við yfirlestur á atriðaorðalista 

Félagsfræðinnar, með Oddnýju ritstjóra námsbóka. Mörg atriði sem gott var að fara 

yfir og ræða um hvernig best er að leysa. T.d.  „lífslíkur í þróunarlöndunum“ – sett í 

tvær flettur – lífslíkur  - þróunarlönd. 

Réttindastofumál – Vinna við atómskáldabókina sem gefin verður út nk. vor í 

Þýskalandi í tilefni af bókamessu. Die fünf Atomdichter im Fokus - mikilvægur 

bautasteinn í kynningu á íslenskri ljóðlist. Fékk upplýsingar um íslensku höfundana frá 

ritstjóra bókarinnar Wolfgang Schiffer. Afla þurfti upplýsinga um skáldin og/eða 

erfingja og réttindahafa skáldanna. Finna netföng og upplýsingar um samskiptaaðila. 

Vefur Rithöfundasambandsins http://rsi.is nýttist ágætlega þar sem leita má eftir 
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höfundum og upplýsingum um þá. Sendi tölvupósta til Rithöfundasambandsins og til 

þýska ritstjórans. 

Prófarkalestur á „softproof“ – bókakápu. 

Fimmtudagur 24. júní. 

Innsláttur leiðréttinga eftir prófarkalestur á þýddri sakamálasögu úr sænsku - 

Dávaldurinn.  

Föstudagur 25. júní.  

Vefurinn – laga fréttir - kynnast enska vefnum – komast inn og skoða hvað þarf 

að gera. Kanna hvaða síðum þarf að bæta inn og huga að þýðingu á þeim.  

56 

Mynd 19: Enska vefsíða Tækniskólavefsins 

 

Vika 4: Mánudagur 28. júní – miðvikudagur 30. júni. 

Færa inn leiðréttingar eftir prófarkalestur á þýðingu á sakamálasögu úr sænsku – 

Dávaldurinn. 

 

Tækniskólinn í ágúst 2010. Mest að vinna í ensku útgáfunni af Tækniskólavefnum.  

Þýðingarvinna og uppsetning á Netinu. Vinna með myndir og setja inn á vefinn. 

Athuga með niðurröðun mynda og gagna í gagnasafni Eplica – það þarfnast góðs 

skipulags og nákvæmrar flokkunar.  

 

                                                 
56 http://en.tskoli.is/ 
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Mynd úr tskoli.is: Myndavinnsla getur verið mismunandi og framsetning skiptir miklu máli. 

 

Vika 5: Miðvikudagur 1. sept.  

Yfirlestur og færa inn leiðréttingar á próförk af Sigurvegarinn stendur einn. 

Föstudagur 3. sept. 

Klára yfirlestur á Sigurvegarinn stendur einn. Fara í upplýsingaleit vegna 

skálda og rétthafa fyrir Die fünf Atomdichter im Fokus. 

 

Vika 6: Mánudagur 6. sept.  

Áfram upplýsingaleit vegna skálda og rétthafa fyrir Die fünf Atomdichter im 

Fokus. Senda bréf á Rithöfundasambandið.  

Þriðjudagur 7. sept.  

Tækniskólinn – heimasíða. Vinna í veftré og skjalasafni inni í Eplica 

vefstjórnunarkerfinu. 

Miðvikudagur 8. sept. 

Kláraði upplýsingaleit vegna skálda og rétthafa fyrir Die fünf Atomdichter im 

Fokus  – alla vega þar til upplýsingar koma frá Rithöfundasambandinu.  

Yfirlestur á ítarefni Skerpa 3  kennslubók í  íslensku. 

Föstudagur 10. sept. 

Lestur á  nokkrum síðum úr sænskri bók í enskri þýðingu og meta söguna til 

útgáfu, skrá niður athugasemdir.    

Fara yfir línuskiptingar orða í Artemis Fowl, Atlantisduldin.  
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Vika 7: Mánudagur 13. sept. 

Tækniskólinn – vinna við upplýsingaskjái að setja upp auglýsingar í ppt. 

Auglýsingar um ýmislegt. 

Þriðjudagur 14. sept. 

Tækniskólinn - vinna í leiðréttingu á heimasíðunni. Setti inn t.d. upplýsingar um 

stofudaga í Hársnyrtiskólanum.  

Miðvikudagur 15. sept. 

Kláraði að fylla inn upplýsingar um höfunda vegna ljóðabókarinnar í Þýskalandi 

og senda til ritstjórans Wolfgang Schiffer í þýskalandi. 

Talaði við Guðrúnu Sigfúsdóttur um sænsku bókina sem í athugun er hvort gefa 

eigi út. Við ræddum um val á bókum til útgáfu og hvernig það er ákveðið. Skoða má 

hvaða útgáfufyrirtæki erlendis hafa gefið út bókina og umsagnir, en best er að ræða 

maður á mann um bækur og deila upplifun varðandi mat á bók. 

Byrjaði yfirlestur á Flateyjarbréfin  - barnabók – umbrotspróförk bókar eftir 

Kristjönu Friðbjörnsdóttur. 

Föstudagur 17. sept. 

Áfram með yfirlestur á Flateyjarbréfin. 

 

Vika 8: Mánudagur 20. sept. 

Kláraði yfirlestur: Flateyjarbréfin – Kristjana Friðbjarnardóttir. Athugaði 

orðalag, greinarmerkjasetningu, skiptingu orða milli lína.  

Innsláttur texta  bókarinnar:  Íslensk orðsnilld, ritstjóri Ingibjörg Haraldsdóttir.   

Skoða samprent – próförk af Hvar er Valli og Hvar er Valli núna?  - skoða að 

textinn skili sér rétt og allt sé með. Bókin er prentuð um leið og hún er prentuð á öðrum 

tungumálum – þannig að íslenski textinn er keyrður í gegn með öðrum þýðingum af 

sömu bók – hagkvæmni  í prentun. 

Þriðjudagur 21. sept.  

Leiðréttingar og innsetning frétta á vef Tækniskólans.  

Miðvikudagur 22. sept.  

Áframhald á innslætti texta Íslensk orðsnilld.  

Föstudagur 24. sept. 

Innsláttur texta Íslensk orðsnilld.  
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Vika 9: Miðvikudagur 29. sept. 

Kláraði innslátt texta Íslensk orðsnilld. Byrjaði innslátt á næstu bók Úr 

Mímisbrunni. Hávamál, Völuspá, Gylfaginning. 

Yfirlestur á  bók til útgáfu 2011 - fyrsti lestur á íslenskri þýðingu á  Handle with 

care.  Íslensk þýðing Ásdísar Guðnadóttur. 

Fimmtud. 30. sept. 

Tækniskólinn – vinna við upplýsingaskjái. Laga og bæta og fella burt glærur.  

Leiðréttingar á heimasíðunni. Hugmyndir að efni t.d. varðandi nemendafélagið og 

athuga myndasafn. 

Föstudagur 1. okt. 

Yfirlestur á Handle with care. Ath. sérstaklega greinamerkjasetningu - notkun 

leturgerða.  

 

Vika 10: Mánudagur 4. okt.  

Áfram með innslátt á næstu bók, Úr Mímisbrunni. Hávamál, Völuspá, 

Gylfaginning. Áfram yfirlestur á bók sem gefa á út 2011, Handle with care. 

Miðvikudagur 6. okt. 

Starfsmannafundur vegna samskipta Forlagsins og Samkeppnisráðs.  Fundarefni 

verðlag og ráðandi markaðshlutdeild Forlagsins. Fróðlegt var að kynnast þessum hluta 

útgáfu varðandi markað og verðalag en samkeppnisráð er að vinna í máli gegn 

Forlaginu.  

Áfram með innslátt og yfirlestur á Handle with care   

Vann í Bókatíðindum sem eru unnin á netinu: http://bokatidindi.oddi.is. Fróðlegt 

var sjá form sem útbúið hefur verið fyrir þetta sem starfsmenn bókaforlaga vinna í og 

senda inn rafrænt í Bókatíðindi.  

Föstudagur 8. okt.  

Yfirlestur –Handle with care. 

 

Vika 11: Mánudagur 11. okt.  

Áfram að vinna með innslátt Úr Mímisbrunni. Hávamál, Völuspá, Gylfaginning 

og yfirlestur á Handle with care. 

Þriðjudagur 12. okt.  

Vinna við upplýsingaskjái við gerð tilkynninga og í heimasíðu vegna svipaðra 

tilkynninga. 
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Miðvikudagur 13. okt. 

Vinna með innslátt Úr Mímisbrunni. Hávamál, Völuspá, Gylfaginning og 

yfirlestur á Handle with care. 

Fimmtudagur 14. okt.  

Sif útgáfustjóri hjá Forlaginu var með bók sem athuga á 

með að gefa út  - saumabók The sewing book – Nokkurs konar 

Biblía, stór og yfirgripsmikil bók. Bókin er á leið í þýðingu og 

það þurfti að athuga með sérfræðiálit á þýðingu. Ég fór með 

bókina í Tækniskólann í fataiðnbrautina og sýndi kennurum og 

ræddi við þá. Kom á tengingu milli Forlagsins og 

Tækniskólans.  

 

Föstudagur 15. okt.  

Vinna með innslátt Úr Mímisbrunni. Hávamál, Völuspá, Gylfaginning og 

yfirlestur á Handle with care. 

 

Vika 12: Mánudagur 18. okt.  

Vinna með innslátt Úr Mímisbrunni. Hávamál, Völuspá, Gylfaginning og 

yfirlestur á Handle with care. 

Þriðjudagur 19. okt.  

Laga enska vef Tækniskólans m.a. varðandi að á forsíðunni er hólf fyrir texta 

sem er ekki nægilega stórt. 

Miðvikudagur 20. okt. 

Innsláttur Úr Mímisbrunni. Hávamál, Völuspá, Gylfaginning og yfirlestur á 

Handle with care. 

Vinna með Bókatíðindi – raða upp upplýsingum um útgefnar bækur. 

Bera saman bók og efnisyfirlit – Hvers má vænta á meðgöngunni, e. Heidi 

Murkoff og Sharon Marzel , þýðing e. Evu S. Ólafsdóttur. 

Föstudagur 22. okt.  

Bera saman bók og efnisyfirlit – Hvers má vænta á meðgöngunni. Kaflar, 

undirkaflar, innskot og rammar – margt sem þarf að samræma. Mismunandi leturgerðir 

sem segja til um hvers slags efni er að finna á viðkomandi blaðsíðum.  

http://www.amazon.co.uk/gp/reader/1405335556/ref=sib_dp_pt
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Yfirlestur – Handle with care  - notaði mikið snara.is og Orðabók háskólans á 

lexis.hi.is til að fletta upp vafamálum varðandi orð og beygingu.   

 

Vika 13: Mánudagur 25. okt.  

Skila yfirlestri bókarinnar Handle with care. 

Yfirlestur  bókatíðinda í spaltapróförk - athuga með blaðsíðutöl. Fara yfir allar 

bækur Forlagsins í tíðindunum og bera saman við skjal frá ritstjórum og athuga að t.d. 

blaðsíðufjöldi sem gefin er upp sé réttur. 

Þriðjudagur 26. okt.  

Setti inn frétt á heimasíðu Tækniskólans um val og staðfestingargjald. 

Auglýsingar á skjái til yfirlesturs. 

Miðvikudagur 27. okt. 

Síðasti dagur á Forlaginu. Hélt m.a. áfram með innsláttinn Úr Mímisbrunni. 

Hávamál, Völuspá, Gylfaginning.  

Fimmtudagur 28. okt.  

Laga texta á forsíðu Byggingatækniskólans.  Inn hafði farið vitlaus texti sem átti 

að vera á annarri síðu. Gamla textanum var eytt  fyrir mistök og þ.a.l. þurfti að þýða 

enskan texta til að setja inn aftur. Færa textann sem komin var inn á forsíðu yfir á rétta 

síðu. Þýðing, textavinnsla og vinna með uppsetningu. 

Föstudagur 29. okt.     

Vinna áfram með textann fyrir Byggingatækniskólann – þýðingin. 


