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Nokkur heilræði um ritgerðaskrif 
 

 

Gætið þess í fyrsta lagi að kynna ykkur vandlega fyrirmæli og fara eftir þeim. Fyrirmæli um bæði 
efnistök og frágang geta verið ólík frá einum kennara til annars. Hér að neðan er síðan eitt og annað 
sem er vert að hafa í huga. 

 

Efnistök 

• Nauðsynlegt er að ná góðum tökum á efninu til að geta komið því sómasamlega frá sér. Það er 
ekki hægt að útskýra vel það sem maður skilur ekki sjálfur! 

o Cato gamli ráðlagði: Rem tene, verba sequentur – náðu tökum á efninu og þá munu 
orðin fylgja. Þetta er vitaskuld hollráð. Það er þeim mun auðveldara að skrifa sem 
maður veit meira um efnið. 

o Kynnið ykkur efnið áður en þið byrjið að skrifa en ekki um leið og þið skrifið ella er 
hætt við að þið verðið of háð þeirri heimild sem þið hafið við höndina meðan þið 
skrifið. Þið verðið að hafa sökkt ykkur ofan í efnið að einhverju marki ofan áður en þið 
byrjið að skrifa um það. 

o Gerið ráð fyrir að það taki ykkur svolítinn tíma að kynna ykkur efnið. En ekki ætla 
ykkur of mikið. Þið getið ekki lesið allt. Enginn getur lesið allt en samt er vont að vera 
of háður einni heimild. 

o Vandið valið á heimildunum. Gæðin eru misjöfn. Verið vandlát og veljið aðeins það 
besta. Veraldarvefurinn er ágætur en ekki leita bara á netinu. Farið líka á bókasafnið 
– bókasafnið er ekki úrelt stofnun. 

• Reynið að hafa skýra rannsóknarspurningu í ritgerð ykkar. 

o Rannsóknar- eða ritgerðarspurning þarf raunar alls ekki að vera í formi spurningar 
(eins og „Er x orsök y?“). Hún gæti allt eins verið óbein spurning („Hér verður kannað 
hvort x hafi valdið y.“) eða jafnvel í formi tilgátu eða einhvers konar yrðingar 
(„tesu“) sem þið haldið fram – enda er víða algengara að brýna fyrir nemendum að 
hafa „thesis statement“ heldur en „research question“. Aðalatriðið er að ritgerðin 
ykkar þjóni einhverjum tilgangi, annaðhvort þeim að grennslast fyrir um eitthvað (og 
þá þarf að vera morgunljóst hvaða spurningu þið leitist við að svara) eða að rökstyðja 
eitthvað (þ.e. „tesuna“ ykkar og þá ætti að vera skýrt hver hún er og jafnvel hvaða 
spurning bjó að baki). Þetta gefur ritgerð ykkar mið og skerpir alla umfjöllun. Á hinn 
bóginn er vont að blaðra stefnulaust um efnið.  

• Endursögn er ekki svar við rannsóknarspurningu. 

o Til þess að svara rannsóknarspurningu ykkar gætuð þið þurft að endursegja einhvern 
texta að einhverju leyti (með þarfir lesenda ykkar í huga) en einber endursögn er 
ekki svar við rannsóknarspurningu. Það þarf eitthvað meira, einhverja greiningu eða 
úrvinnslu. Ef endursögn ein og sér dygði til að svara meginspurningu ritgerðarinnar, 
þá ættuð þið e.t.v. að endurskoða ritgerðarspurninguna og finna aðra metnaðarfyllri. 
Það er harla óáhugaverð rannsóknarspurning sem spyr t.d. hvað sé sagt á bls. 87-90 í 
einhverri bók. 
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• Endursögn er ekki úrvinnsla eða greining. 

o Til að vinna úr heimildum ykkar gætuð þið þurft að greina textann einhvern veginn, 
inntak hans og þær hugmyndir eða röksemdir eða túlkanir sem þar er að finna. Þið 
þurfið að velta fyrir ykkur forsendum hugmynda, afleiðingum þeirra, bera þær saman 
við aðrar hugmyndir og leggja mat á trúverðugleika þeirra. Þetta gæti að sjálfsögðu 
kallað á einhverja endursögn til að lesandi haldi þræði en endursögnin þjónar 
greiningunni, hún er ekki greiningin og nægir ekki ein og sér. 

• Hafið þarfir lesenda ykkar í huga. Þeir lesa textann en ekki hugsanir ykkar nema að því marki 
sem þið komið þeim í orð. Hjálpið lesendum ykkar. Hvað þarf að taka fram svo þeir skilji hvað 
þið eruð að reyna að segja? 

o Stundum borgar sig að taka fram það sem virðist augljóst. Þegar öllu er á botninn 
hvolft er það alls ekki alltaf augljóst. 

o Gefið ykkur að lesendur séu upplýstir jafningjar ykkar en ekki endilega sérfróðir um 
efnið. 

 

Stíll, frágangur og yfirferð 

• Ekki hefja ritgerðina á klisju („Frá örófi alda...“). 

• Skrifið á vandaðri íslensku með nútímastafsetningu. 

o Ef þið eruð í vafa skuluð þið styðjast við Dóru Hafsteinsdóttur (ritstj.), 
Stafsetningarorðabókina (Reykjavík: JPV útgáfa, 2006). Athugið að aftast í bókinni eru 
birtar „Ritreglur“ Íslenskrar málstöðvar frá 2006 í samræmi við auglýsingar 
menntamálaráðuneytis nr. 132/1974, 133/1974, 184/1974 og 261/1977. 

o Íhugið að fá vin til að lesa textann yfir áður en þið skilið verkefninu. 

• Ekki reyna að segja allt í einu: Reynið að sannfæra lesandann um eitt atriði í einu. Lesandinn 
heldur þræði ef bygging ritgerðarinnar er skynamleg og umfjöllun ykkar vindur eðlilega 
fram. 

• Frágangur skiptir máli. 

o Sleppið forsíðu fyrir styttri verkefni, t.d. ef verkefnið er styttra en 15 síður. 

o Sleppið efnisyfirliti (nema í BA-verkefnum). 

o Merkið ritgerðina eða verkefnið með nafni og jafnvel kennitölu og HÍ-netfangi ykkar. 

o Meginmál með 12 punkta Times New Roman-letri, tvöföldu línubili og fullljafnað (e. 
justified). 

o Neðanmálsgreinar með 10 punkta Times New Roman-letri og fullljafnað (e. justified). 

o Spássíur 2,5 cm (þ.e. forvaldar (default) stillingar í Microsoft Word) nema beðið sé um 
annað. 

o Upphaf efnisgreinar ætti að vera inndregið um 0,75 cm. Ekki hafa línubil á milli 
efnisgreina í ritgerðum. Slíkt hæfir kynningarefni eða skýrslum eða jafnvel vefsíðu en 
ekki prentaðri ritgerð. 

o Blaðsíður eiga að vera tölusettar neðst á hverri síðu. Það auðveldar lesendum mjög. 

o Forðist óþarfar skammstafanir í meginmáli. 
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o Notið spurningamerki þar sem það á við. 

▪ Athugið að spurningamerki merkir beinar spurnarsetningar en ekki óbeinar 
spurnarsetningar. T.d. „Er Indriði heima?“ en „Gunnhildur spurði hvort 
Indriði væri heima.“ (Ekki „Gunnhildur spurði hvort Indriði væri heima?“) 

o Notið íslenskrar gæsalappir („“). 

▪ Athugið að seinna merkið snýr svona “ en ekki svona ”. Íslenskar gæsalappir 
fást með því að gera gæsalappir á venjulegan hátt (shift + 2) ef (i) 
innsláttarmál lyklaborðsins er skilgreint sem íslenska; og (ii) íslenska er 
skilgreint sem tungumálið í Word-skjalinu. 

 

Nöfn fornmanna 

• Í meginmáli ættu nöfn fornmanna (einkum grísk nöfn en líka latnesk) að fara eftir íslenskum 
ritvenjum en ekki t.d. enskum eða frönskum eða þýskum.1 

o Rétt eins og München heitir svo á bæði þýsku og íslensku en ekki Munich eins og hún 
heitir á ensku, þá heita Platon og Plútarkos svo á íslensku en ekki Plato og Plutarch 
og Horatius heitir svo á bæði latínu og íslensku en ekki Horace eins og á ensku. 

o Stundum er rótföst venja um hvernig nafn fornmanns lítur út á íslensku (t.d. Hómer, 
Virgill, Perseifur). En flestir fornmenn eru lítt þekktir meðal almennings og það er 
þess virði að fylgja skynsamlegri meginreglu um meðferð nafna. 

                                                      
1 Varðandi umritun grískra nafna, sjá viðaukann „Um gríska stafkróka“ eftir Svavar Hrafn Svavarsson í 
Aristótelesi, Siðfræði Níkomakkosar öðru bindi (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 1995): 289-93. Nöfn 
Rómverja þarfnast yfirleitt engrar umritunar. 


