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1. Inngangur 
 

Á Íslendingasögur.net er hægt að nálgast íslendingasögurnar ásamt ýmiskonar ítarefni. Þar er að 

finna orðskýringar, landakort, myndir og ýmislegt fleira sem tengist þessum merkilegu sögum okkar. 

Tilgangurinn er að bæta skilning lesenda á sögunum, staðháttum og fleiru á auðveldan hátt og opna á 

skemmtilegar tengingar inn í hina ýmsu kima internetsins. Með því að nota vefsíðuviðmót er auðvelt 

að samþætta betur lestur og ítarefni og auka þannig á upplifun lesandans. Síðan er hönnuð með það í 

huga að hún virki vel í spjaldtölvum og símum. 

2. Nýjir notendur 
 

Nýjir notendur geta strax bætt inn efni. Þegar notandi hefur skráð sig inn á vefinn getur hann valið 

sögu og bætt við hana orðskýringum/staðsetningum/myndum. 

Athugið: Efni sem nýjir notendur bæta inn sést ekki fyrr en það hefur verið samþykkt af 

stjórnendum síðunnar. Þetta er gert til þess að óæskilegt efni birist ekki á síðunni. 

Þegar nýjir notendur hafa sett inn ákveðið mikið af samþykktu efni þá mun efni frá þeim verða 

sjálfkrafa samþykkt. 

3. Innskráning 
 

Á http://islendingasogur.net/innskraning geta notendur skráð sig inn. 

Fylla þarf út Notanda og Lykilorð og smella svo á Innskráning takkann. 

 

  

http://islendingasogur.net/innskraning
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4. Bæta við skýringum 
 

Innskráðir notendur geta bætt skýringum við sögur. Það eru fjórar mismunandi tegundir af atriðum 

sem hægt er að bæta inn: Orðskýringar, kvæðaskýring, kort, mynd. 

Skýringum sem bætt er inn birtast með sögunum þegar lesendur síðunnar lesa þær. Allir sem lesa 

sögurnar á Íslendingasögur.net sjá þær skýringar sem bætt hefur verið inn af notendum síðunnar. 

 

Til að bæta efni við sögu þá þarf að velja sögu í sögulistanum. 

 

Hér hefur Grettis saga verið valin. Smellið á Bæta við efni takkann til að bæta inn skýringum við valda 

sögu. 

 

Hér er viðmótið til að bæta inn skýringum við sögur. 

 Texti er valinn með músinni til að bæta skýringu við hann. 

 Hægt er að velja kafla til að vinna í. 

 Til að fara til baka er smellt á takkann Innrivefur í neðra vinstra horni. 
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4.1. Orðskýring 

4.1.1.  Ný orðskýring 
 

 

 

Hér hefur orðið einskipa verið valið. Ramminn hægra megin á síðunni uppfærist þá með völdu 

orði. Næst þarf notandi að velja hvernig skýringu hann vill setja við valinn texta. 

 

Hér velur notandi orðskýring. 
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Þá birtist reitur þar sem notandi slær inn orðskýringuna. 

 

Þegar notandi hefur slegið inn orðskýringu virkjast Vista hnappurinn. Til að vista orðskýringuna 

smellir notandinn á Vista hnappinn. 

 

Hér hefur notandi vistað orðskýringuna og sést hún þá í textanum sem blár hlekkur. 

  



7 
 

4.1.2. Breyta orðskýringu 
 

Notandi getur breytt þeim orðskýringum sem hann hefur sjálfur fært inn. 

Hægt er að smella á skýringu í textanum til að uppfæra hana. 

 

 
Hér hefur notandi smellt á einskipa hlekkinn. Hægt er að breyta orðskýringunni eða að aftengja 

hana. 

Til að breyta orðskýringu er sleginn inn nýr texti og svo er smellt á Uppfæra hnappinn. 

 

4.1.3. Tengja við orðskýringu 
 

Þegar skýringum er bætt við sögur er annað hvort hægt að bæta inn nýrri skýringu eða tengja við 

skýringu sem þegar hefur verið sett inn. Í hvert skipti sem valið er að bæta við skýringu athugar 

kerfið hvort að fyrir er skýring við sambærilegan texta, t.d. hvort að búið er að skýra tiltekið orð 

áður á öðrum stað eða í annarri sögu, og notandan er þá gefinn möguleiki á að tengja við þá 

skýringu. Þetta einfaldar mjög að setja inn ný atriði. 

Sjá nánar í kafla 4.3.3 um kort. 
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4.2. Kvæðaskýring 
 

 

Þegar skýringu er bætt við kvæði er allt kvæðið valið með músinni. Valinn texti fær gulan bakgrunn og 

birtist í Valinn texti boxinu í efra hægra horni. 

 

Notandi velur Kvæði sem tegund og slær svo inn endursögn kvæðisins. 
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Þegar endursögnin hefur verið slegin inn er smellt á Vista hnappinn. 

 

Hér hefur notandi vistað kvæðaskýringuna og birtist hún sem blár texti. Þegar lesandi smellir á 

textann birtist skýringin. 

Hægt er að smella á kvæðaskýringu til að uppfæra hana. 

4.3. Staðsetning 
 

4.3.1. Ný staðsetning 

 

Hér hefur orðið Skotland verið valið. Til að tengja kort við valið orð velur notandi Staðsetningu sem 

Tegund. 
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Þegar notandi hefur valið Staðsetning sem tegund birtist kort þar sem staðsetning er valin. Kortið 

opnast sjálfkrafa á þeirri staðsetningu sem síðast var unnið með. 

Til að velja staðsetningu dregur notandi rauða punktinn til á kortinu. Hægt er að nota stillingarnar 

hægra megin á kortinu til að þysja (zoom) inn og út. 

 

Hérna hefur staðsetning Skotlands verið valin. Hægt er að slá inn lýsingu með staðsetningunni ef það 

á við. 

Mikilvægt: Aðdráttur kortsins (zoom) er vistaður með staðsetningunni. Þegar lesendur síðunnar lesa 

sögu og smella á kortaskýringu opnast kortið á valdri staðsetningu og með þeim aðdrætti sem 

notandinn vistaði. Því er mikilvægt að velja aðdrátt sem passar staðsetningunni. Æskilegt er að 

staðsetningar eins og lönd hafi lítinn aðdrátt en t.d. bæjarnöfn og nákvæmari staðsetningar hafi meiri 

aðdrátt. 

Þegar notandi hefur valið staðsetningu og aðdrátt smellir hann á Vista hnappinn. 
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Hér hefur notandi vistað staðsetningu og hún sést í textanum sem blár hlekkur. 

4.3.2. Uppfæra staðsetningu 
 

Notandi getur breytt þeim staðsetningum sem hann hefur sjálfur bætt inn. Hægt er að smella á 

staðsetningu í textanum til að uppfæra hana. 

 

Notandi getur fært til rauða punktinn og breytt aðdrætti. Smellt er svo á Uppfæra hnappinn til að 

vista breytingar. 

4.3.3. Tengja við staðsetningu 
 

Þegar staðsetningu er bætt við sögur er annað hvort hægt að bæta inn nýrri staðsetningu eða tengja 

við staðsetningu sem þegar hefur verið sett inn. Í hvert skipti sem valið er að bæta staðsetningu við 

texta athugar kerfið hvort að til er fyrir staðsetning við sambærilegan texta og notanda gefinn 

möguleiki á að tengja við þá staðsetningu. Þetta einfaldar mjög að setja inn ný atriði. 

 

Hér hefur notandi valið textann Skotland í 4. kafla Laxdælu. Þegar notandi velur tegund Staðsetning 

athugar kerfið hvort að þegar er til staðsetning við sambærilegt orð. Ef svo er getur notandi valið að 

tengja við þá staðsetningu í stað þess að bæta inn nýju atiði. 
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Ef staðsetning finnst sem passar við valinn texta þá birtist þessi valmöguleiki. 

 

Hér getur notandi valið að tengja við staðsetninguna Skotland sem þegar er skráð. 

 

Þegar notandi velur að tengja við staðsetningu birtist hún á kortinu. Notandi getur því staðfest að 

þetta sé rétt staðsetning. Þegar valið er að tengja við staðsetningu getur notandi ekki breytt henni. 

Notandi smellir svo á Vista hnappinn til að tengja staðsetninguna við valinn texta. 
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4.4. Myndir 
 

Hægt er að bæta myndum við texta. 

 

Smellt er á Choose File hnappinn til að velja mynd. Hægt er að skrifa inn texta með myndinni. 

Smellt er á Vista hnappinn til að vista myndina. 

5. Aftengja skýringar 
 

Ef texti er tengdur við skýringu sem reynist svo ekki rétt er hægt að aftengja skýringu. Notendur geta 

bara aftengt skýringar sem þeir sjálfir tengdu saman. 

Smellt er á atriðið í textanum og svo er smellt á Aftengja skýringu hnappinn. 

 

Athugið að skýringin er ennþá til, henni er ekki eytt. Eingöngu tenging skýringarinnar við textann er 

fjarlægð.  
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6. Yfirlit yfir skýringar 
 

Hægt er að sjá lista af öllum skýringum sem notandi hefur bætt inn. 

 

Smellt er á græna ramman til að opna listann. 

 

Hér sést hvenær skýringum var bætt inn, af hvaða tegund þær eru og hversu margar tengingar þær 

hafa. 
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7. Notendastillingar 
 

Notendastillingar eru aðgengilegar fyrir innskráða notendur. Með því að smella á takkann hægra 

megin við nafn notanda er hægt að velja aðgerð. 

 

7.1. Breyta lykilorði 
Til að breyta lykilorði er smellt á takkann hægra megin við nafn notanda og valið Breyta lykilorði. 

 

 

Slegið er inn núverandi lykilorð og síðan nýtt lykilorð. 

 

Smellið síðan á Uppfæra lykilorð. 

7.2. Breyta nafni 
Til þess að breyta nafni er smellt á takkann hægra megin við nafn notanda og valið Breyta nafni. 

 

Slegið er inn nýtt nafn  
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Smellið svo á Uppfæra nafn. 

7.3. Útskráning 
Smellið á rauða útskráningar takkann til að skrá notanda út af Íslendingasögur.net. 

 

 


