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Word: stílar og sniðmát  

Stílar og sniðmát  

Stílar (styles) og sniðmát (templates) eru gagnleg til að samræma útlit og texta og flýta 

mikið fyrir allri textavinnslu þegar þetta er notað rétt.  

Vinnusparnaður og samræmi í útliti eru helstu ástæður fyrir því að nota stíla. Það er 

mun fljótlegra að velja stíl en breyta texta handvirkt og með því að nota alltaf sömu 

stíla helst samræmi í skjalinu. Notkun stíla auðveldar líka breytingar, sé stíl breytt 

breytist allur texti þar sem sá stíll er notaður.  

Stílar (styles)  

Mest notuðu stílarnir eru í Styles-grúppunni undir Home-flipanum á borðanum. Þar 

er hægt að nálgast mest notuðu stílana og þá sem notaðir eru í viðkomandi skjali.  

 

Athugið að normal er aðalstíllinn sem hinir byggjast á. Sé honum breytt er hætta á að 

hinir stílarnir breytist einnig. Flestir stílar breyta málsgreinum þannig að nóg er að 

staðsetja bendilinn í málsgreininni sem á að breyta og velja viðeigandi stíl. Einnig er 

hægt að velja margar málsgreinar til að breyta í einu.  

Hægt er að nálgast fleiri stíla með því að smella á litla boxið í hægra horni 

grúppunnar á borðanum.  

Sniðmát (template)  

Sniðmát er skjal sem geymir ýmsar grunnupplýsingar um uppsetningu og útlit skjals, 

þar á meðal stíla sem sérstaklega eru gerðir fyrir viðkomandi skjal.   

Sniðmát og stílar fyrir stjórnarskjöl 

Búið er að gera sniðmát fyrir starfsmenn ráðuneyta til að vinna skjöl sem senda á 

Alþingi. Þetta eru sniðmát fyrir frumvörp, tillögur til þingsályktunar, skýrslur og svör 

við fyrirspurnum. Alþingi gefur öll skjöl út í crown-broti og því er mikilvægt að nota 

þessi sniðmát við gerð skjala.  

Til að tryggja samræmi eru viðeigandi stílar í hverju sniðmáti. Þingskjöl eru almennt 

látlaus í uppsetningu og normal-stíllinn langmest notaður. Einnig eru notaðar stílar 

fyrir millifyrirsagnir, greinarnúmer, greinarfyrirsagnir o.s.frv.   

Sniðmátin og frekari upplýsingar eru á www.althingi.is/skjalavinnsla.  


