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Inngangur 

Ritað mál er sjónræn útfærsla á töluðu máli og hugsun mannsins. Lengst af var notast við 

handskrifað letur en síðar var prentað með prentletri. Með tækninýjungum síðustu áratuga hefur 

notkun og vinna með letur orðið sífellt aðgengilegri hinum almenna notenda – en framan af var 

prentleturnotkun aðeins á könnu faglærðra aðila sem höfðu þekkingu og skilning á þeim sjónrænu 

þáttum leturs sem hafa áhrif á læsileika og lesskilning fólks. Í dag vantar upp á að þessi sjónræna 

menntun haldist í hendur við notkun almennings á letri. Verkið Letra hefur þann tilgang að gera 

fólki kleift að kynnast sjónrænum þáttum leturs og virkni þess með því að prófa sig áfram og bregða 

á leik með letur.  

Letra er útskriftarverkefni mitt í grafískri hönnun frá Listaháskóla Íslands og í þessari greinagerð 

mun ég fjalla um hugmyndavinnuna og útskýraferlið og niðurstöðu þess. 
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1. Hugmyndin 

Í upphafi hafði ég ekki beint skýra hugmynd um hvað ég vildi gera að mínu lokaverkefni. Ég velti 

því mikið fyrir mér hvað ég ætti að gera. En komst síðan að þeirri niðurstöðu að vera ekki með 

mjög fastmótaða hugmynd til að byrja með, og leyfa þá heldur ferlinu að ráða því hvernig það 

myndi þróast. Þannig að fyrir fyrsta fundinn þá hafði ég einungis óljósa hugmynd – tilfinningu. 

Þetta var tilfinning fyrir því, að mig langaði til að varpa ljósi á þá þekkingu og þann lærdóm sem ég 

hafði aflað mér í skólanum. Mig langaði til að miðla því sem kom mér kannski mest á óvart í 

náminu og vakti mestan áhuga hjá mér – koma því áfram til annarra. 

Það var í raun mjög margt sem kom mér á óvart í náminu og jók áhuga minn mjög mikið á náminu 

og faginu. Týpógrafía fyrir mér hafði alltaf verið val á letri og nokkrar fastmótaðar reglur og það 

var allt og sumt. Ég gerði mér í raun enga veginn grein fyrir því hvað fælist í vinnu með letur. Þó 

svo að ég hafi unnið með letur bæði í umbroti á dagblaði og við framleiðslu prentaðs efnis á 

auglýsingastofu í nokkur ár á undan skólanum. Þannig hafði ég í raun mjög yfirborðslegan skilning 

á því sem ég var að gera. Ég gat farið eftir reglunum og hægt og rólega lærði ég ómeðvitað sjónrænt 

á letur en það var allt blindandi og án þess að ég veitti því nokkra athygli eða eftirtekt. 

Í náminu komst ég að því að týpógrafía krefst þekkingar á sögu og tilgangi, krefst skoðunar og 

rannsóknar á hverju verki fyrir sig til þess að hægt sé að miðla þeim upplýsingum sem eiga að 

komast til skila á hinn besta veg. Einnig þarf að hafa í huga hvernig augað les, hvar er verið að lesa 

og hvernig efni er verið að setja fram. Námið hefur þannig opnað augu mín og víkkað 

sjóndeildarhringinn mjög mikið og víkkað áhugasvið mitt töluvert. Og þetta var það sem mig 

langaði til þess að miðla áfram.  

Ferli við vinnuna var áhugavert og skiptir miklu máli, lokaútgáfan skipti mig auðvitað miklu máli 

en maður hefur kannski mest gaman af ferlinu sjálfu – þó svo að það eigi ekki að vera markmiðið í 

sjálfu sér. En ferlið er engu að síður vettvangur leiks og tilrauna og leitar, sem hafa þann tilgang að 

koma ákveðinni hugmynd til skila.  

Ennig fannst mér mikilvægt að ná að tengja lokaritgerð mína við hugmyndina að útskriftarverki, þar 

sem ég skrifaði um það hvernig við lesum og skiljum texta með ákveðinni áherslu á texta í umhverfi 

þar sem textavinna er oft framkvæmd af almennum notanda en ekki faglærðum aðila þó svo að þeir 
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séu kannski hönnuðir, eins og ég var, sem hafði áhuga en ekki hugmynd um það hvernig letur 

virkaði og hvernig manneskjan les. 

Niðurstaðan í ritgerðinni var að hugsanlega vantaði á sjónræna menntun almennt. Það vantar 

heilmikið upp á að fólki sé kennt á letur og notkun þess til að hámarka læsileika og að fólk fái 

almenna þekkingu á því sem helst svo í hendur við aukna notkun fólks á letri sem hefur fylgt 

tækniframförum undanfarinna ára. 

Með þessar hugmyndir í farteskinu fór ég til leiðbeinendanna og ræddum við þá á nokkrum 

fundum. Það kom þó engin föst mynd á lokaverkefnið strax, það tók nokkra fundi og á endanum 

kom upp sú hugmynd upp að gera kennsluvef eða leik þar sem hægt væri að læra og leika sér með 

letur á sjónrænan máta. Að gera tól sem gæfi hinum almenna notanda kleift að kynnast þeim 

sjónærnu þáttum sem hafa áhrif á læsileika og bjóða honum upp á að þjálfa sig í notkun á því og 

þannig sett fram texta á skilvirkari og læsilegri máta. 

2. Ferlið 

Fyrsta skrefið fólst í því að kortleggja og átta sig á þeim sjónrænu þáttum sem hafa áhrif á lestur og 

læsileika. Þeir þættir voru skoðaðir og prufaðir, og þannig myndaðist ákveðinn sjónrænn heimur þar 

sem letur var í aðalhlutverki, þar sem ég gerði tilraunir með þeim aðgerðum sem hafa áhrif á 

lesanleika á letri. Ég skoðaði bækur og tók þannig saman nokkrar aðgerðir sem mér fannst henta til 

þess að nota í verkefnið. 

Við leiðbeinendurnir ræddum síðan þær aðgerðir og hvað væri gaman að gera með þær. 

Það sem var mjög mikilvægt fyrir mig var að gera vef sem virkar en til þess þurfti ég forritara. Það 

var hægara sagt en gert að finna rétta forritarann, mig vantaði fyrir það fyrsta einhvern sem hafði 

kunnáttuna og vilja til þess að vinna verkefnið en það átti eftir að taka tíma og krefjast útsjónarsemi 

um leið og ekki var mikið greitt fyrir það. Það voru ekki margir sem komu til greina en mér var bent 

á forritara sem heitir Ingvi Jónasson og var hann mjög hjálplegur og hafði áhuga á að hjálpa mér 

með þetta. 

Samskipti okkar forritarans voru einungis í gegnum vefinn þar sem hann er búsettur erlendis. Fyrst 

spjölluðum við í gegnum tölvupóst og tókum síðan fund á Skype þar sem ég útskýrið verkefnið og 
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1. Mynd. Hérna er mynd sem ég notaði til þess að ústskýra það sem ég var að hugsa um að gera.  
Á henni er ég búinn að setja textann upp þannig að hann er teygður og ruglað er í lesáttum.

2. Mynd. Hérna er ég að sýna hvernig línubil stærð hefur áhrif á letur.



það sem ég hafði í huga að gera, á þessu stigi var hönnuninn sjálf ekki byrjuð nema bara í 

skissuformi. Hann fékk að sjá þær og byrjaði að reyna að finna lausnir á þeim forritunarmálum sem 

hann taldi að væri erfiðast að leysa. Samhliða vinnunni með forritaranum þá hélt ég áfram að vinna 

að hönnun vefsins. Mér fannst ég ekki geta haft hönnunina of bókstaflega og mig langaði ekki að 

vera með of mikið af beinum reglum. Mig langaði að hafa textann sem notandinn væri að vinna 

með í forgrunni og leyfa því að vera nokkuð ráðandi.  

Þar sem ég var með mikið af aðgerðum til að velja úr flokkaði ég þær í fjóra flokka; 1) letur, 2) bil, 

3) afstaða og 4) útlit, þannig gat ég einfaldað aðgerðirnar og komið þeim öllum fyrir með því að láta 

notandann opna einn flokk í einu. Lengi var þetta þannig að fyrsti flokkurinn var letur og var hann 

opin og hægt var að opna hina með flipum fyrir aftan. Með því fannst mér ég leiða notandann, og 

vildi ég hafa það frekar opið hvaða flokk hann opnaði fyrst. Ég kom því með þá hugmynd að láta 

grafíkina endurspegla flokkana og hafa þá nokkuð fljótandi um á skjánum. Þegar notandinn færir 

músina yfir þá færi af stað hreyfing og hann gæti opnað flokkinn. Einnig vildi ég helst ekki að 

notandinn gæti séð þau gildi sem stjórna aðgerðunum til þess að fá notandann til þess að reyna átta 
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3. Mynd. Hérna sýni ég áhrif þess að minka stafabil og síðan hvernig hægt er að gera þann texta 
læsilegri með því að auka orðabilið.



sig sjálfur á því hvað væri rétt, sjónrænt og komið þannig í veg fyrir að notandinn færi eftir 

fyrirfram ákveðnum reglum eða tölulegum gildum í leik sínum með t.d. stærðir og bil. Þannig væri 

mögulegt að hann reyndi á það sjónrænt að finna út úr því hvað væri að virka best saman. 

3. Sýninginn 

Þar sem verkið er vefsíða og ekki hlutur sem hægt er að skoða á eða meðhöndlað beint þá langaði 

mig til þess að koma síðunni inn í safnið með aðeins meiri sýnileika heldur en einungis tölvuskjá. 

Mér fannst ég geta gert það með því að smíða kassa utan um tölvuna og skjáinn – gera 

nokkurskonar leikjakassa eða spilakassa þar sem gestir sýningarinnar gátu prufað síðuna og leikið 

sér með letur. Upphaflega hafði ég ætlað að vera með skjávarpa sem beint væri á gólfið og átti að 

varpa myndbandi þar sem ég var búinn að útbúa þar sem letur stækkaði og minkaði. En fljótlega 

eftir að ég fékk kassan úr smíði, smiðurinn sem hjálpaði mér með hann heitir Kristján Brynjar 

Bjarnason, sá ég að upphaflega plan mitt var ekki að ganga upp. Kassinn var flottur en myndbandið 

var ekki að ganga þannig að ég þurfti að finna nýna leið til þess að vekja athygli á verkinu. 
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4. og 5. Mynd. Hérna eru myndir af sýningunni, hér sést hvar ég set texta á gólfið og upp í loftið.



Ég ákvað því að láta prenta límstafi hjá Bræðurninr Baldursson, nokkrar texta línur ásamt þeim 

grafísku einkennum síðunnar ásamt merkinu. Texinn gaf til kynna að fólk ætti að leika sér og prufa 

en var settur upp þannig að hann var ýmist í hring eða bylgju upp á vegg og niður á gólf og einnig í 

loftinu. Þannig vildi ég vekja athygli á því að því að það skiptir máli hvar texti er séttur og hvernig 

það er gert.  

Held að þessi lausn hafi verið mun betri en að hafa myndband, þetta gaf mér líka kleift að vera 

sýnilegri á sýningunni sjálfri. 

4. Samfélagslegt samhengi 

Í dag er texti gríðarlega mikið notaður þar sem nánast allir hafa aðgang að tölvum eða símum. Á 

sama tíma hefur fólki verið lítið kennt að nota letur. Eins og áður hefur komið fram, var helsta 

markmið Letru, að benda á þetta bil og reyna að finna leiðir til að brúa það.  

Ritað mál er sjónræn útgáfa af talmáli. Skynjun okkar á því er lífræn og ómeðvituð eftir að hún er 

lærð. Að lesa og skrifa krefst þekkingar á sjónrænum eiginleikum stafa sem saman mynda orð og 

samhæfingar handa og huga þegar orðin eru skrifuð. Stafirnir í stafrófinu eru það ólíkir í forminu að 

huga þarf vel að rýminu á milli þeirra þar sem að augað nemur útlit þeirra og orðanna sem þeir 

mynda í samhengi við aðra stafi – og í samhengi við auða rýmið í kringum stafina.   

Með rituðu máli er hægt að geyma hugsanir og miðla þeim. Að skrifa og lesa er eiginleiki sem 

krefst þess að við notum líkama okkar líffræðilega, samhæfa augu, hendur og hug. Þannig er ritað 

mál í raun alveg jafn lífrænt og ómeðvitað og talmál eftir að við höfum lært það. En samhæfingin 

krefst þjálfunar til þess að ná sem bestum árangri og því meira sem við lesum og eða skrifum því 

betri verðum við að lesa og skrifa – bæði skilningur og hraði eykst. 

Mannfólkið hefur notað ritun og lestur við nám, en notkun á prentletri hefur einungis verið í 

höndum fagfólks í prentiðnaði. En með tilkomu tækninýjunga og stafrænu byltingarinnar, hefur 

notkun á letri aukist mjög á síðustu áratugum, en þar sem hún er tæknileg hefur hún kannski ekki 

fengið sömu athygli og ritun með handskrif – þá er hún framkvæmd með tækni og tólum, við notum 

tölvur og lærum fastmótaðar reglur í stað þess að æfa okkur að nota letrið á eigin forsendum, bregða 

á leik með það og þróa sig áfram. 
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Letra er tól sem gerir fólki kleift að þjálfa sig sjónrænt og nota þannig augu og huga á sama hátt og 

það gerir þegar það lærði að lesa og handskrifa. Til þess að þjálfa sig í að nota letur og horfa á það 

sjónrænt – í stað þess að fara einungis eftir fyrirfram gefnum forsendum og reglum um hvað megi 

og megi ekki – leitast Letra við að fjarlægja sig öllum slíkum reglum. Þetta gerir fólki kleift að sjá 

að það er ekki einungis ein rétt leið og hægt sé að nota letur til þess að tjá sig um leið og lært er inn 

á þá sjónrænu þætti sem hafa áhrif á lestur. Þannig getur fólk tekið meðvitaðar ákvarðannir sem 

ekki eru einungis byggðar á útliti þess, heldur hvernig það er notað. 
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Niðurlag 

Þegar ég hugsa til baka þá held ég að þetta hafi gengið bara nokkuð vel, ég náði að gera það sem ég 

hafði lagt upp með í byrjun og verkið þróaðist á þann hátt að ég var mjög ánægður með 

lokaútkomuna. Þetta tók sinn tíma og fann ég það sérstaklega þegar ég var byrjaður að vinna með 

forrtaranum að þetta tekur allt sinn tíma, þá hefði ég alltaf viljað vera kominn lengra með síðuna 

fyrr til þess að geta gert nægilegar prófannir og þannig brugðist við því. En mér fannst ég fá góðar 

viðtökur við verkefninu þó svo að stundum hafi verið nauðsynlegt að kynna verkefnið betur fyrir 

gestum sýningarinnar sérstaklega til þess að það áttaði sig fyllilega á hver tilgangur verksins var.  

Ég náði að dýpka skilning minn á viðfangsefninu meira og gera tilraun sem varð að leik, gerði 

vefsíðu og komst að því að það er kannski þar sem ég á mest eftir ólært. Hugsanlega er það kannski 

það sem ég lærði mest af er það hvernig best er að vinna vefsíður og hvað það er sem ég þarf að 

tileinka mér til þess. Áhugi minn hefur vaxið og mig langar að kynnast því betur hvernig þær eru 

gerðar með því að læra aðeins inn á forritun. Með því að víkka skilning minn á því held ég að ég 

geti unnið betur með forriturm og þannig átt auðveldar með að koma hugmyndum mínum í 

frammkvæmd. 

Letra er þess eðlis að það er alltaf hægt að bæta við síðuna, hún er því ennþá ekki endanleg og mun 

ég vonandi geta haldið áfram að bæta hana og breyta en á meðan er hægt að fylgjast með því á 

letra.is. 
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