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Pappír eða skjár 

• Er ólíkt að skrifa texta fyrir prent eða vef? 
• Hvernig á að skrifa fyrir vefinn? 



Hvað er líkt, hvað er ólíkt? 
   vefur 

1. tenglar  
2. leiðakerfi 
3. leitarvélar á síðum 
4. gagnvirkni 
5. myndbönd 
6. hljóð 
7. flipakerfi 
8. leitarvélabestun 
9. yfirtexti, alt textar („metatög“) 
10. veftré (1-4 lög) 

 

   
 

Biblía Gutenbergs, prentuð um 1450 

Þjóðólfur prentað 1852 

Mbl.is útgefið 2012 

  um vef 
1. notendur leita uppi efnið 
2. sólarljós truflandi 
3. algeng 72 dpi upplausn 
4. samkeppni síðna 
5. truflun 
6. minni yfirlestur 
7. sífelld útgáfa 
8. útgáfuhraði 
9. allir eru höfundar 

 



Hvað segir Nielsen? 
1. Notendur lesa ekki, þeir skanna 

2. Notendur á ferð 

3. Fyrirsagnir (tenglar) veiti upplýsingar 

4. Lykilorð fyrir leitarvélar 

5. Söguþráður v/s virkt efni (útúrdúrar?) 

6. Efni á vef þarf að vera styttra (beint að efninu)) 

7. Höfundur stýrir v/s notandi stýrir 

8. Vel skrifaðar setningar, síðri á vefnum 

9. Hefur meiri trú á bókum og fyrirlestrum fyrir dýpri skilning 

10. Notendur púsla saman efni sjálfir, ólíkt sjónvarpi og bók 

Jakob Nielsen á góðum degi 

Gagnrýni: Colleene Jones: YES, USERS READ ON THE WEB 
 
  



Hreyfing augna 

• F lögun 
• Meiri þyngd vinstra megin í lestri 
• Gildir þetta um alla skjái? 



Miðlunarleiðum fjölgar 
I-pad útgáfa 

Mbl.is 

m.mbl.is 

Prentútgáfa 

+ skalanlegar vefsíður 
(e. responsive) 



Orð birtast í ólíku umhverfi 

• Hvaða áhrif hefur það að vita ekki hvar eða  
hvernig textinn birtist? 

• Borðtölva, fartölva, spjaldtölva, sími, lesbretti 
...  

• Ólíkar leiðir: „mobile“ síða, vefsíða óbreytt, 
efni skalað til, efni stytt fyrir „mobile“ 

=> Brjótum textann meira upp +  
einingar verða að geta staðið sér 



Tungumálið 

Skoðum dæmi og aðferðir 



Þungi vinstra megin (dæmi) 

• Segja aðstöðuna á tjaldstæðinu skelfilega (mbl.is) 

• Aðstaða á tjaldstæðinu sögð skelfileg 

• Skelfileg aðstaða á tjaldstæðinu 
 

• Bílar starfsmanna með blóðslettum 

• Á bílum starfsmanna voru blóðslettur 

• Blóðslettur á bílum starfsmanna (mbl.is) 



Málsnið 
Skilgreining: Sá búningur málsins sem hæfir tilefni og 
aðstæðum. Hverjum er textinn ætlaður? 
 

• Stjornarrad.is: Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir opinni 
stjórnsýslu, auknu gagnsæi og lýðræðisumbótum.  
 

• FB: Til hammó með ammó, knús í hús, flottust, sæta 
sæta, læk, lækaðu, endilega deilið, snilld, *roðn* 
 

• Dominos: Settu á þig skikkjuna því ég var að setja 
pizzuna í ofninn. Þú mátt sækja pöntunina kl: 19:21 
Hjarðarhaga 45. Kveðja, Megamaðurinn  



Leitarvélar og orð (SEO) 

• Orð í réttu falli (ofnotkun nf.?) 

• Hversu algengt er að leitað sé að orðinu? 
(Google keyword search) 

• Er orðið í leiðakerfi, er það H1, H2, H3 

• Hversu oft kemur það fyrir? 

• Er orðið lýsandi fyrir fyrirtækið, vöruna ... ? 



Greinamerki o.fl. 

• Punktur, komma, gæsalappir 

• Breiðletur og skáletur 

• STÓRIR STAFIR ekki æskilegir 

• Inndráttur  

• Samfelldur texti, bil á milli málsgreina 

• Númeraðir og ónúmeraðir listar 

• Broskarlar ;-) :-) :-D :-o 

, 
, . 



Tenglar 

• Tengill: Orð sem felur í sér ferð, orðið eða 
orðin geta gefið til kynna hvert ferðinni er 
heitið. 

• Meira, nánar, Smelltu hér, til baka, hér  
[háð samhengi] 

• Gleymdirðu lykilorðinu?, hafðu samband 
[lýsandi] 

• Freista gæfunnar, aðgangur bannaður, 
[óvissa]óvissa] 



Málsgreinar 

• Prent: Lengd málsgreina, 6-15 setningar á 
lengd 

• Vefur: Málsgreinar ættu ekki að vera mikið 
lengri en sex setningar 

• Prent: Fyrirsagnir notaðar eftir lotu nokkurra 
málsgreina 

• Vefur: Millifyrirsagnir notaðar ört 

 

¶ 



Niðurstaða 
1. Skrifið fyrir markhóp (rétt málsnið) 

2. Skrifið hnitmiðaðar setningar, (aðalatriði fremst?) 

3. Brjótið texta upp með fyrirsögnum, inndrætti, upptalningu, notið 
breiðletrun fyrir áhersluorð 

4. Hafið setningar styttri en lengri 

5. Fyrirsagnir þurfa að geta staðið sér 

6. Farið sparlega með kommur, gæsalappir og skáletrun 

7. Forðist flókið orðalag (fagorð) 

8. Notið myndatexta, alt-texta  

9. Hafið lesvélar í huga (töflur) 

10. Hafið tenglaheiti lýsandi 
 



Heimildir 

Greinar og bækur að fyrirlestri loknum 



• Jakob Nielsen – Useit.com  

• Gerry Mcgovern – Writing for the web 

• Steve Krugh – Don‘t make me think 

• Yahoo.com (Chris Barr) – Writing for the web, style guide 

• Lynda Felder - Writing for the Web: Creating Compelling Web Content Using Words, 
Pictures, and Sound (bók 2011) 

• Coleene Jones - Clout: The Art and Science of Influential Web Content (Voices That 
Matter)  (bók 2011) 

• Janice Redish – Letting Go of the Words: Writing Web Content that Works (bók 
2007) 

• Crawford Kilian - Writing for the Web (bók 1999) 

 
 

 

Hverjir hafa tjáð sig? 



Á íslensku 

• Sigurjón Ólafsson: Ýmsar greinar á funksjon.net 

• Þórarinn Stefánsson: Skrifað fyrir vefinn á eplica.is 

• Háskóli Íslands  - Verklagsreglur 

• Ut vefurinn - Hvernig á að skrifa fyrir vefinn? 

• Stjórnarráð Íslands - Gátlisti fyrir skrif á vef 

Stjórnarráðs Íslands 



Heimildir 
• Webdesigners depot - 10 Writing Tips for Web Designers 

http://www.webdesignerdepot.com/2009/02/10-writing-tips-for-web-designers/ 
http://www.webdesignerdepot.com/2009/08/20-tips-on-how-to-write-for-the-web/ 
 

• Kelly Swee 
http://www.hongkiat.com/blog/writing-for-the-web-tips-common-mistakes-we-make/ 
 

• Jakob Nielsen – Useit.com 
http://www.useit.com/alertbox/seo-ux.html 
http://www.useit.com/alertbox/print-vs-online-content.html 
http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html 
 

• Google keyword search 
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__c=1000000000&__u=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEASh 
 

• Gerry Mcgovern 
http://www.gerrymcgovern.com/guide_write_01.htm 

 

• Steve Krugh 
http://www.sensible.com/index.html + http://www.uxbooth.com/blog/10-usability-lessons-from-steve-krug%E2%80%99s-dont-make-
me-think/ 

•  
Chris Barr (Yahoo) - http://styleguide.yahoo.com/writing 

 

• Coleene Jones - http://content-science.com/expertise/content-insights/yes-users-read-on-the-web 
http://content-science.com/expertise/content-insights/yes-users-read-on-the-web 

•  
Háskóli Íslands – verklagsreglur: 
http://www.hi.is/sites/default/files/oldSchool/Vefstefna%20fyrir%20ytri%20vefi%20H%C3%A1sk%C3%B3la%20%C3%8Dslands.pdf 

• Þórarinn Stefánsson - http://www.eplica.is/godar-hugmyndir/nr/540 

• Sigurjón Ólafsson – Ýmsar greinar á http://www.funksjon.net  
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