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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í grafískri hönnun.  
Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



	

Útdráttur 
Grindarkerfi er stuðningur hönnuða og mætti lýsa sem ósýnilegu lími til að setja upp innihald 

verks. Það er hjálparhönd til að gefa hönnuðum stjórn á texta, myndmáli, gefa skipulag og 

jafnvægi í verki. En það sem verður fjallað um í þessari ritgerð er hvernig grindarkerfið birtist í 

stafrænum miðlum. Það er lagt áherslu á notkun grindarkerfisins, þá sérstaklega hvernig við 

notum það í samtímanum og í stafrænu formi. Það er mjög áhugavert að við notum ennþá 

grindarkerfi sem er leiðandi í hönnun okkar þrátt fyrir að það kerfi hefur verið þróað fyrir um 

150 árum síðan og það er ennþá undirstöðu atriðið við notkun í stafrænum miðlum. Þó að tæknin 

hefur tekið miklum framförum þá er ennþá haldið í gamlar venjur. Það verður farið yfir helstu 

tegundir af grindum sem hjálpar við uppsetningu á efni. Það verður skoðað nútímastílinn og 

hvernig sú hreyfing byggist á einföldun á formi með skipulagningu frá grindinni. Einnig verður 

skoðað pósmódernismann og hvernig sá stíll setti upp verkefni með öðurum leiðum heldur en 

nútímastíllinn og hvernig hann braut upp á grindina. Að lokum er skoðað hvernig grindarkerfi 

birtist í stafrænni tækni. Það verður fjallað um hvernig grindin er mikilvægur stuðningur í 

vefsíðu hönnun. Það verður litið á möguleikana sem býr í sýndarveruleikanum fyrir hönnuði og 

hvernig grindarkerfið nýtist í þeim miðli.  
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Inngangur  

Í gegnum skólagönguna mína í Listaháskóla Íslands hefur verið lögð áhersla á notkun 

grindarkerfisins við verkefni og að skoðað sögu þess. Ég hef oft velt fyrir mér hversu hagnýtt 

grindarkerfi er þegar kemur að sköpun. Hvort það er hamlandi við gerð verkefnis en einnig hefur 

mér fundist það vera áhugavert hvað við notumst mikið við grindarkerfi á öðurum miðlum en á 

prentuðu formi. Grindarkerfi er stuðningur hönnuða og mætti lýsa sem ósýnilegu lími til að setja 

upp innihald verks. Það er hjálparhönd til að gefa hönnuðum stjórn á texta, myndmáli, gefa 

skipulag og jafnvægi í verki. En það sem að ég vil velta fyrir mér í þessari ritgerð er hvernig það 

birtist í stafrænum. 

Ritgerðin mun fjalla um notkun grindarkerfisins, þá sérstaklega hvernig við notum það í 

samtímanum og í stafrænu formi. Mér finnst mjög áhugavert að við notum ennþá grindarkerfi 

sem er leiðandi í hönnun okkar þrátt fyrir að það kerfi hefur verið þróað fyrir um 150 árum síðan 

en er ennþá undirstöðu atriðið við notkun í stafrænum miðlum. Í fyrsta kafla verður farið 

stuttlega í gegnum sögu grindarkerfisins og mun vera skoðað hvernig nútíma stíllinn þróaðist 

með áherslu á Josef Müller sem gaf út bók um notkun grindarkerfis og er svissnesksur hönnuður 

sjálfur. Ég vil skoða grindarkerfið sem Josef-Müller setti upp og hverjar eru reglurnar sem hann 

lagði áherslu á til að ná sem hæstum fagurfæðilegum gildum við notkun grindarkerfis.  
 Í öðrum kafla verður fjallað um þegar grindarkerfið var nýmótað. Það verður skoðað 

hvernig það þróaðist og rýnt í stíl póstmódernismann sem tileinkaði sér að fara út fyrir 

grindarkerfið eða brjóta upp á það sem var leiðandi á tímum undan og kemur fram þessi 

expressjónisma stíll sem að innihald efnisins varð að lykilhlutverki við hönnunarverk. Wolfgang 

Weingart var frumkvöðull hreyfingarinnar við að hugsa út fyrir grindina og ruddi hann veginn 

fyrir póstmodernismanum í grafískri hönnun. Einnig verður fjallað um Katherine McCoy hönnuð 

og kennara  hjá Cranbrook skólanum sem tók mið af þessum nýjungum við það að móta grindina 

með nýjum aðferðum. Það verður skoðað hvernig grindin var mótuð aftur og þessi nýja hreyfing 

varð til.  

Í þriðja kafla verður skoðað hvernig grindin birtist í stafrænum miðlum og þá sérstaklega 

við vefsíðuhönnun. Saga vefsíðuhönnunnar verður tekinn fyrir og skoðað hvernig kerfi var notast 

við það. Einnig verður skoðað hvernig grindin nýtist í sýndarveruleikanum og hvað hann hefur 

upp á að bjóða fyrir hönnuði í framtíðinni.  



6 

1. Saga Grindarkerfisins 

Þróun grindarkerfisins í grafískri hönnun er flókin og á sér langa sögu. Það má rekja hana langt 

aftur í tímann alveg til þess er Rómverjar og Grikkir notuðust við að setja upp texta. Grindin sem 

við notumst við í dag er sprottin upp úr þróun iðnbyltingarinnar. Það er erfitt að ákvarða hvenær 

grindin varð að notum eins og við þekkjum hana í samtímahönnun. Þróun hennar síðastliðin 150 

ár hefur verið stigmagnandi við meiri háttar atburðum frá tæknilegum og samfélagslegum þáttum 

í vestrænum ríkjum. Þar af leiðandi hafa heimspekingar, listamenn, hönnuðir tekið mið af 

þessum breytingum og aðlagað sig að þeim.1  

Það má rekja samtíma og undirstöðu atriði grindarkerfisins til tímans frá því þegar 

Johannes Gutenberg fann upp á fyrstu prent pressunni kringum 1740, hann notaðist við að skera 

út stafi á tré eða járn kubba og raðaði saman á flöt. Það var borið blek yfir stafina eftir 

uppsetningu og pressað saman með blað á milli.2 Með það í huga þá er stöfunum raðað á 

skipulagðan hátt og uppsett með spássíum sem gefur heildarmyndinni strúktúr. Þó það er langt 

síðan að Gutenberg fann upp á þessari leið við prentun þá notumst við ennþá við grundvallar 

uppsetningu þar sem að allt sem við setjum á blað er sett á skipulagaðan hátt. Þar kemur 

grindarkerfið til sögunnar, þegar grindarkerfið var fundið upp þá er það byggt upp frá þessum 

gömlum hefðum sem við tileinkum okkur enn í dag. Við dagleg hönnunarverk þá hjálpar að 

notast við grindarkerfi til að finna taktinn sem við setjum á blað.  

Grindarkerfi getur hjálpað við uppsetningu og skipulag. En kerfi stjórnar okkar 

hugsunarhætti og er auðvelt að kerfaskipta allt sem við tökumst á við hvort sem það er við 

kerfaskiptingu til þess að létta fyrir okkur skilning á efnum, menningu og samfélagi. Eins og 

Ármann Jakobsson skrifar í greininni sinni: Flokkunarkerfi hins yfirnáttúrulega þá greinir hann 

frá:  

Kerfi stjórna hugsun manna talsvert, bæði sérfræðinga og almennings, og kannski 
mest þegar við vitum ekki af því, þegar kerfi eru orðin sjálfsögð nánast eins og 
náttúrulögmál, eru sett fram sem heilbrigð skynsemi jafnvel en það orð er iðulega 
notað um vanabundna hugsun, kerfi sem hafa verið samþykkt án mikillar yfirlegu 
og menn vilja ekki draga í efa, ef til vill ekki síst af hugsunaleti.3 

																																																								
1 Timothy Samara, Making and breaking the grid, Making and breaking the grid, New York: Rockport Publishers 
Inc, 2002, bls 14. 
2 Mary Bellis, „Johannes Gutenberg and the printing press,“ The Balance, 4. Ágúst 2016, sótt 18. Nóvember 2016 af 
http://inventors.about.com/od/gstartinventors/a/Gutenberg.htm 
3 Ármann Jakobsson, „Flokkunarkerfi hins yfirnáttúrulega“, Mæna 2015, tbl. 6 (mars 2015): bls. 87–90. 
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Að nota grindarkerfi við uppsetningu getur hjálpað talsvert við að hagræða hlutum til 

hins betra. En þrátt fyrir að grindarkerfi hjálpi okkur að skilgreina okkar efni þá þarf 

viðkomandi að kunna á kerfið svo að það getur nýst honum sem best. Hagnýtni 

grindarkerfisins fyrir hönnuði er gerð til að veita stjórn á tvívíðum og þrívíðum 

verkefnum með praktískum leiðum sem gefur honum kleift að hagræða sjónræna þætti og 

leysa þá með skynjun, skipulagningu og hraða. Þá getur hönnuðurinn gert verkið sitt með 

meira sjálfsöryggi.4 Hönnuðir sem notast við grindarkerfið sér að við notkun þess að 

vandinn við verkefnið verður auðleysanlegt með hagnýtni, það gefur rökrétta og 

fagurfræðilega mynd á sjónrænum skala. 5 Það skal þó tekið fram að það er ekki sjálfsagt 

að allir hönnuðir notist við grindarkerfi heldur er það hjálp sem sumir tileinka sér með 

verkin sín en sumir ekki.  

Nútíma stíllinn og notkun grindarkerfis birtist við fyrstu heimstyrjöldina þá kom á 

hreyfing sem heitir Nýleturfræði (e. New Typography). Þeir skildu við samhverfu, skraut 

og teikningar sem var leiðandi stíll áður fyrr og tileinkuðu sér hvít bil eða „loft“ í 

verkum, einföldun á letri og ljósmyndir urðu aðal efnið sem var sett á blað.6 Frá þessari 

hreyfingu þróuðust margir aðrir stílar sem tileinkuðu sér einföldun á formi í verkum 

sínum. Meðal annars voru það: Bauhaus, De Stjil, Werkbund, alþjóðastíllinn en þessar 

nútíma hreyfingar notuðust við grindarkerfi til að ná fram einföldun í verkunum og koma 

skipulagi á óreiðuna sem þeir höfðu fyrir höndum. En ástæðan fyrir þessum breytingum 

hönnuða voru þróunin í samfélaginu við iðnvæðinguna.7  

Hér eru myndir sem sýna hvernig nútíma stíllinn setur upp verkefni á einföldu formi með 

notkun grindar 

 

 

 

																																																								
4 Josef Müller-Brockmann, GridSsystem in Graphic Design: A Visual Communication Manuel for Graphic 

Designers, Typographers and Three Dimensional Designers (German and English edition), Þýskaland: Braun 
Publish, Csi; Bilingual edition, 1996, bls 9. 

5 Josef Müller-Brockmann, Grid System in gGraphic Design: A Visual Communication Manuel for Graphic 
Designers, Typographers and Three Dimensional Designers (german and english edition), bls 9. 

6 Richard Hollis, Swiss Graphic Design: The Origins and Growth of an International Style, 1920–1965, London: 
Laurence king publishing ltd, 2006, bls 16.  

7Richard Hollis, Swiss Graphic Design: The Origins and Growth of an International Style, 1920–1965, bls 16.	
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Mynd 1. Herbert Mayer plakat,              Mynd 2. Walter Gropius, Bauhaus, 1926. 

Nýleturfræði stíl, 1927. 
 

                                                                                    
Mynd 3. Josef-Müller plakat       Mynd 4. Josef-Müller plakat, 1960 
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1.2 Grindarkerfi notað í samtímahönnun 

Grindarkerfi eins og hönnuðir notast við í dag skiptist í nokkra flokka. Það sem þarf að hafa í 

huga er innihald efnisins við val á grindarkerfi. Það þarf að sjá hvernig efnið á að vera sett upp, 

hvernig myndirnar eru og hvort að fyrirsagnir eru langar. Eftir það þarf að setja upp grind sem 

nær að halda utan um allt efnið án þess að það fer úr skorðum seinna meir við gerð verkefnisins.8 

 Handritagrind (e. manuscript grid) er grind sem er gott til að notast við að setja upp 

bækur eða langar ritgerðir. Þessi grind þróaðist frá því þegar fyrst var sett upp handrit og hefur 

þróast síðan við bókaprentun. Þetta grindarkerfi er einfaldasta kerfið og er því hentugt fyrir 

langan texta. Í þessari grind er gert ráð fyrir fyrirsögnum, blaðsíðutölum og tilvísunum. Textinn 

er settur í rétthyrndan ramma. Þó að grindin er einföld þá þarf samt að hafa í huga hvernig 

hönnnuður setur upp textann með jafnvægi á spássíum (betra að hafa spássíur breiðar) til að gefa 

lesandanum einfalda nálgun að innihaldinu og gefa sjónræna fegurð. 9  

 
Mynd 5. Handritagrind. 

 Dálkagrind (e. column grid) gefur skipulag yfir láréttar línur og er hentugt að nota t.d við 

að setja upp tímaritagreinar. Hönnuðurinn setur textadálka innan í láréttu línurnar, þeir geta verið 

stuttir eða geta farið yfir línuna til að hafa dálkana breiðari. Þessi grind er sveigjanleg og hægt að 

fara yfir grindina með því að setja inn myndir. Hönnuðurinn finnur rétta lengd fyrir 
																																																								
8 Timothy Samara, Making and Breaking the Grid, bls 24. 
9 Timothy Samara, Making and Breaking the Grid, bls 26.	
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textadálkanna með leturstærð, línubili og plássi. Í hefbundinni dálkagrind þá er plássið á milli 

dálka gefið x sem er stærðin á bilinu og spássíur eiga að vera tvisvar sinnum stærri en x stærðina 

sem sagt x2 sem gefur jafnvægi á blaðsíðuna í heild. Einnig er hægt að setja flæðandi línu sem er 

lóðrétt yfir láréttu dálkana sem er fyrir fyrirsagnir.10  

 
Mynd 6. Dálkagrind. 

 Einingagrind (e. modular grid) er skipulag fyrir flóknari innhald á efni. Einingagrind er 

dálkagrind með fleiri lóðréttum línum sem skiptir dálkunum í raðir. Einingarnar skiptir efninu í 

litla dálka. Það getur verið flókið að nota þessa grind en þegar dálkaeiningarnar eru minni þá nær 

hönnuðurinn meiri sveigjanleika á efninu. Þetta grindarkerfi er oftat notað við mikið upplýsinga 

flæði líkt og fyrir opinber rit. 11

																																																								
10 Timothy Samara, Making and Breaking the Grid, bls 27. 
11 Timothy Samara, Making and Breaking the Grid, bls 28.	
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Mynd 7. Einingagrind. 

Stigvaxandi grind (e. Hierarchical Grid) er grindarkerfi sem styður við stigveldi 

upplýsinga. Sú grind er fyrir efni sem er ekki endilega rétt að setja upp sem tímaritagrein 

eða í bækur. Þessi grind er lífræn leið til að koma fram upplýsingum á flæðandi vegu. Við 

byrjun vefsíðugerðar þá var þessi grind notuð við stuðning á uppsetninguvefsíðna til 

dæmis.12

																																																								
12	Timothy Samara, Making and Breaking the Grid, bls 29.	
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Mynd 8. Stigvaxandi grind. 

 

 Það er á ábyrgð hönnuða hvort þeir vilja notast við sérstaka grind, það er ekki 

regla að gera það. En grindin er hjálpartól til að koma saman verkefnum með skilvirkni 

og hjálp við uppsetningu. 

 

1.3. Reglur við notkun grindarkerfis 

Eiginleikar grindarkerfisins sem hönnuðir líkt og Josef Müller fundu upp á til að 

auðvelda við uppsetningu texta, tímarita og plakata þá er hönnuðurinn að notast við grind 

sem hjálpar honum. Það er á hans ábyrgð að þekking, geta og hugarfar leiði dagsins ljós í 

verkum sínum á notkun grindarkerfisins. Það er s.s á hans ábyrgð að sína hvað hann getur 

og hvað hann hefur lært við notkun á grindarkerfinu til að geta notað skipulagninguna á 

rökréttan og skilvirkan hátt við uppsetningu á verkum sínum.  

Josef Müller er einn af svissnesku hönnuðunum sem setti upp aðgengilegt grindarkerfi 

sem er enn notast við í dag og ættu allir grafískir hönnuðir að kannast við.  

Það má segja að grindarkerfið sem var einskonar regla og útreiknað kerfi sem hönnuðir 

ættu að fylgja eftir til að ná sem hæstum fagurfræðilegum skala á verkum sínum. 

Grindarkerfið er því strúkturað til að veita hönnuðinum hjálp við uppsetningu á verkum 

sínum og til að gefa verkum þeirra heildarmynd. Grindarkerfið er kannski hamlandi svo 

að þeirra eigin rödd komi ekki fram eða ásýnd. Það er búið að leggja niður línurnar fyrir 

hönnuðinn en þá er auðveldara fyrir hann að hanna innan sérstaks ramma heldur en að
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 fara sínar eigin leiðir með uppsetningu á efni. Þó að grindarkerfi er hjálp við uppsetningu 

þá þarf hönnuðurinn að kunna að nota það svo að hans eigin ásýnd nái að skína í gegn.  

Josef Müller setti fram nokkrar reglur við uppsetningu á efni þegar það er notast 

við grindarkerfi. Það sem þarf að hafa í huga við það er stærð á dálkunum (e. columns) 

sem hjálpar að láta textan sitja betur á blaðinu þannig að stærðin á letrinu og stærðir 

dálkanna samsvarar sér. Ef textadálkarnir eru of langir þá er það erfitt fyrir lesandann að 

fylgja eftir textanum og verður þreytandi að lesa hann. En einnig þarf að passa upp á að 

dálkurinn fyrir textann verði ekki of stuttur svo að hann missi ekki innihaldsefnið úr 

skorðum. Það er ágæt regla að fara eftir því að þegar texti er settur upp að hafa ekki fleiri 

en tíu orð í einni línu. Stærðin á letrinu er mikilvæg þ.e. ef letrið er í tuttugu punkta þá 

þurfa dálkarnir að vera frekar breiðir, en ef letrið er í sjö punkta stærð þá þurfa dálkarnir 

að vera þröngir. Ekki má gleyma spássíunum en þær þurfa að samsvara stærðinni á 

letrinu, ef það er notast við tuttugu punkta. Þá þurfa spássíur að vera frekar breiðar.13 

 Línubil (e.leading) er mikilvægur þáttur til þess að ákvaða breiddina á dálknum, 

hvort það er auðvelt að lesa letrið og hvernig þetta allt samsvarar sér í heildina. En það er 

best að sjá það út sjónrænt hvernig textinn kemur út í dálkunum.14  

Spássíur (e.margins) eru mjög mikilvægar fyrir heildarútlit á uppsetningu. En ef það eru 

góðar spássíur á blaðinu þá getur það ekki bara hjálpað við prentun þegar þarf að skera af 

blaðinu heldur gefur það verkinu fagurfræðilega eiginleika. Þannig að það er best að hafa 

nóg af spássíum. En ef engar spássíur eru þá finnst lesandanum það vera óþægilegt að 

lesa textan og finnst hann fylla upp í alla blaðsíðuna.15 

 Letur og þykkt letursins þess hjálpar lesandanum að skilja blaðsíðuna betur. Letur 

sem er notað í meginmáli þarf að samsvara fyrirsögninni hlutfallslega séð, það getur verið 

í annarri þykkt t.d feitletrað. En ef viðkomandi er að nota tvö mismunandi letur s.s eitt í 

meginmál og hitt við fyrirsögn þá þarf að vera sjáanlegur munur í stærð til að geta 

skilgreint hvað er fyrirsögn. Þá myndi fyrirsögnin vera í níu punkta letri en meginmál í 

																																																								
13 Josef Müller-Brockmann, Grid System in Graphic Design: A Visual Communication Manuel for Graphic 

Designers, Typographers and Three Dimensional Designers (German and English edition, bls 31 
14 Josef Müller-Brockmann, Grid system in Graphic Design: A Visual Communication Manuel for Graphic 

Designers, Typographers and Three Dimensional Designers (German and English edition, bls 35. 
15 Josef Müller-Brockmann, Grid System in Graphic Design: A Visual Communication Manuel for gGaphic 

Designers, Typographers and Three Dimensional Designers (German and English edition, bls 39 
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sex punkta.16 Þetta eru nokkrar reglur sem þarf að hafa í huga þegar hönnuður setur upp 

grind. Viðkomandi þarf að kunna á reglurnar til að setja fram efni í grindarkerfið á 

skilvirkan hátt það þarf líka að hafa í huga verkefnið sjálft til að ákveða hvaða grind er 

best að notast við. Fyrir blaðagrind eða tímaritagrind sem er með ljósmyndum eins og má 

sjá í fyrri kafla „Grindarkerfið í samtímahönnun (bls.5)“ hvernig er notast við 

grindarkerfi.  

 

2. Nýmótun á grindarkerfi 

Áður fyrr vantaði upp á expressjónismann í verkunum hjá hönnuðum sem héldu sig við 

grindarkerfið í nútímastíl sem kom fram við byrjun tuttugustu aldar. Það er að segja það 

vantar upp á að þeirra rödd og túlkun fengi að heyrast gegnum verkin.  

Við enda tuttugustu aldar var brotið upp grindarkerfið sem var búið að vera leiðandi í 

grafískri hönnun við nútímastílinn. Það má segja að þegar kerfið var brotið þá kom fram 

þeirra eigin stíll og ásýnd á þeirra eigin verkum. Þeir gerðu verkin sýn expressjónísk. En 

ef farið er aðeins aftur í tímann fyrir tíð nútímastílsins, í kringum fyrstu heimstyrjöldina. 

Þá birtist hreyfing sem heitir Dada. Áherslur þeirra voru að lýsa andúð þeirra á stríðinu. 

Þeir notuðust við ritað mál á abstrakt máta.17 Það sést hvernig þeirra túlkun kom fram á 

abstraktan hátt án grindar og innihaldi efnisins varð helsta viðfangsefnið á sjónrænum 

máta.  

 

																																																								
16 Josef Müller-Brockmann, Grid system in Graphic Design: A Visual Communication Manuel for Graphic 

Designers, Typographers and Three Dimensional Designers (German and English edition, bls 44.	
17 Timothy Samara, Making and Breaking the Grid, bls 112. 
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Mynd 9. Johannes Itten, Dada. 

 

En við lok tuttugustu aldar kom aftur þessi óreiða í tjáningu eftir einföldun forma 

nútímastílsins. Expressjónismi kom fram með áherslu á innihald efnisins. Brotið var upp 

á staðbundna grindarkerfið og stíllinn sem var leiðandi við seinni heimstyrjöldina. Kom 

það fram fyrst um 1960 þar sem Wolfgang Weingart leturfræðingur, Emil Ruder og Max 

Bill kennari hjá Basel leiddu nýja hreyfingu í Sviss sem bar nafnið Nýbylgja (New 

Wave). Stefnan lagði áherslu á innsæi hönnuðarins en einnig var teygt, beygt og nýmótað 

á form módernismans svo að í verkunum komu fram þeirra eigin tjáning og rómantík.18 

Wolfgang var mjög leiðandi í þessari hreyfingu þar sem að hann fann upp nýjar 

sjórnænar leiðir til að undirstrika tungumál eða ritað mál. Þannig að það var brotið 

hefbundna formið sem hafði verið ríkjandi í hönnun áður fyrr við grindarkerfið. Hann 

sýndi fram á að kerfið gat verið brotið á margvíslegan hátt til að skipuleggja sjónræna 

þætti og að innhald verkefnisins væri mikilvægt til að ákvarða hvaða kerfi er best að

																																																								
18 Hellen Armstrong, Graphic Design Theory: Reading from the Field,  bls 20. 
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 notast við að hverju sinni.19 

 Hann lét ímyndunaraflið flæða við það að brjóta upp á grindina en hann útskýrir: 

„Ég efaðist um innihald og framkvæmd leturfræðinnar, ég breytti reglunum og endurmat 

möguleikana. Ég vildi vekja upp þessa fræðigrein og beygja leturfræðina til enda og að 

lokum sanna að leturfræði er list.“20  

 Þar sem að grindarkerfið og formúlan fjarlægir persónulegu ásýnd og áhrif 

hönnuðarinns með áherslum frá stílnum sem notaðist við nútímastílinn í grindarkerfi. Þá 

mætti segja að grindarkerfið dragi úr mannúðlegum eiginleikum á innihaldi efnisins. 

Þannig að tilraunir Weingarts með formúlu grindarinnar í huga þá vildi hann leggja 

áherslu á einstaklinginn í verkunum og vildi ýta á verkin svo að þau verða meira í líkingu 

við list frekar en útreiknað ferli við framkvæmd á verki. Wolfgang hélt fyrirlestur um 

þennan tilraunastíl sinn í helstu listaskólum í Evrópu og Bandaríkjunum og þannig ruddi 

hann veginn fyrir póstmodernismann í grafískri hönnun.21 

																																																								
19 Timothy Samara, Making and Breaking the Grid, bls 116. 

„To question established typographic practice, change the rules, and to reevaluate its potential. I was motivated to 
provoke this stodgy profession and to stretch the typeshop’s capabilities to the breaking point and finally, to prove 
once again that typography is an art“ Michael Edward Outhouse, „The Influence of the Postmodern Graphic 
Design Genre on Contemporary Graphic Designs Analyzed in the Context Generic Participation“,Thesis and 
Dissertations, bls 12, sótt 10. Nóvember 2016 á 
http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4514&context=etd.	

21Michael Edward Outhouse, „The Influence of the Postmodern Graphic Design Genre on Contemporary Graphic 
Designs Analyzed in the Context Generic Participation“, bls13.  
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             Mynd 10. Wolfgang Weingart, Ausstellung plakat. 

 Það var ekki fyrr en mörgum árum seinna þar sem að stíllinn póstmódernismi birtist í 

grafískri hönnun. Jeffrey Keedy sem var nemandi við Cranbrook Academy of Art sem hann sagði 

samnemendum sínum frá póst-strúkturalist verk frá Barthes og öðurum fræðimönnum.22 Þessi 

kenning varð ríkjandi í skólanum hjá Cranbrook og Katherine McCoy sem byrjaði að kenna 

grafíska hönnun við skólann árið 1970. Þá notaðist hún til að byrja með 

nútímastílinn/alþjóðastílinn og grindarkerfi þess eins og hún hafði lært í skóla áður fyrr. En við 

tilraunaumhverfið sem Cranbrook skólinn hafði upp á að bjóða ákváðu kennarnir í skólanum að 

tileinka sér tæknina sem Weingart notaðist við í Nýbylgjunni. Eftir þessa ákvörðun fengu 

nemendur að brjóta upp grindarkerfið sem hafði verið undirstöðu atriðið við gerð verka áður fyrr. 

Cranbrook nemendur og kennarar gátu þannig komið fram verkum sínum með öðrum áherslum.

																																																								
22Ellen Lupton, „Deconstruction and Graphic Design: History Meets Theory, Scribd, 11. maí 2016, bls 8, sótt 2. 

nóvember 2016 á https://www.scribd.com/document/312291256/Deconstruction-and-Graphic-Design. 



 18 

 Þar sem að kenningin sem kom upp frá Jeffrey Keedy varð að fagi í skólanum en hún útskýrir 

hvernig þau notuðust við kenniguna á þennan máta: „Kenningin varð partur af vitsmunalegu 

menningunni í listum og ljósmyndun. Við reyndum aldrei að setja sérstaka áherslu á texta, það 

var meira sem flæðandi tilraunir á ferlinu.“23 

 Þar sem að grafísk hönnun varð ekki fyrir áhrifum frá póstmodernismans fyrr en seinni 

hluta tuttugustu aldar þá hafa alltaf verið miklar vangaveltur um hvað skilgreinir 

póstmódernismann frá öðurum hreyfingum. Ein skilgreininginn hljómar svona: „Það hefur alltaf 

verið ruglingur um hvað póstmódernismi er, en augljósasta einkenni hans er að það er viðbragð 

(ekki höfnun), við formum há módernismans24 

Þessi orð voru sögð af hönnuðinum Keedy sem skrifaði ritgerð um Graphic design in the 

postmodern era. Hann fjallar um að póstmódernismi er ekki stíll heldur er það samþætting af 

kapítalsimanum sem braust út í kringum 1940 einnig eiga í hlut umhverfisvitund, tölvan og 

rafrænir þættir. Þegar að póstmodernisminn kom fram í verkum annarrra þótti það fyrst til að 

byrja með vera agalaus sjálfdýrkun en þá kom það í ljós að það var ný leið til að miðla 

skilaboðum í verkunum. Stíllinn var fyrst litinn á sem undarlegur og frekar óhefbundinn og þótti 

verkin vera sett saman úr alls konar stílum í einn graut.25  

 Þetta var nýjung til að brjóta upp grindarkerfið og leyfa þeirra eigin túlkun að koma fram 

án þess að bindast við sérstaka grind. Það sést hvernig þessi stíll hefur ekki neitt ákveðið kerfi 

sem farið er eftir, þar sem að hönnuðir fóru sínar eigin leiðir í að sýna hvað þeir vilja að komi 

fram. Þegar póstmódernísk verk eru skoðuð þá er það sett fram á einstakan veg til að sýna að 

verkin eru líka tilfinningarík, með óreiðu sem er algjörlega andstæðan við nútímastílinn. 

Nútímastíllinn notast við grindarkerfið sem allt byggist á að vera útreiknað, skipulagt og 

strúktúrað. Póstmódernískir hönnuðir álitu að tungumálið ætti að vera meira expressjónískt 

heldur en að veita bara athygli að innihaldi textans. Hvíta blaðið bjó yfir svo miklum eiginleikum 

til að koma fram upplýsingum á öðruvísi máta. Grindin virkaði sem hamlandi á tjáningu í þeirra 

augum.

																																																								
23 „Theory had become part of the intellectual culture in art and photography. We were never trying to apply specific 

texts – it was more of a general filtration process.“ Ellen Lupton, „Deconstruction and Graphic Design: History 
Meets Theory“, bls 8.   

24 .„Although there has always been some confusion about what postmodernism is, the most obvious feature is that it 
is a reaction (not rejection), to the established forms of high Modernism“ Jeffrey Keedy, Graphic design in 
postmodern era, Emigre 47, 14. Júní 1998 á http://www.emigre.com/Editorial.php?sect=1&id=20 

25 Jeffrey Keedy, „Graphic design in postmodern era.“  
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2.2. Hvernig er grindin brotin upp 

Þegar hönnnuðir hafa lært lykil flokkana við grindarkerfið þá er líka hægt að leika sér með 

formið. Það er ekki heilagt að nota þessar grindur eins og þær eru en hönnuður þarf að ákveða 

sjálfur hvernig hann getur túlkað verkefnið sitt á annan veg með því að brjóta upp á hefbundna 

form grindarkerfisins. Hönnuður getur leikið sér með að halla grindini á ská, skera af henni og er 

áhugavert að sjá hvað gerist þegar upplýsingarnar eru settar á annan hátt.26  

 Hér er t.d mynd af einingagrind sem hefur verið brotin upp á og nýmótað á formi þess til 

að gefa dýpt. Grindinar með dálkunum hefur verið brenglað til að sýna fram á möguleikana við 

að sýna upplýsingar við sýndarheim og gefa vídd.27 

 

Mynd 11. Einingagrind brotin upp 

 

 

 

 

 

																																																								
26 Timothy Samara, Making and breaking the grid, bls 122.	
27 Timothy Samara, Making and breaking the grid, bls 122. 
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3. Notkun grindarkerfis í stafrænum miðlum 

Í samtíma grafískri hönnun þarf að hanna við viðeigandi miðla sem notast er við í dag. Það hefur 

margt breyst frá árum áður þar sem að helstu verkefni sem hönnuður þurfti að kljást við voru á 

prentuðu formi t.d bækur, plaköt, tímarit og auglýsingar í blöð. Heimurinn hefur breyst mjög 

hratt frá því að fyrsta tölvan kom á markað, en nú við byrjun tuttugustu og fyrstu aldar hefur 

stafræn tækni tekið yfir. Við þurfum að aðlaga okkur að nýjungum hverju sinni og þróunin er 

hröð. Í dag þurfa hönnuðir að taka mið af að hanna fyrir markhóp sem notar allskyns 

tæknivæðingar í nútímanum. Tækni iðnaðurinn hefur blómstrað með tilkomu snjallsíma og 

spjaldtölva. Hönnuðir hanna mest megnis allt í tölvum og það eru ýmis forrit sem hægt er að nota 

til að setja upp verk sín. Þessi tækni hefur hjálpað okkur við að framkvæma verkefni með 

hagnýtni, einfaldleika og fjölbreytileika.  

 Algengt er að grafískir hönnuðir notast við helstu Adobe forritin við framkvæmd á 

verkefnum. Það er nánast allt sem þú getur gert í þessum forritum sem hjálpa til við strúktúr og 

ásýnd í því verkefni sem þú ert að vinna að. Til að mynda forritið Adobe indesign gefur 

notandanum auðvelda sýn við að setja upp helstu texta til að sýna skipulag og er það einfalt í 

notkun ef hönnuðurinn kann vel á undirstöðuatriði forritanna. Áður en að hönnuðurinn byrjar að 

vinna verkefni þá velur hann hvernig stærð á blaði hann vill vinna með. Frá því er hægt að setja 

grind s.s lóðréttar og láréttar línur til að skipta blaðsíðunni í kerfaskipt hólf.  Hönnuðurinn er því 

að notast við skjáinn sem eina heild á verkefninu. Það eru öll forrit sett upp í ramma í 

tölvuskjánum sem við þurfum að fara eftir. Það eru til önnur forrit sem hægt er nota eins og 

forritið Adobe Illustrator er hentugt við að teikna í, t.d vector teikningar en það er svo margt 

annað hægt að gera í því og þar geturu líka sett upp stærðina á efninu sem þú ert að vinna með og 

getur sett upp grind til að hjálpa við uppsetningu efnisins. Adobe Photoshop er gott forrit fyrir 

myndvinnslu og það býður upp á undirstöðu atriði líkt og hin forritin. Þessi þrjú helstu forrit 

gefur þér kleift að hagnýta öllu því sem þú vilt koma fram í verkefnum þínum á auðveldan hátt. 

Tölvan stýrir hönnuðinum í gegnum ferlið til að koma því fram á sem bestan máta í þ.e.a.s. það 

er auðvelt að setja upp grindarkerfi í þessum forritum sem hjálpa með uppsetningu. 

 Forritum hefur fjölgað samhliða vaxandi tækni. Það eru til mörg önnur forrit sem hjálpa 

til við gerð að vefsíðu hönnun, þróun smáforrita og fleira. Alltaf sér maður einhverjar nýjungar 

sem tengjast tækninni. Við erum að hanna í takt við tæknina og grindarkerfið þróast við það 

einnig sem er áhugavert að sjá. Þegar hönnuður setur upp sjálfur grind getur það tekið tíma en
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 samkvæmt Sigurði Ármannssyni er það þess virði vegna þess hversu gagnleg grindin er fyrir 

verkefnið, þegar grindin er uppsett þá er fljótlegt að setja verkefnið upp.28 Hann bjó til 

útreiknivél til að reikna út grind auðveldlega með lítilli fyrirhöfn og kallar hann það Easy grid 

calculator. Hönnuðurinn eyðir tíma til að búa til grind en þegar þú ert búin að setja hana upp þá 

færðu tímann tilbaka sérstaklega í stærri verkefnum vegna þess þegar kemur upp vafa 

staðsetningar á hlutum þá ertu með grind sem segir hvar þú mátt hafa textann eða myndina og 

það er auðvelt að slá inn einingar til að láta myndina staðsetjast á réttan stað á blaðsíðunni.29 

Sigurður fékk innblástur að gerð reiknivélarinnar frá Marcus Garde en hann skoðaði hvernig 

gamlar bækur voru settar upp. Marcus skrifaði bók sem heitir The Way of Typography sem er 

leiðarvísir sem sýnir skref fyrir skref hvernig hægt er að setja upp aðgengilegt grindarkerfi þar 

sem grunnlínurnar passa inn í blaðinu og bilið á milli spássíanna er tekið mið af hlutfalli 

línubilsins.30  En þetta kerfi Marcusar er hægt að nota í indesign þá er farið inn í forritið og valið 

„settings“ og síðan smellirðu á „grid“. Fyrsta sem þú gerir er að setja blaðsíðuna í raunstærð t.d 

297 mm = 841.89 pt. 210 mm = 595.276 punkta. Svo er ákveðið leturstæðrina t.d: níu punkta og 

línubil er: ellefu punkta´  

Eftir það þá deiliru hlutfalli blaðsíðunnar: 841.89/595.27= 1.414 og síðan er deilt 

595.27/841.89= 0.7070. Eftir það ákvarðar hönnuðurinn grunnlínubilið og hefur það ellefu 

punkta sem samsvarar hlutfallinu þá er deilt línubili við hæð blaðsins.

																																																								
28 Viðtal höfundar við Sigurð Ármannsson, 25. Nóvember, 2016. 
29 Viðtal höfundar við Sigurð Ármannsson, 25. Nóvember, 2016.	
30 „A New Method Developed by Marcus Garde to Produce Gridsystems based on Old books and Scrolls,“ 
Bachgarde, sótt 5. desember 2016 á http://www.bachgarde.com/html/works/gridsystem.html. 
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Mynd 12. Easy Grid Calculator. 

 

Þetta kerfi er auðvelt í notkun en hönnuðurinn þarf að slá inn viðeigandi tölur til að setja upp 

grindina. Að reikna út grind getur tekið tíma sérstaklega þegar þarf að setja upp spássíur fyrir efri 

og neðri blaðsíðuna. Skjal grindarinnar helst í hendur við hlutfall blaðsíðunnar sem hönnuðurinn 

er að vinna með.31 

Það er samt sem áður ekki allir hönnuðir sem notast við grind en Ragnar Freyr hönnnuður segir 

frá að hann setur fyrst sjórnænt upp verkefni og síðan setur hann kannski upp grind eftir á til að 

allt er á réttum stað. En hann greinir frá að þegar hönnuður er búinn að læra á grindarkerfið og
																																																								
31 Sigurður Ármannsson, „Grid Systems – Easy Grid Calculator,“ Font, 24. Maí 2010, sótt 1. desember 2016 á 
http://font.is/grid-systems-easy-grid-calculator/ 
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 veit hvernig það virkar þá hættir hönnuðurinn að nota það og setur verkefnin upp sjónrænt, 

þannig getur það verið hamlandi ef þú setur grindina upp fyrst við verkið. 32 

Það er mjög misjafnt hvernig hönnuðir fara að grindarkerfinu en sumir telja það vera helsti 

stuðningur við verkefni en sumir telja það ekki vera nauðsynlegt þegar einstaklingurinn þekkir á 

kerfið sjálft en setur frekar spássíur á blaðsíðuna og síðan sett innihaldsefnið upp sjónrænt.  

 

3.1 Grindarkerfi í vefsíðu hönnun 

Vefsíðuhönnun byggist á grindarkerfi sem er einnig notuð við prentformi, og er það ennþá stór 

hluti af vefsíðugerð þó það sé ekki á prentformi. Það er mikilvægur þáttur að hönnun á vefsíðum 

verður að sýna strúktúr og er undirstöðu formið yfirleitt rétthyrnt. Grindin er þægindarrammi 

sem mikilvægt er að fara eftir. Að notast við grind gerir notandanum einnig auðvelt fyrir að vafra 

um á vefsíðunni líkt og að hjálpa lesandanum að fara yfir texta á prentuðu formi.33  

Saga grindarinnar í stafrænni tækni hefur þróast líkt og í prentformi. Fyrstu skrefin í átt 

að grindarkerfi fyrir vefinn litu dagsins ljós í kringum 1995, þá var fundnar upp töflur (e.tables). 

Með þeim gat hönnuðurinn sett inn myndir með því að setja töflurnar lárétt við hvora aðara til að 

koma á strúktúr en fyrir það bauð tölvan ekki upp á annað en svartan skjá með pixluðu letri.34  

Skömmu seinna var fundið upp Javascipt sem gerir að verkum að hægt er að setja inn auka 

glugga sem birtist í sniðinu (e. layoutinu). Það gefur vefsíðuhönnuðum meira vald til að setja upp 

vefsíðu en er ekki notast lengur við það í samtíma vefhönnun. Flash var þróað í kringum 1998 og 

gaf það hönnuðinum frelsi til að setja upp teiknuð form á strúkteraðan máta og gat hann notað 

hvaða letur sem er og gaf þeim kleift að gera vefsíðurnar gagnvirkar og hreyfanlegar. En þegar 

Apple fyrirtækið fann upp á snjallsímanum þá var ekki lengur hægt að notast við Flash í 

vefsíðugerð. Það þurfti að finna aðara möguleika til að geta hannað vefsíðu sem er líka hægt að 

nota á minni skjám eins og á snjallsíma og spjaldtölvur. Frá því þróaðist CSS (e. cascading style 

sheet) í vefsíðugerð og er grindarkerfi þar sem að hönnuðurinn getur sett inn sína eigin grind á 

auðveldan hátt. Þetta kerfi inniheldur raðir og dálka. Raðirnar eru notaðar til móts við dálkana. 

Dálkarnir sýna uppbygginguna og heldur utan um innihald verksins. Sum grindarkerfi eru einnig

																																																								
32 Viðtal höfundar Ragnar Freyr Pálsson, 28. nóvember, 2016. 
33 Sandijs Rulukus, „A Brief History of Web Design for Designers,“ Froont open design blog, 4. desember 2016, 
sótt 2. desember 2016 á http://blog.froont.com/brief-history-of-web-design-for-designers. 
34 Sandijs Rulukus, „A Brief History of Web Design for Designers.“ 	
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 með ramma (e.container) sem rammar inn verkefnið.35  

Til þess að geta vafrað um á snjallsíma kom nýjung fram á sjónarsviðið kringum 2007 það heitir 

960grid og Frameworks sem skipti skjánum niður í 12 dálka og deilir því niður á tölvuna og í 

minni skjái s.s snjallsíma eða spjaldtölvu. En með þessari nýju leið þá gat hönnuðurinn hannað 

vefsíðuna við þessi tilteknu tæki. Gat sett það upp á mismunandi vegu. 36 

Responsive vefhönnun kom út árið 2010 og það gat hjálpað hönnuðinum að setja saman 

hreyfanlega vefsíðu. Hönnuðir eru oftast að reyna að fara út fyrir grindarkerfið en þegar nær er 

litið þá er alltaf undirstaðan að vefsíðugerðinni innan einhvers grindar því að forritin byggir á 

útreiknuðum ramma sem heldur utan um vefsíðuna. Hönnuðurinn getur ekki gert vefsíðuna eins 

og hann vill heldur þarf að vera skipulag og stúktúr sem er undirstöðu atriði í grindarkerfinu.  

 

3.2 Framtíðin sýndarveruleiki 

Sýndarveruleiki (e.virtual reality) er nýjung sem á eftir að þróast hratt og verða enn betri með 

tímanum. Sýndarveruleiki lætur notandanum upplifa sig í öðru rými vegna áhrifa tölvutækninnar, 

sjónrænum þáttum og hljóðum eða tónlist. Notandinn upplifir aðra sýn á veröldinni en hann sér. 

Sýndarveruleiki er oftast notaður í tölvuleikjaiðnaðinum en er að þróast í aðrar áttir jafnt sem 

áður til að mynda við viðskipti, sölu og skemmtiðnaðinn. Til að búa til sýndarveruleika er notast 

við þrívíddar forrit. Það eru mismunandi þættir sem þarf að hafa í huga við gerð 

sýndarveruleikans t.d sjónrænaþáttinn þar sem upptökumenn (e.videographers) koma þar að, 

þrívíddarteiknarar og hönnuðir. Hljóð er einnig stór þáttur sem að hljóðmenn þurfa að samsvara 

sjónræna þættinum. Forritari setur saman þessa þætti til að sjá hvernig notandinn á samskipti við 

sýndarveruleikann. Að lokum þarf sérstakan sýndarveruleika höfuðbúnað og snjallsíma sem 

getur sýnt þennan sýndarveruleika.37 

Þrívíddinn í sýndarveruleikanum býður upp á svo margt og sýnist ekki vera hamlandi við sköpun 

þar sem hönnuðurinn er að hanna heim sem er sýndur í 360 gráðum. Hönnuðurinn er ekki lengur 

að notast við tvívíðan flöt til að byggja upp grind við skipulagningu og strúktúr. Samt sem áður

																																																								
35 Ryan Morr, „Understanding CSS Grid Systems from the Ground up,“ Sitepoint, 11. mars 2015, sótt 8. desember 
2016 á https://www.sitepoint.com/understanding-css-grid-systems/. 
 
36Sandijs Rulukus, „A Brief History of Web Design for Designers.“. 
37 Mirko Humbert, „Get Started in VRand AR Design and Development,“ Designer daily, 22. júlí 2016, sótt 5. 
desember 2016 á http://www.designer-daily.com/get-started-in-vr-and-ar-design-and-development-58461. 
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 er hönnuðurinn ekki að nýtast við tvívíðan flöt þá er grind notuð við uppsetningu á 

sýndarveruleika og eru reglur sem gilda fyrir það. Því það þarf kerfi til að koma sjónrænum 

eiginleikum á réttan hátt. Sýndarveruleiki getur boðið upp á nýjungar fyrir hönnuði til að koma 

fram verkefnum á sjónrænan máta og eru miklir framtíðar möguleikar í sýndarveruleika.  

Hönnuðurinn Mike Alger sýndi fram á hvaða möguleikar sýndarveruleikans býður upp á í 

framtíðinni. Hann setti saman notanda viðmót(e. interface) sem er fyrir t.d skrifstofu starfsmann 

til að sýna hvernig það er hægt að nota sýndarveruleikann á öðuru formi en tölvuleikjum. 

Einstaklingurinn notar höfuðsetið og er með bendil (e. motion controler) í höndinni sem er eins 

og tölvumús í notkun en í sýndarveruleikanum er bendillinn sýndur sem hönd.38 

 

 
Mynd 13, höfuðtól og bendlar 

 

Í við mótinu þegar notandinn hefur sett á sig höfuðtól og með bendil. Þá getur hann t.d skoðað 

myndbönd með sýndarveruleikanum sem sýnir þau eins og á breiðtjaldi.39

																																																								
38 Mike Alger, „VR Interface Design Pre-Visualisation Methods,“ Myndband, 18:03. Sótt 10. Desember 2016 á 
https://vimeo.com/141330081. 
39 Mike Alger, „VR Interface Design Pre-Visualisation Methods.“	
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Mynd 14. Myndband séð í viðmóti. 

Þegar hann er búin að horfa á myndband getur hann farið úr því og farið yfir skjöl sem hann þarf 

að lesa yfir, þá skrollar hann með bendlinum til að fara í gegnum skjölin. Svo getur hann snúið 

sér til vinstri og spurt aðstoðamann um hvar er hægt að borða og setur upp kort af 

veitingastöðum.40 

 
Mynd 15. Viðmóts yfirsýn. 

 

Starfsmaðurinn fær póst á meðan hún er að lesa og sér á dagatalinu að hún þarf að hitta vin í 

hádegismat, hún fer með bendilinn yfir og skoðar hvað klukkan er á höndinni. Þetta er einföld 
																																																								
40 Mike Alger, „VR Interface Design Pre-Visualisation Methods.“ 
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lausn á því hvernig sýndarveruleiki hefur mikla möguleika fyrir okkur í framtíðinni. Allt sem að 

hann þyrfti á að halda er í höfuðtólinu, það þarf ekki lengur skjá.  

 En hvernig grindarkerfið nýtist í sýndurveruleika er hægt að setja ramma yfir hvorn 

annan sem lög (e. layers) þá sýnir það hvað er í forgrunn, miðjulag og bakgrunn.41 

 

 
Mynd 16. Grindarkerfi 

 

Svo er hægt að setja grindarkerfi innan þess ramma til að setja upplýsingarnar upp á skipulagan 

máta. 42 Þá er  næsta skrefið hægt að setja grindina í sem sveigist í kringum myndavélina. Þá sést 

rammarnir í grind sem einingarramma fyrir hverja 5 gráðu. Þá sést hvernig augað skynjar 

umhverið í tækninni með ramma sem er 1080 pixla grind á hæð og 960 píxla grind á lengd.43

																																																								
41 Mike Alger, „VR Interface Design Pre-Visualisation Methods.“ 
42Mike Alger, „VR Interface Design Pre-Visualisation Methods..“ 
43 Mike Alger, „VR Interface Design Pre-Visualisation Methods.“	
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Mynd 17. 360 gráðu grind. 

 

 
Mynd 18. 1080 px og 960 px sjónræn skyjun notanda. 

 

Það er hæg að sjá hvernig notandinn skynjar sýndarveruleikann hvernig hann snýr höfðinu þar 

sem að það skiptist í svæði. Efnishluta sem er beint fyrir framan augað og það sem er í bakgrunn, 

vinnuhluti er það sem er nær auganu og er svæðið sem notandinn er að vinna í. Svo er hluti sem
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 augað nær ekki að sjá sem er útlæginn hlut (e. pheriperal zone) og hlutinn sem er fyrir aftan er 

forvitnishluti (curiosity zone) sem notandinn sér ekki nema að hann snýr höfðinu.44 

 
Mynd 19. hvernig notandinn skynjar sýndarveruleika umhverfið. 

 

Þetta er bara dæmi um hvernig er hægt að nýta sýndarveruleika tæknina. Það myndi t.d gagnast 

vel fyrir arkítekta, skoða kort yfir borgir, vöruhönnun, læknisfræði, kennslu, vélaverkfræði, 

myndhögga (e. sculpting) og einnig fyrir grafíska hönnuða. Það má segja að sýndarveruleiki er 

búinn til af miðil með tækni miðlunum sem til eru fyrir.45 Það verður áhugavert að sjá hversu 

langt sýndarveruleikann mun fara, kannski tekur hann yfir tölvunni og umbreytir tækni 

iðnaðinum á annan máta. 

																																																								
44 Mike Alger, „VR interface design pre-visualisation methods.“ 
45 Mike Alger, „VR interface design pre-visualisation methods.“	
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Lokaorð  

Það er áhugavert hvað grindarkerfið heldur áfram að þróast samhliða tækninni og er það orðið 

undirstöðu atriði í stafrænni tækni að setja upp grind. Vefsíður verða að vera með grind svo að 

notandinn skilji hvað er að gerast á skjánum og geti notað hana auðveldlega. Ef grindin væri ekki 

til staðar þá er ekkert sem heldur saman innihaldi efnisins og það mun ekki létta undir skilning.  

Helsti þráður fyrir hönnuði yfir seinustu hundrað árin eru grindur og er mikilvægur 

stuðningur og hjálp við verkefni. Grindarkerfið hefur þróast og aðlagað sig við tæknilegar 

breytingum og mun halda áfram að gera það á meðan við öðlugum okkur að nýjum miðlum. 

Saga grindarkerfisins er löng en er mjög nytsamleg fyrir upprennandi hönnuði. Það má segja að 

við erum alltaf að leitast eftir kerfi til að aðlaga okkur að og til að skipuleggja óreiðuna sem við 

höfum fyrir höndu. Nútíma stíllinn átti stóran þátt við að sýna fram á notkun grindarinnar. Það 

eru til hönnuðir sem nýtast við nútímastílinn og grindarkerfi til að setja upp samtíma 

hönnunarverkefni. 

En einnig er mikilvægur þáttur sögunnar að brjóta upp á grindina og sýna upplýsingar á 

öðru en einföldu formi eins og nútímastíllinn sýndi fram á en það gefur hönnuðum aðara sýn á 

notkun grindarkerfisins. Póstmódernismi er hreyfing sem nýtti sér grind af einhverju leiti til að 

setja upp upplýsingar á annan máta en nútímastíllinn en þeir voru ekki bindast við einfalda 

formið. Þeir sýndu samt efnið með meiri óreiðu en þegar nær er litið er undirstaðan alltaf 

einhvers konar grind. Það er áhugavert að sjá hvernig grind getur auðveldað okkur að setja upp 

upplýsingar en það er ekki alltaf forgangsatriði hjá hönnuðum að notst við grind í verkum sínum. 

Eins og Ragnar og Sigurður viðmælendur mínir, þeir notast við grindina á ólíkan hátt. Ég sjálf 

var lengi að venja mig á grindarkerfi því ég vildi hafa verkefnin mín á öðruvísi máta en aðrir, 

mér fannst eins og grindin væri hamlandi og fannst það vera úrelt að notast við grind. En að 

sjálfsögðu lærði ég að það er hentugt að notast við kerfi, minni líkur á mistökum og það gefur 

fallegra heildarútlit þegar nær er litið.  

Þegar sýndarveruleika höfuðtólið verður að hefbundnum möguleika fyrir staðlaða tækni 

eða ef við náum að gera „hologram“ myndir þá mun grindarkerfið breytast og þróast samhliða 

því. Það lítur út fyrir að grindarkerfi á heima í stafrænni tækni jafnt sem á prent formi. Það þarf 

allt að vera skipulagt sem við setjum saman á blað og er það helsta verk grafískra hönnuða að 

koma sjónrænum þáttum á rökréttan máta svo að notandinn eða lesandinn skilji hvað innihaldið 

snýst um á stafrænum miðli eða prentuðum.
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