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Útdráttur 

Í þessari ritgerð reyni ég að varpa ljósi á tilgang og uppruna míkrótýpógrafíunnar, sem fær 

oft ekki eins mikið vægi í hönnun. Skoða þá þætti hennar sem gera texa sem 

móttækilegastan fyrir lesanda. Þar sem við þurfum að þola svo gríðalegt magn af 

upplýsingum getur það haft veruleg áhrif á það hvaða upplýsingar við innbyrðum og hvaða 

skilning við höfum á þeim. Með því að rannsaka hvernig maðurinn les og í hvaða tilgangi, 

hvernig form og andrými letursins hafa áhrif á lestur og hvernig þekking, reynsla, þjálfun 

og skilningur á hefð týpógrafíu hafa áhrif á það hvernig við komum skilaboðum til skila, 

verkfærin eru bara til þess að framkvæma kunnáttuna. Hver áhrif míkrótýpógrafíu er á 

lesanleika og skilning okkar á samfelldum texta. Einnig skoða ég hver birtingamynd 

hennar er í umhverfi okkar. Það virðist vera sjálfsagt að tungumál sé kennt, að það sé talað 

og að við getum skrifað, enda mjög mikilvægir þættir í tilvist mannsins en þá vantar að 

mennta fólk í sjónrænum skilnigi og hvernig við lesum texta þar sem allir þurfa að vinna 

með texta á einn eða annan hátt í nútímasamfélagi.  
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Inngangur  

Míkrótýpógrafía (e. microtypography) er mikilvæg fyrir lesanleika í texta og hún 

upprunnin í prenti. Í þessari ritgerð langar mig að skoða hvernig hún getur haft áhrif annar 

staðar og hvernig hægt er að bæta lesanleika og inntak upplýsinga í nærumhverfi okkar.  

Einnig mun ég kanna hvernig lesandi skilur upplýsingar, hve hratt og hvort það sé hægt að 

gera hlutina betur og jafnvel skiljanlegri. Í fljótu bragði getur það verið nóg að setja 

upplýsingarnar þannig fram að þær séu áberandi eða sjáanlegar, bara hafa það eins stórt og 

hægt er. En getur verið að það þurfi aðra nálgun og getur það haft áhrif til hins betra, 

sérstaklega þegar um er að ræða upplýsingar sem þurfa að komast til skila þegar mikið 

liggur undir? 

Í ritgerðinni mun ég fjalla stuttlega um uppruna skrifmáls, og tilgang hennar í samskiptum 

mannsins og miðlun upplýsinga. Hve mikil áhrif myndræn útgáfa tungumálsins, það er 

skrifað mál, hefur haft á þróun mannsins – hvernig maðurinn þróaði skriftina í það að 

verða geymsla og minni manna sem gaf honum verkfæri til þess að geyma hugsanir og 

frásagnir.  

Fjallað verður um uppruna týpógrafíu sem hófst með prentun Gutenbergsbiblíunar, tilgang 

hennar og helsta markmið, en það er að miðla upplýsingum til lesandans þannig að hann 

skilji inntak textans og upplýsingar sem best. Einnig verður fjallað um hvernig hægt er að 

draga lesandann inn í lesturinn með því að gefa honum áhugaverðan flöt til að horfa á og 

hvernig hraða lestursins er stjórnað. Hvernig andrými og bil eru notað til þess að auðvelda 

lestur eða lesanleika og þar með lesskilning. 

Nálganir makrótýpógrafíu og míkrótýpógrafíu eru skoðaðar, hver munurinn á þeim er og 

mismunandi tilgangur þeirra. Hvernig þau hafa áhrif á lestur og skilning lesandans á 

inntaki textans. Með því að huga vel að því hvernig maðurinn les og skilur myndrænt og 

sjónrænt mál, má auðvelda lesandanum að skilja og ná þeim upplýsingum sem reynt er að 

koma til skila. 

Þar sem míkrótýpógrafía er mjög mikilvæg fyrir samfelldan texta, þá sérstaklega hvað 

varðar prentað efni eins og bækur, tímarit, dagblöð og starfræna miðla, er áhugavert að 

skoða hvort hægt sé að auðvelda skilning á upplýsingum í umhverfi okkar með því að 

notast við sömu reglur og gilda í míkrótýpógrafíu til að ná fram hámörkun á lesanleika og 
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skilning á texta í hinum hefðbundnu miðlum. Ég tek nokkur dæmi um það úr nærumhverfi 

mínu, þar sem ég reyni að horfa á það hvernig upplýsingum er komið til skila og hvort 

hægt sé að gera það betur með því að huga betur að framangreindum þáttum, það er 

hvernig fólk les og skilur skrifað mál og nær inntaki efnisins. 

Þrátt fyrir að allir noti texta í daglegu lífi, til tjáningar og miðlun upplýsinga þá virðist vera 

vöntun á því að mennta fólk með kerfisbundnum hætti í sjónrænni framsetningu texta. 

Þetta á sérstaklega við í dag þar sem fólk hefur að mestu leiti hætt að handskrifa og notast 

nær eingöngu við ritun texta á lyklaborð. Allir hafa aðgang að þeim verkfæum sem þarf til 

þess að setja fram texta án þess að búa yfir þekkingu sem hefur skapast í faglegum heimi 

prentunar og hönnunar. Þannig er hugsanlegt að það þurfi að auka þennan þátt í menntun 

fólks og jafnvel auka þjálfun í grunnskólum, bæði hvað varðar lestur og skrift.  

Með það fyrir augum langar mig að kanna áhrif míkrótýpógrafíu á lesanleika og skilning 

okkar á samfelldum texta þá langar mig að skoða hver birtingamynd hennar er í umhverfi 

okkar. Hvernig hægt er að notast við þá þekkingu sem sagan kennir okkur og hvernig hægt 

er að auðvelda skiling á upplýsingum.   
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1. Upphaf týpógrafíu 

Þegar talað er um týpógrafíu (e. typography) þá er átt við vinnuna sem fer í það að koma 

þeim upplýsingum sem talað mál hefur að geyma í myndrænt form, með texta.1 Maðurinn 

er eina dýrið sem hefur fundið upp á því að skrifa og má það teljast mögnuð uppfinning. 

Það er hugsanlegt að með þróun mannsins hafi heilinn ekki getað innbyrt allar þær 

upplýsingar sem maðurinn var farinn að afla sér, að hann hafi á einhvern hátt vantað 

verkfæri til að geyma þær annarstaðar. Með því að rita niður tungumálið á sjónrænan máta, 

gat hann geymt hugsanir í formi texta, í bókum og núna á netinu. Þannig getum við 

auðveldlega átt í samskipti við annað fólk og miðlað 

upplýsingum óháð tíma og rúmi, og mætti því segja að 

skrifað mál eða bókin sé á einhvern hátt framhald 

heilans.2  

Skrifað mál byrjaði með tákni sem á endanum leiddi til 

latneska stafrófsins, en það tók manninn um 50.000 ár að 

þróa tuttugu og sex stafi, tíu tölur og nokkur 

greinamerki.3 Upphaf týpógpógrafíu má rekja til 

uppfinninga Þjóðverjans Johannes Gutenberg í kringum 

1450, en það var hugsanlega ekki fyrr en í kringum 1700 

sem hið eiginlega upphaf týpógrafíu átti sér stað. Það var þá sem að byrjað var að aðgreina 

týpógrafera (e. typographer) frá prenturum, þar sem prentarinn var sá sem sá um tæknilegu 

hliðina, en týpógraferinn var sá sem hafði hugsunina og gat leiðbeint prentaranum við 

vinnuna.4  

Með uppfiningum sínum prentaði Gutenberg Fjörutíu og tveggja línu biblíuna árið 14555. 

Hann þróaði nýjar aðferðir í prentun sem meðal annars fólust í lausaletri (e. movable type), 

þar sem hann útbjó stimpil (e. punch, mynd 1) með hverjum bókstaf fyrir sig sem var síðan 

rekinn í mjúkan málm sem kölluð var matrissa (e. matrix, mynd 2), henni komið fyrir í 
                                                
1 Margrét Rósa Sigurðardóttir, „Týpógrafía,“ Lestur og læsileiki, sótt 11. des. 2015 af 
http://vefir.multimedia.is/mars/lestur/?page_id=172 
2 Otl Aicher, Typographie, Berlin, Ernst & Sohn/Edition Druckhaus Maack, 1988 bls. 78. 
3 Joel Pohlen, Letter Fountain, 4. útgáfa, Köln, Taschen, 2011, bls. 10. 
4 Robin Kinross, Modern Typography: an essay in critical history, 2. útgáfa, London, Hyphen Press, 2004, 
bls. 22. 
5 Ingi Rúnar Eðvarðsson, Prent eflir mennt: Saga bókagerðar frá upphafi til síðari hluta 20. aldar, Hið 
íslesnka bókmenntafélag, Reykjavík, 1994, bls. 25. 

Mynd 1 stimpill.  Mynd 2 matrissa. 



 8 

stillanlegu handsteypitæki og blýblöndu síðan hellt í. Útkoman var letur eða stíll (e. type, 

mynd 3), en með þessari aðferð gat hann steypt allt það letur sem þurfti til prenta heila 

blaðsíðu.6 Letrinu var síðan raðað í línur með málmþynnum fyrir hvert orðabil. Til að 

passa uppá tengsl innra rýmis stafa og bilana á milli þeirra og þannig viðhaldið lesanleika 

textans7 og línunum raðað saman á síðu sem þá var kallað sátur. Bleksverta var síðan borin 

á og henni komið fyrir í prentpressu, pappír lagður yfir og síðan pressað ofan á letrið. 

Þannig var búið að færa lesmálið yfir á blaðsíðu. Því næst var textinn yfirfarinn svo hægt 

væri að leiðrétta villur og ganga úr skugga um að allt væri með felldu án þess að þurfa að 

skera út nýja viðarplötu eða handskrifa heila blaðsíðu upp á nýtt. Með þessari aðferð gat 

Gutenberg auðveldlega gert þær lagfæringar sem þurfti til að hámarka lesanleika textans.8 

Eftir lagfæringar var bleksverta borin á aftur, pappír settur yfir og pressað. Þannig var hægt 

að prenta eins mikið magn af alveg eins blaðsíðum og þurfti fyrir áætlað upplag prentverks 

hverju sinni.9  

Fyrir tíma Gutenbergs voru bækur handskrifaðar eða prentaðar með útskornum 

viðarplötum sem var bæði mjög tímafrek og dýr iðja. Letrið sem notast var við í Fjörutíu 

og tveggja línu biblíunni var textúr (e. textura) sem var í 

líkingu við þá gotnesku skrift sem bækur voru skrifaðar í á 

þessum tíma. Gutenberg hugðist nota bókfell eða skinn (e. 

pergament) til að prenta á, því prentverkið átti að líkjast sem 

mest handskrifaðri bók. En þar sem að bókfell var mjög 

dýrt10 (til dæmis þurfti skinn af 140 kálfum í eitt bindi af 

biblíunni11) þurfti hann að finna annað efni til þess að prenta á og fór því að notast við 

pappír sem var bæði ódýrt að framleiða og hentaði mjög vel í prentun í prentpressu með 

lausaletri. En þó voru nokkur eintök prentuð á bókfell.12  

Þetta var algjör byltingu í prentun og með henni gat maðurinn loksins miðlað þekkingu 

sinni hvert sem er og þannig tryggt það að þekking sem hann hafði aflað sér yrði ekki 

                                                
6 Ingi Rúnar Eðvarðsson, Prent eflir mennt: Saga bókagerðar frá upphafi til síðari hluta 20. aldar, 
Reykjavík, Hið íslenska bókmenntafélag, 1994, bls. 503 
7 J. Christoph Bürkle, Hans Peter Willberg, Jost Hochuli: Printed matter, mainly books, Zürich, Verlag 
Niggli AG, 2002, bls. 102. 
8 Ingi Rúnar Eðvarðsson, Prent eflir mennt, bls. 28. 
9 Ingi Rúnar Eðvarðsson, Prent eflir mennt, bls. 504. 
10 Febvre, Lucien, and Henri-Jean Martin, The coming of the book: the impact of printing 1450-1800, 10. 
útgáfa, London, Verso, 1997, bls. 30. 
11 The Machine That Made Us, heimildamynd, Patrick McGrady, London: BBC, 2008. 
12 Ingi Rúnar Eðvarðsson, Prent eflir mennt, bls. 504. 

Mynd 3 Textura Gutenbergs. 
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gleymskunni að bráð. Með nýjum aðferðum í prenttækni var unnt að upplýst menn leyst þá 

úr viðjum fáfræðinnar og komið á fót alhliða menntun.13 Með ódýrari bókum og auknum 

fjölda prentaðs efnis jókst læsi hægt og þétt og þannig talið að það hafi haft mikil áhrif á 

endurreisnartímabilið.14 Bækur voru ekki lengur einungis fyrir efnamikið fólk, presta eða 

fræðimenn, heldur varð að almenningseign og ekki vantaði eftirspurnina.15 Um aldamótin 

1500 var útbreiðsla prentunar orðin umfangsmikil, prentað var í 1100 prentsmiðjum í 200 

borgum og prentaðir 36 þúsund titalar í 12 milljón eintökum. Mest var prentað af 

fræðiritum en talið er að fyrsta bók Erasmus, Adagio hafi verið fyrsta metsölubókin. Í 

kjölfarið hófst bylting í auglýsingum, þar sem prentað mál var viðbót við talað og skrifað 

mál og með því var hægt að koma skilaboðum með ódýrari og skilvirkari hætti til fleira 

fólks. Fljótlega var farið að prenta á dagblaðasnið (e. broadsheet) og farið var að gefa út 

dagblöð. Kirkjan nýtti sér prentmiðilinn óspart og prentaði dreifibréf til þess að safna 

peningum, farandlæknar og skottulæknar auglýstu þjónustu sína og bókaútgefendur 

auglýstu nýjustu bækurnar. Stjónvöld og bæjaryfirvöld prentuðu tilkynningar á dreifimiða 

og plaköt. Í mörgum borgum var prentað efni farið að setja svip sinn á þær og prentað mál 

færðist frá því að birtast einungis þeim sem lásu bækur í að birtast almenningi í þeirra 

daglega umhverfi16. 

Með tilkomu pappírs og lausaleturs varð til tækni og hefð í týpógrafíu sem í 

grundvallaratriðum breyttist ekki í um fjórar aldir, en það var ekki fyrr en eftir 18. öld sem 

tæknilegar breytingar gjörbreyttu prentun bóka þannig að miðlun upplýsinga einskorðast 

ekki lengur einungis við prentað efni.17  

Aðskilnaður týpógraferans frá prentaranum kom fyrst fram í bók Joseph Moxon 

Mechanick exercises: or doctrine of handy-works applied to the art of printing (1683-4), 

þar sem hann skilgreinir týpógraferinn sem þann sem hefur yfirumsjón með prentverkinu 

og getur leiðbeint við framkvæmdina með þekkingu sinni. Bókin er hagnýt handbók sem 

lýsir því í hverju prentun fellst með nákvæmum lýsingum á prentstarfisemi, gaf vélrænum 

hlutum orð sem opnaði á umfjöllun um prentun og skilgreindi það starf sem unnið var. 

Þannig hafði fólk aðgang að faglegri sýn og sögu prentunar sem það gat nýtt sér í að dýpka 

                                                
13 Josef Müller-Brockmann, A History of Visual Communication, Niederteufen, Verlag Niggli AG, 1986,  
bls. 32.  
14 Heather Whipps, „How Gutenberg Changed the World,“ livescience, sótt 11. des. 2015 af 
http://www.livescience.com/2569-gutenberg-changed-world.html 
15 Ingi Rúnar Eðvarðsson, Prent eflir mennt, bls. 28. 
16 Josef Müller-Brockmann, A History of Visual Communication, bls. 32. 
17 Joel Pohlen, Letter Fountain, bls. 26. 
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skilning sinn á starfinu, stuðlað að einhverskonar samhæfingu þeirra sem unnu innan 

fagsins og gerði þeim kleift að  miðlað þekkingu sinni á faglegan máta.18 

1.1  Markmið týpógrafíu 
Markmið týpógrafíu er að gera textann áhugaverðan, hvetja fólk til að lesa hann, auka 

læsileika og lesanleika, og ákvarða hraða lestursins. Það skiptir þannig höfuð máli hvers 

konar umfjöllunarefni unnið er með. Þetta er allt ákveðið út frá efni textans og ætlun 

höfundar eða eiganda efnisins. Hann ákveður hvernig textinn er: er hann langur eða stuttur, 

upplýsandi eða aðlaðandi, er þetta frásögn eða leiðbeining?19 Vinna hönnuðarins er að 

koma þeim upplýsingum á framfæri með það í huga að koma þeim í það form sem best 

hentar. Þetta er gert með vali á letri, stærð og uppsetning leturflatar. Þannig er hægt að 

koma þeim upplýsingum sem miðla á sem best til skila.20 Hönnuðurinn þarf að taka tillit til 

þeirrar þekkingar sem hann hefur öðlast en á sama tíma að vera mótækilgur fyrir 

nýjungum. Hann þarf  

ávallt að vera meðvitaður 

um þá vinnu sem búið er 

að vinna af öðrum, því 

hann er alltaf að vinna 

með verk annara. Þetta á 

við letrið, myndir, pappír, verkfæri og vélar. Síðan þarf hann að geta skilað því í endanlegt 

form fyrir framleiðslu.21 Þannig þarf hann ávallt að þjálfa sig og prófa sig áfram til þess að 

staðna ekki. Það er mikilvægt að vinnan endurspegli tíðarandann, en efi og óróleiki er 

eitthvað sem hægt er að nota gegn tilhneigingunni til að fylgja meginstraumum.22 

Þar sem stafirnir í stafrófinu okkar eru svo ólíkir, til dæmis munurinn á forminu á l og m, 

gerir það að verkum að það þarf að huga vel að rýminu á milli stafanna. Hver og einn þarf 

að hafa pláss á báðum hliðum til að koma í veg fyrir árekstra við stafina sem standa við 

hlið þeirra.23 Þegar við lesum, þá horfum við ekki á hvert orð fyrir sig, ekki á hverja 

setningu og heldur ekki hverja málsgrein – heldur tökum við inn samansafn af stöfum sem 

í samhengi annara stafa mynda orðmynd. Þetta gerum við með því að safna saman í 
                                                
18 Robin Kinross, Modern Typography: an essay in critical history, 2. útgáfa, London, Hyphen Press, 2004, 
bls. 22–23. 
19 Joel Pohlen, Letter Fountain, bls. 182. 
20 Margrét Rósa Sigurðardóttir, „Týpógrafía.“ 
21 Emil Ruder, Typographie, 8. útgáfa, Zürich, Verlag Niggli AG, 2009, bls. 8. 
22 Emil Ruder, Typographie, bls. 5. 
23 Erik Speikermann & E.M. Ginger, Stop stealing sheep & find out how type works, 2. útgáfa, Berkeley, 
Adobe Press, 2003, bls. 125. 

 Mynd 4 sýnir hvernig við myndum undirsetingingar og hvar við horfum við lestur 
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Mynd 5 hvernig bil á milli orða og stafa hafa áhrif á lesanleika. 



 12 

nokkurs konar undirsetningu, [mynd 4] sem er um 5–10 stafir og þannig náum við 

samhengi textans og skiljum inntakið.24 En við einblínum ekki endilega á upphafsstafinn í 

orðunum, heldur geta það verið stafir í miðju orði, en við setjum þá stafi í samhengi við þá 

sem á undan og eftir koma og myndum þannig orðin í huganum.25 Þar sem við horfum 

sjaldan bara á einn staf í einu, þarf að gefa hverjum og einum það andrými sem þeir 

þurfa.26 Eftir því sem lesandinn les meira fer hann að þekkja formin sem samansafn 

stafamyndar og leggur þau að minnið. Þannig getur hann lesið hraðar, en staldrar við þau 

orð sem eru honum ókunn.27 [Mynd 5] Markmiðið týpógrafíu er því að koma texta og oft 

miklu magni af texta á sem meðtækilegsta hátt til lesandans með því að gera hann 

læsilegan og lesanlegan.28 

1.2  Munurinn á makrótýpógrafíu og míkrotýpógrafíu 
Það er hægt að skipta týpógrafíu upp í tvær mismunandi nálganir í hönnun og uppsetningu 

á texta, það er makró- og míkrótýpógrafíu (e. macro- og microtypography).29 Í 

makrótypógrafíu er hugað að spennu, uppröðun og umbroti; virðingaröð og skipulagi 

textans; og á hvaða hraða textinn er lesin með hliðsjón af hvaða upplýsingum textinn er að 

koma til skila. Hugað er að andhverfurými og hver textaflötur hugsaður til þess að gefa 

lesandanum áhugaverðan flöt til að horfa á. Því án áhuga augans er hætta á því að að vekja 

ekki áhuga lesandans og þar með missa tengsl við hann með þeim afleiðingum að 

skilaboðin komast ekki til skila.30 

Míkrótýpógrafía snýst um einangraða þætti í uppsetningu á texta svo sem stafi, stafabil, 

orð og orðabil; línur og línubil; og dálka.31 Þegar textanum hefur verið raðað á síður og 

búið er að setja hann upp, það er makrótýpógrafíu hlutanum, þarf að huga að 

míkrótýpógrafíu hlutanum, þar sem textinn lagfærður og hreinsaður með það fyrir augum 

að gera textann lesanlegri og að tryggja að inntak efnisins komist sem best til skila. Það 

þýðir meðal annars að koma í veg fyrir ekkjur (e. widows) og hóruunga (e. orphans), 

athuga og lagfæra greinamerkingar og orðskiptingar, huga að bilum á milli stafa og orða, 

sem og endingum á línum og andhverfurýmum sem getur haft mikil áhrif á lesanleika 

                                                
24 Otl Aicher, Typographie, bls. 133. 
25 Otl Aicher, Typographie, bls. 133. 
26 Erik Speikermann & E.M. Ginger, Stop stealing sheep & find out how type works, bls. 125. 
27 Jost Hoculi, Detail in Typography, London, Hyphen Press, 2009, bls. 8. 
28 Jost Hoculi, Detail in Typography, bls. 7. 
29 J. Christoph Bürkle, Hans Peter Willberg, Jost Hochuli: Printed matter, mainly books, bls. 102. 
30 Kristin Cullen, Design Elements: Typography Fundamentals, Beverly, Rockport Publishers, 2012, bls. 11. 
31 Jost Hoculi, Detail in Typography, bls. 7. 
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textans.32 Áherslan er á að gera textann auðlesanlegan og gefa lesandanum frið en á sama 

tíma að vera áhugaverður og aðlaðandi. Einnig verður að taka tillit til lestrarvenja og 

hvernig lestur fer fram. Persónulegur smekkur eða fagurfræði á ekki endilega við heldur fer 

það frekar eftir líffræði augans. Fátt breytir því hvernig augun lesa, því þó svo að við séum 

ekki lengur einungis að lesa prentað efni heldur fer lestur einnig mikið fram af skjám og í 

okkar nær umhverfi, þá gilda ennþá sömu reglur og hafa gilt frá tímum Gutenberg.33  

Eins og áður hefur komið fram þarf að huga vel að öllum bilum í texta, stafabil þarf að 

vera rétt til þess að gefa öllum stöfum sitt rými en án þess að slíta þá úr samhengi. Bilin á 

milli orða þurfa að vera til staðar því lesandinn þarf að átta sig á hverju orði fyrir sig til að 

átta sig á inntaki textans. Einnig þurfa línubilin að vera stillt í samhengi við stærð letursins 

og orðabila svo að lesandin hoppi ekki á milli lína við lestur.34 Lesandanum er gert kleift 

að átta sig á virðingaröð textans með sjónrænum áherslum þar sem leturform, orð og línur 

krefjast virkrar athygli lesandans. Einnig þarf að hreinsa í burtu óþarfa hik og truflanir sem 

geta heft flæði textans og þannig komið í veg fyrir að lesandinn sé virkur í efni textans.35  

Tækninni fleygði fram á síðustu öld og með tilkomu ljóssettningar (e. phototypesetting) og 

síðar tölvunnar breyttist vinnan við það að setja upp texta töluvert. Makrótýpógrafía hafði 

verið í höndum hönnuðarins, sem útbjó leiðbeiningar fyrir setjarann (e. compositor) sem 

setti textann síðan upp og sá um míkrótýpógrafíuna. En með tilkomu tölvunar færðust 

verkfærin öll á sama stað og þá gat hönnuðurinn séð um tölvusetningu á texta milliðalaust. 

Starf setjarans hvarf en hönnuðurinn bætti við sig vinnunni við að setja textann ásamt því 

að hanna prentverkið. Með tölvunni hafa einnig komið fram aðrir stafrænir miðlar og 

önnur störf runnu saman við starf hönnuðarins, til dæmis litgreining, myndvinnsla og svo 

framvegis. Þessar auknu skyldur gera starf hans mjög krefjandi en gefur honum á sama 

tíma mjög mikið frelsi og meiri stjórn.36 En þar sem færri hendur koma að verkefnum hefur 

kostnaður lækkað við það að koma upplýsingum á framfæri. Á sama tíma skapast hætta á 

að hönnuðurinn missi sjónar á einhverjum atriðum sem eru kominn á hans borð. 

1.3  Hver er tilgangur míkrótýpógrafíu 
Auga mannsins er latt líffæri því það verður fyrir svo ótrúlega miklu sjónrænu áreiti. Það á 

það til að stytta sér leiðir þegar það getur, í raun og veru til að geta lifað af og til þess að 

                                                
32 Joel Pohlen, Letter Fountain, bls. 612. 
33 J. Christoph Bürkle, Hans Peter Willberg, Jost Hochuli: Printed matter, mainly books, bls. 102. 
34 Erik Erik Speikermann & E.M. Ginger, Stop stealing sheep & find out how type works, bls. 129. 
35 Kristin Cullen, Design Elements, bls. 11. 
36 Joel Pohlen, Letter Fountain, bls. 27. 



 14 

ráða úr því hvaða upplýsingar kunna að vera gagnlegar. Augað býr yfir síu sem hunsar það 

sem virðist vera óþarfar upplýsingar. Þar af leiðandi getur það einungis þolað texta sem er 

hæfilega mótaður fyrir lesandann. Annars er því hætt að nema ekki upplýsingarnar sem eru 

í raun og veru gagnlegar og jafnvel hunsað þær. Án þessarar síu augans værum við að 

innbyrða alltof mikið magn af upplýsingum í einu og gætum ekki ráðið við þær allar. Því 

mætti segja að letin sé það sem heldur auganu lifandi.37 

Míkrótýpógrafía er alls ekki áberandi í vinnu hönnuða, því þó nálgunin sé mikilvæg fyrir 

skilning lesandans eiga þeir ekki að vera þeim sýnilegir. Þættir míkrótýpógrafíunnar eiga 

að vera nánast ósýnilegir og lesandin ætti ekki að vera meðvitaður um þá vinnu sem fer 

fram. Þannig að þó svo að þetta séu kannski ekki sýnilegustu þættir týpógrafíunnar hafa 

þeir mjög mikil áhrif á það hvernig við skynjum texta og stjórnar getu okkar til að innbyrða 

allar þær upplýsingar sem hann hefur að geyma. Þessir hlutir geta haft þau áhrif að gera 

texta illlesanlega og óaðlaðandi fyrir lesendann.38  Reglur, hefðir og viðmið í týpógrafíu 

taka mið af framleiðsluaðferðum sem voru við lýði á tímum lausaleturs.39 Þó svo að 

lausaletur sé löngu horfið úr framleiðsluferlinu með tilkomu nýrrar tækni í prentun og 

annarri stafrænni tækni þá hafa reglurnar og viðmiðin ekki þróaðst í takt við það. 

Huganslega hefur það eitthvað að gera með hefðir og tækninlegar afmarkanir, en kannski 

að hönnuðrinn sé ekki að spyrji sig: hvers vegna og fyrir hvern? Breytingar sem hafa orðið 

með tilkomu tölvunnar og ódýrari verfkæra eru ekki einungis af hinu góða, heldur hafa 

þessi tæki líka haft neikvæð áhrif á framsetningu texta og lesanleika. Það þarf líka að hafa 

einhverja þekkingu á því sem verið er að vinna með. Birnu Geirfinnsdóttur kemur inn á 

þessi atriði í grein sinni „Áhrif úreltrar tækni á lesanleika“: 
 

Svo ekki sé minnst á tilkomu einkatölvunnar sem hefur haft gríðarleg áhrif á 
framsetningu texta. Á Íslandi ber hefðin nefnilega lesanleika og frágang 
leturs í flestum tilfellum ofurliði. Þegar talað er um hefðir er hér átt við 
meðhöndlun lengri texta, meðal annars í fræðitextum, skáldsögum og þess 
háttar umbroti, þ.e. þau tilfelli sem mest reyna á svokallaða ósýnilega 
hönnun, eitt stærsta verkefni týpógrafera. Í raun er auðvelt að skilja hvers 
vegna, þar sem erfitt getur verið að frelsa fólk úr viðjum vanans og allt of 
fáir hérlendis þekkja í raun til vinnu týpógrafera. Þó vissulega sé mikilvægt 
atriði að þekkja vinnutæki og forrit vel, er aðalhlutverk týpógrafera að þjálfa 
augað og eigin dómgreind með þarfir lesandans að leiðarljósi.40 

 
 

                                                
37 Otl Aicher, Typographie, bls. 129–131. 
38 Joel Pohlen, Letter Fountain, bls. 185. 
39 Birna Geirfinnsdóttir, „Áhrif úreltar tækni á lesanleika,“ Mæna, 2014, 5. tölublað: 78–83, bls. 79. 
40 Birna Geirfinnsdóttir, „Áhrif úreltrar tækni á lesanleika,“ bls. 79. 
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Þar sem tölvan er orðin að almenningseign gerir hún hverjum sem er kleift að verða 

hönnuður. Hver sem er getur skrifað, hannað og letursett. Það veldur því að mikið er af 

fólki fer á mis við þá hefð og þann lærdóm sem hægt er að draga af sögunni. Auðvelt 

aðgengi að þessum verkfærum er ekki það eina sem þarf til þess að koma upplýsingunum á 

framfæri. Til þess að skilaboðin komist til skila þarf að hafa þekkingu og skiling á því sem 

verið er að gera. Sumir myndu kalla það fúsk þar sem þetta virðist vera mjög algengt, en 

einnig hefur hraðinn á vinnslu efnisins eitthvað um þetta að segja. Þessi vinna er oftast 

unnin síðust og ef til dæmis auglýsingar eru teknar sem dæmi þá skiptir hver mínúta máli 

því allir vilja fá sem mest fyrir peninginn.41 En til þess að ná fram tilætluðum lesanleika og 

skilning, og til þess að skilaboðin nái tilætluðum árangri þarf viðkomandi að hafa vitneskju 

um þær hefðir og reglur sem hafa verið notaðar frá upphafi prentunar.42  

Það sem gefur texta fagurfræðilega ásýnd er tilgangur. Notandinn og notkun textans 

ákveður form textans. Fagurfræði typógrafíu ætti að því að vera skoðuð með þeim augum, 

og með hvaða hætti texti kemur hugmyndum til lesandas.43 

Míkrótýpógrafía fær oft ekki eins mikið vægi og makrótýpógrafían, því svo virðist sem að 

hönnuðir vanræki þátt hennar í hönnun, þar sem þetta er ekki beint spurning um 

fagurfræði, eða persónulegan smekk heldur frekar sjónræna þætti sem gera textann sem 

best móttækilegan fyrir lesandann. Einnig þarf að hafa í huga að þar sem unnið er með 

mikið magn af upplýsingum þarf að huga mjög vel að læsileika og lesanleika.44  

Á míkrótýpógrafía einungis við í samfeldum texta, svo sem í bók, tímarit, dagblaði, á 

vefsíðum og svo framvegis? Eða getur hún haft áhrif á það í nánasta umhverfi okkar? Við 

notum texta til þess að læra, lesa og skrifa; til viðvörunar; til leiðsagnar; og til tjáningar. 

Öll þekkjum við það að þurfa að vinna með texta, hvort sem það er við skrif ritgerða eða 

tölvupósta. Við lesum texta í bókum og tímaritum; á vefsíðum og tölvum; á merkingum á 

fyrirtækjum; í auglýsingum; og á skiltum. Það líður ekki sá dagur þar sem við notum ekki 

texta, hann er út um allt á heimilum okkar og í nærumhverfinu. Nánast allt það sem við 

notumst við daglega er með einhverjum textaupplýsingum. Við lærum stafrófið, málfræði 

og stafsetningu en fæst okkar erum meðvituð um það hvernig við lesum eða hvernig við 

skiljum texta sjónrænt.  

                                                
41 „Víðsjá: 3. Mars 2014,“ Rúv, sótt 11. des. 2015 af http://podcast.ruv.is/vidsja/03032014vidsja.mp3 
42 Joel Pohlen, Letter Fountain, bls. 6. 
43 Otl Aicher, Typographie, bls.118. 
44 Jost Hoculi, Detail in Typography, bls. 7. 
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Það er ekkert meitlað í stein, það er engin ein regla, tungumál eru ekki háð föstum reglum, 

heldur er þau lifandi og rétt eins og lifandi verur vaxa þau og breytist, orð taka á sig aðra 

merkingu og ný bæstast við.45 En til þess að tilgangur hins sjónræna máls komist til skila 

þarf hönnuðurinn sjá hvaða nálgun hæfir því hverju sinni, með því að heimfæra innihald 

efnisins með hliðsjón af hugsunum, lýsingum, tungumáli og tjáningu. Týpógrafía snýst um 

að komast að bestu mögulegri niðurstöðu, leitina að hugsanlega besta forminu til þess að 

hámarka skilning og koma skilaboðum sem best til skila.46 

 

                                                
45 Otl Aicher, Typographie, bls.8. 
46 Otl Aicher, Typographie, bls.132 
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2. Ransókn 

Ég gerði smá rannsókn á því hvernig texti er settur fram í umhverfinu og myndaði nokkur 

dæmi sem ég nota til að útskýra hvað hægt væri að gera betur. Það er ekki algilt að 

framsetning sé illa gerð en oftar en ekki væri auðvelt að gera betur og með smá gagnrýnni 

hugsun og vitneskju um hvernig best sé að koma skilaboðum á framfæri er auðvelt að 

lagfæra flest öll dæmin. Þau atriði sem ég gangrýni hér að neðan gætu við fyrstu sýn talist 

vera aukaatriði en þau geta sannarlega haft áhrif á viðskipti, þann tíma sem fólk hefur til að 

ná skilaboðum og þegar hugsanleg hætta er á ferðum. Því auðvitað eiga upplýsingar að 

vera sýnilegar en oft er það ekki nóg þegar fólk verður að geta auðveldlega nálgast þær 

þegar mikið liggur við.  

2.1 Of mikið af tölum 
Þarna er símanúmer á útiskilti hjá hóteli í 

miðbæ Reykjavíkur. Það er vel sjáanlegt og 

við greinum það mjög fljótt að þetta er 

símanúmer því það er merkt sem slíkt með 

litlu merki með símtóli. Þarna eru nokkrir 

hlutir sem betur mættu fara, símanúmer eru 

sjö tölustafir á íslandi en með 

landsnúmerinu sem er haft með þarna, eru 

þetta samtals tólf tölustafir. Því hefur verið 

skipt upp í tvær grúppur, landsnúmerið er haft sér og síðan sjálft símanúmerið. Það er hægt 

að velta því fyrir sér tilgangi þess að setja símanúmerið (og hvað þá að hafa landsnúmerið 

líka) svona áberandi framan á húsinu en það er kannski ekki aðal atriðið. Heldur er það 

hvernig símanúmerinu er raðað og hvort það væri ekki hægt að gera það þannig að sá sem 

sér það geti munað það eða skrifað það niður ef þörf er á. Hugsanlega hefði verið betra að 

para tölunum saman annan hátt, til dæmis með því að para saman og hafa bil á milli para; 

00 354 56 28 100. Hérna er búið að para tölur í tveggja til þriggja tölustafa hópa, tölur sem 

geta átt heima saman. Þannig væri mögulegt að auðvelda lesandanum að muna númerið í 

heild: 00 sem myndar + sem kemur á undan landsnúmerinu sem er 354, eftir það eru tvö 

pör sem er 56 og 28, því síðustu þrír stafirnir mynda 100 sem ætti að vera auðvelt að muna. 

Hægt væri að hafa landsnúmerin saman í sviga þar sem þau eiga ekki alltaf við. Með 

Mynd 6  
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þessum hætti væri hægt að leggja númerið mun auðveldar á minnið og þannig hefðu 

skilaboðin komist betur fram heldur en áður.  

2.2 Að nota lyftu eða ekki nota lyftu 
Þessi skilaboð eru á lyftu og lýsa því hvað á að 

gera ef um eldsvoða er að ræða. Hérna skiptir 

máli að notast er við texta, íslensku og ensku, 

táknmyndir (e. pictogram) og litakerfi. Það sem 

ég tek eftir er að maður gæti haldið að maður ætti 

fyrst að kveikja bál og þá ekki nota lyftuna 

heldur nota stigann frekar. Það er eins og að hér 

hafi viðkomandi ekki gert sér fyllilega grein fyrir 

því hvernig væri ákjósanlegast að koma 

skilaboðunum á framfæri. Skilaboðin eru flokkuð 

eins og þau séu öll með sama vægi og geta 

þannig valdið misskilningi hjá lesanda. Ef við 

byrjum á því að skoða hvernig skilaboðin eru 

flokkuð, þá er hægt að halda að þetta séu 

einhver stig sem á að fara eftir, ekki að það sé örsök og síðan afleiðing – þegar það er allt í 

báli þá á ég að … Hugsanlega hefði verið betra að textinn sem er í eftsta boxinu, „Í 

eldsvoða“ væri aðgreindur betur frá restinni af skilaboðunum. Fólk sem er að flýja 

eldsvoða veit að það er eldsvoði og þá viljum við alls ekki að þau noti lyftuna heldur fari 

niður tröppurnar. Síðan mætti gagnrýna hvernig textinn er settur upp, þá er ekki hugað að 

lesanleika hans, til dæmis þá er ekki samræmi á línubilum og stærð letursins. Ekki er greint 

á milli íslensku og ensku, nema með línubili sem er þó bara í efsta og neðsta kassanum. Í 

miðju kassanum er lítið línubil og efri línunni í enska textanum er komið fyrir með því að 

minnka letrið. Rauður litur er síðan notaður til að aðgreina hvað á ekki að gera í eldsvoða 

og svartur litur er undir því sem á að gera. Textinn er í raun lesanlegri í rauðu kössunum 

heldur en svarta kassanum þannig að hugsanlega þyrfti líka að velja annan lit þar. 

Þar að auki er hægt að benda á símanúmerið, tölunum er ekki skipt í hópa til að auðvelda 

lestur og bil vantar á eftir tvípunktinum til að gefa tölunum rými. Þetta eru allt mikilvægar 

upplýsingar sem hægt væri að koma betur til skila með litlum lagfæringum sem hugsanlega 

geta skipt miklu máli þegar mikð liggur undir. 

  

Mynd 7  
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2.3 Tvöföld skilaboð? 
Hérna er vindskilti þar sem skilaboðin 

eru heldur ruglingsleg og auðveldlega 

er hægt að ruglast á því hvernig lesa á 

textann. Mislöng bil á milli orðanna 

slíta setningarnar í sundur þannig að 

lesandinn gæti haldið að textanum sé 

skipt í tvo dálka, sem hann reynist 

síðan ekki vera. Hægt er að lesa þetta 

„Welcome to Book Adventure – 

Iceland! Your with us :)“ sem á 

einhvern furðulegan hátt gæti alveg 

verið skilaboðin, því hugsanlega heitir 

búðin Book Adventure en ég held að 

skilaboðiin séu „Welcome to Iceland! 

Book Your Adventure with us :)“ sem er sennilega það sem átti að komast til skila. Þetta er 

dæmi þar sem auðvelt er að sjá hve mikilvægt það er að hafa bil á milli orða rétt og huga 

að því hvernig orðunum er raðað saman til að skilaboðin missi ekki marks.  

 

2.4 Strætó til allra átta 
Við strætóstoppistöðina Hlemm 

er þetta skilti sem sýnir 

endastöðvar strætó í austur átt. 

Leiðirnar eru merktar með 

stórum tölustöfum og síðan nöfn 

endastöðvanna hægra meginn 

við þá. Þær eru hins vegar ýmist 

hægri eða vinstri jafnaðar og það 

virðist sem að letrið sé ekki allt í 

sömu stærð. Tölustafirnir virðast 

aðeins hafa of mikið stafabil, það mætti hafa þá setta mun nær hver öðrum til að þeir 

myndi betri einingu og svo virðist sem að talan fimm í leið 15 hafi verið kraminn, ef maður 

Mynd 8
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ber hana nánar við leið 5. Áfangastaðirnir eru allir jafnaðir við hægri á skiltunum vinstra 

megin en ýmist jafnaðir við hægri eða vinstri á skiltunum hægra megin. Einnig virðist 

manni eins og endastöðvum leiðar 11 og 12 hafi fækkað, þannig að þær sem eftir eru, sitja 

ofar en á hinum skiltunum þar sem einungis er eitt nafn á endsatöð. Allt þetta ýtir undir 

sjónræna óreiðu sem kemur í veg fyrir að skilaboðin komist skýrt til skila. Þarna vantar allt 

samræmi í framsetninguna. 

 

2.5 Þröng stæði 
Hér sjáum við dæmigert skilti 

við greiðsluvél fyrir bílastæði í 

bílakjallara. Allar upplýsingar 

sem þurfa að koma fram eru á 

skiltinu en það er ekki nóg. 

Hérna eru til dæmis upplýsingar 

á bæði íslensku og ensku, það er 

ekki mikið samræmi á milli 

stærða og bila, textinn er 

klesstur saman og gefur letrinu 

ekki það andrými sem það þarf 

til að vera lesanlegt og maður 

þarf í raun að lesa þetta yfir tvisvar til að átta sig á því sem verið er að reyna að koma til 

skila. Þannig þarf lesandin í raun að leita vel að upplýsingum sem hann í raun ætti ekki að 

þurfa. Lesandanum gæti fundist eins og hann þyfti einnig að lesa enska textann þar sem 

hann lítur út fyrri að geyma aðrar upplýsingar heldur en íslenski textinn. Greinilegt er að 

hækkun hefur átt sér stað eftir að skiltið hefur verið sett upp og bara búið að líma rétt verð í 

staðinn með límmiðum sem eru ekki í sömu stærð og letrið sem var fyrir og hann ekki 

settur við sömu grunnlínu. Þessi framsetning gerir það að verkum að tölurnar hoppa smá út 

úr textanum og eru illgreinilegir þar sem þeir eru of náglægt stöfunum í kringum þá. Efra 

megin væri auðvelt að gefa sér það að það kosti 100 kr. á klst. þar sem 100 er meira 

áberandi, en við nánari skoðun er gjaldið 150 kr. Í enska textanum er tölunni 100 troðið á 

milli then og kr., það lýtur smá út einsog þarna standi then look. Þarna mætti greina betur á 

milli enska og íslenska textanns og hópa upplýsingarnar betur saman. Þannig að lesandin 

sjái strax þær upplýsingar sem hann vantar.  

Mynd 10 
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2.6 Aðförin að einkabílnum 
Hérna er dæmi þar sem 

línubilið er minna en 

orðabilið, sem gerir það að 

verkum að maður gæti 

haldið að maður ætti að 

lesa textann lóðrétt en ekki 

lárétt. Þarna er textinn 

samt jafnaður til hægri sem 

kemur að einhverju leiti í 

veg fyrir það en betra hefði 

verið að hafa meira bil á mili línanna þar sem letrið er farið að kyssast og myndar bara eina 

klessu. Þanngi væri hægt að koma í veg fyrir að lesandin ruglist við lestur skiltisins. 
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Lokaorð  

Til þess að koma upplýsingum sem best frá okkur í samfelldum texta er gott að vera 

meðvitaður um alla þá sögu og þekkingu sem maðurinn hefur aflað sér gengum rúmlega 

500 ára sögu prentunar og týpógrafíu. Það hvernig við röðum saman einstökum stöfum til 

að mynda orðamynd og það andrými sem þeir þurfa gerir okkur betur kleift að skilja hvaða 

upplýsingar og fróðleik þeir hafa að geyma. Með því að skoða hvernig við lesum og hvaða 

áhrif það hefur á lesskilning okkar erum við betur búin til að koma frá okkur upplýsingum. 

Míkrótýpógrafía spilar hér lykilhlutverk en með henni stjórnum við bilum á milli stafa, 

orða og lína sem saman hjálpar til við að auðvelda lesandanum að einbeita sér að 

lestrinum. Þannig er líklegra að hann náti inntaki textans og truflast ekki við of mikil bil 

eða klessta stafi eða orð sem myndi torvelda lestur og þar með afvegaleiða lesandann. 

En míkrótýpógrafía skiptir ekki bara máli í samfelldum texta, hún hefur einnig áhrif á texta 

sem við sjáum í umhverfinu okkar. Þar sem við þurfum að þola svo gríðalegt magn af 

upplýsingum getur það haft veruleg áhrif á það hvaða upplýsingar við innbyrðum og hvaða 

skilning við höfum á þeim. Með því að skoða það hvernig best er að skilja upplýsingar í 

textaformi með þeim aðferðum og hefðum sem skapast hafa í prentuðu efni og heimfæra 

þá þekkungur yfir á þær upplýsingar sem við sjáum í nærumhverfinu, gerir það okkur kleift 

að koma skilaboðum og upplýsingum á framfæri og til skila á mun skilvirkari hátt. Oft eru 

þetta upplýsingar sem skipta miklu máli, hvort sem þetta eru auglýsingar, merkingar á 

húsum eða leiðbeiningar sem við þurfum að fylgja á skömmum tíma. Það er ekki gott að 

þurfa að leita að þeim upplýsingum sem maður þarf á að halda þegar lífið liggur við.  

Með tilkomu tölvunnar og tækninýjunga í stafrænni letursetningu hvarf starf setjara sem í 

árhundruð höfðu sérhæft sig í letursetningu og gerði um leið öllum kleift að vinna með og 

setja upp texta óháð því hvort þeir hefðu þekkingu eða þjálfun í því. Þar sem þessi vinna 

fer oft fram síðast í ferlinu, verða þessir þættir míkrótýpógrafískrar nálgunar oft vanræktir 

þar sem hraðinn í vinnuumhverfi hönnuða getur oft verið honum ofviða. 

Þekking, reynsla, þjálfun og skilningur á hefð týpógrafíu hafa áhrif á það hvernig við 

komum skilaboðum til skila, verkfærin eru bara til þess að framkvæma kunnáttuna. Þó svo 

að allir hafi aðgang að tækjum til þess að miðla upplýsingum þá virðist það ekki nægja ef 

markmiðið er að tryggja lesanleika efnisins. Það þarf að mennta fólk betur í því að skilja 

hvernig við lesum texta og hvaðan hann kemur og mennta fólk í sjónrænum skilnigi þar 

sem allir þurfa að vinna með texta í nútímasamfélagi. Við erum ekki bara að taka á móti 
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skilaboðum heldur erum við að vinna með þau alla daga. Það virðist vera sjálfsagt að 

tungumál sé kennt, að það sé talað og að við getum skrifað, enda mjög mikilvægir þættir í 

tilvist mannsins. En þar sem við lifum í svo stafrænum heimi þar sem samskipti fara fram 

með texta þá er það eitthvað sem þarf að leggja meiri áherslu á. Það eru ekki einungis 

fagmenn sem sjá um að setja fram skilaboð, það geta allir og vilja allir gera það og því er 

þekkingin á þessu mikilvæg til þess að hægt sé að koma þeim frá sér. Það að þau séu 

sjáanleg ætti ekki að vera markmiðið í sjálfu sér, heldur að þau séu rétt sett fram og komist 

til skila þannig að viðtakandinn nái skilaboðunum og inntaki þeirra. Það getur skipt 

sköpum hvað varðar viðskipti og líf fólks eins og dæmin hafa sýnt.  

En þetta er þá hugsanlega eitthvað sem þarf að fara leggja meiri áherlsu á og jafnvel hefur 

það verið rætt að það þurfi kannski að leggja meiri áherlsu á sjónræna menntun strax í 

grunnskólum, en einnig þurfa þá hönnuðir og þeir sem vinna með texta að vera meðvitaðir 

um míkrótýpógrafíu til að geta þjálfað og unnið með lesanleika að leiðarljósi. 
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