
Heimildaritgerðir
Leiðbeiningar



Undirbúningur

• Efni valið – Mikilvægt er að velja efni sem nemanda finnst áhugavert

• Öflun heimilda – Þegar búið er velja efni þarf að finna heimildir, t.d. Í 
bókum, tímaritum eða á netinu

• Mat á heimildum – Gæta þarf að áreiðanleika heimilda. Skoðun sem 
einhver tjáir á bloggsíðu er t.d. ekki jafn trúverðug heimild eins og 
fræðileg grein á Vísindavef HÍ 



Uppbygging ritgerðar

• Forsíða

• Efnisyfirlit

• Inngangur

• Meginmál

• Niðurlag

• Heimildaskrá

*Nánari útlistun kemur á glærum hér á eftir



Forsíða

• Er alltaf ótölusett

• Er venjulega gerð í lokin

• Búa þarf til titil á ritgerðina

Nafn skóla
Kennari
Námsgrein

Heiti ritgerðar

Dagsetning
Nafn nemanda/bekkur



Efnisyfirlit

• Ótölusett

• Kemur næst á eftir forsíðu

• Inniheldur kaflaheiti og blaðsíðutal ritgerðar

• Alltaf gert í lokin

• Ekki nauðsynlegt í styttri ritgerðum



Inngangur

• Inngangur er kaflaheiti

• Kynning á ritgerðinni, um hvað á að fjalla

• Byrjar á víðri umfjöllun um efnið en þrengist síðan

• Kynnir spurningar sem á að fjalla um í meginmáli og svara í niðurlagi

• Oft gott að klára inngang þegar meginmálið liggur að mestu fyrir, 
verður markvissara

• Ekki byrja inngang á að segja: „Í þessari ritgerð ætla ég að fjalla um...“



Meginmál

• Meginmál er ekki kaflaheiti, finna þarf annað heiti fyrir viðkomandi 
kafla, eitthvað sem er lýsandi fyrir efni hans

• Meginmálið á að vera stærsti hluti ritgerðarinnar, nákvæm 
umfjöllun/umræða um ritgerðarefnið

• Meginmáli skal skipta upp í efnisgreinar, það afmarkar textann og 
gerir ritgerðina læsilegri

• Upphaf efnisgreina er inndregið

• Í lengri ritgerðum er meginmálinu skipt upp í nokkra kafla sem hver 
hefur sitt heiti

• Samræmi þarf að vera í kaflamerkingum



Niðurlag

• Í niðurlagi eru dregin saman í stuttu máli helstu atriði sem koma fram 
í meginmáli ritgerðarinnar og mat lagt á niðurstöður

• Engin ný atriði mega koma fram í niðurlagi, aðeins umfjöllun um það 
sem þegar hefur komið fram

• Ef settar eru fram spurningar í inngangi á að svara þeim niðurlaginu

• Niðurlagið er staðurinn til að varpa fram eigin hugmyndum og 
vangaveltum 



Tilvísanir

• Vísun í heimildaskrá, eitthvað sem er tekið úr heimild

• Bein tilvitnun kallast það ef er tekið orðrétt upp úr heimild, þá þarf að 
setja í gæsalappir
• Munið að nota íslenskar gæsalappir „“

• Ef bein tilvitnun er lengri en þrjár línur er hún höfð inndregin báðum megin 
með styttra línubili og smærra letri

• Óbein tilvitnun kallast það þegar textinn er umorðaður
• Þá eru ekki notaðar gæsalappir

• Þarf samt að vísa í heimildina



Tilvísanir  frh.

• Tilvísun getur annað hvort verið í sviga inni í texta eða sem 
neðanmálsgrein
• Svigi: (Garðar Gíslason, 2016:95)

• Neðanmálsgrein (footnote): Garðar Gíslason: Á ferð um samfélagið, bls. 95 

• Þegar vísað er í netheimild er nóg að skrifa heiti heimasíðunnar sem 
er notuð, slóðin á svo að koma fram í heimildaskránni



Heimildaskráning

• Heimildaskrá er tölusett, alltaf aftast í ritgerðinni

• Skrá þarf allar heimildir rétt inn

• Heimildir eru skráðar inn í stafrófsröð

• Bók eftir einn höfund:
• Garðar Gíslason. 2016. Á ferð um samfélagið. Reykjavík: Námsmatsstofnun

• Bók eftir þrjá eða fleiri höfunda:
• Andri Andrason, Guðmundur Guðmundsson og Jón Jónsson. 2012. 

Ritgerðarsmíð. Reykjavík: Forlagið
* Athugið að ef um er að ræða erlenda höfunda kemur föðurnafnið á undan og komma á 
milli



Heimildaskráning

• Höfundar ekki getið:
• Laxdæla saga. 1984. Njörður P. Njarðvík annaðist útgáfuna. 3. útgáfa. Íslensk

úrvalsrit 6. Iðunn, Reykjavík.

• Upplýsingar vantar:
• Ársæll Sigurðsson. [Án árs]. Móðurmál 1. hefti. Ríkisútgáfa námsbóka, 

Reykjavík.

• Grein úr alfræðibók:
• Íslenska alfræðiorðabókin A-G. 1990. ,,Búddatrú”, bls. 224-225. Ritstj. Dóra

Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir. Reykjavík: Örn og Örlygur.



Heimildaskráning

• Heimildir af netinu
• Titill vefsíðunnar. Veffang (netslóðin). Dagsetning sem síðan var síðast skoðuð

Heimasíða Foldaskóla. http://foldaskoli.is/ 16. nóvember 2016

• Heimildum af netinu skal halda sér í heimildaskránni og raða í 
stafrófsröð

http://foldaskoli.is/

