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Skráning heimilda og uppsetning heimildaskrár  

Í heimildaskrá þurfa allar helstu upplýsingar um heimildir að koma fram, svo sem höfundur verks, nafn 

þess, útgáfustaður og útgáfuár. Sé vitnað í tímaritsgrein þarf einnig að koma fram úr hvaða tímariti 

greinin er og hvar greinina er að finna í því (árgangur, tölublað ef við á og blaðsíðutal). Heimildum er 

raðað í stafrófsröð eftir höfundi. Íslenskum höfundum er raðað eftir fornafni en erlendum eftir eftir-

nafni, svo sem siður er á íslenskum bókasöfnum. Sé verkið höfundarlaust er yfirleitt raðað eftir nafni 

verksins. Í heimildaskrá skal skáletra nafn bókar eða tímarits. Sé heimildin ekki úr bók þarf að koma 

fram hvaðan hún er; þannig verður slóð að fylgja heimildum af internetinu. Vanti upplýsingar um eitt-

hvert tiltekið atriði á það að koma fram innan hornklofa, til dæmis [Án ártals].  

Meginatriðið er að heimildaskrá ásamt tilvísunum leiði lesanda á ótvíræðan hátt á þann stað sem 

vitnað eða vísað er í. Jafnframt er þó mikilvægt að gæta þess að heimildaskráin sé stílhrein og öll gerð 

eftir einu og sama kerfi. Að öðru leyti er hins vegar nokkuð misjafnt nákvæmlega hvaða kerfi er notað. 

Heimild: 

SIV og ÞV. 2000. Hvernig er heimildum raðað upp í heimildaskrá? Vísindavefurinn. 7. júní.  

Skoðað 24. október 2013. http://visindavefur.is/svar.php?id=496.  

Citations & Bibliography 
Tilvitnanir og heimildaskrá í Word 2013 

Í Word 2013 er boðið upp á heimildaskráningu (e. Bibliography), 
þ.e. að skrá hjá sér heimildir jafnóðum og ritgerð/verk er unnið.  

Velja þarf stíl heimildar (t.d. APA eða Chicago), skrá grunn-
upplýsingar eða velja skráða heimild, kalla fram heimildaskrána 
og aðlaga að íslenskum kröfum. 

Heimildir eru skráðar samkvæmt föstum reglum. Þeim á að raða 
í stafrófsröð eftir höfundum eða fremsta lið í hverri skráningu. 

 

Heimildaskrá heldur utan um þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að finna réttu heimildirnar 
án mikillar fyrirhafnar. Hún kemur alltaf á nýrri blaðsíðu aftast í verki.  

Til eru margvíslegar reglur um það form sem er á skráningu heimilda og tilvísana.  

Hér á landi er algengt að nota Chicago-kerfið.  

Einnig er APA-kerfið (American Psychological 
Association) nokkuð notað. 

Til að setja inn heimild eða tilvitnun í heimild  
(e. Citation) er farið í REFERENCES (TILVÍSANIR).  

Undir Citations & Bibliography  
(Tilvitnanir og heimildaskrá)  
eru þær aðgerðir sem í boði eru.  

 

  

http://visindavefur.is/svar.php?id=496
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Hægt er að velja mismunandi skráningarkerfi fyrir heimildir (t.d. APA-kerfið, Chicago-kerfið o.fl.) 
undir Style (Stíll). Þar kemur fram hvaða upplýsingar á að skrá um heimild, hvernig tilvitnun á að 
vera og hvernig heimildaskrá á að vera uppbyggð. 

 

 

Manage Sources Umsjón heimilda 

Style Stíll 

Bibliography Heimildaskrá 

Add New Source … Bæta við nýrri heimild 

Add New Placeholder …  Bæta við nýjum staðgengli 

Hægt er á skrá nýja heimild frá grunni eða velja úr 
heimildum sem þegar hafa verið skráðar. Ef heimildir eru 
þegar til staðar er valið úr lista sem birtist þegar smellt 
hefur verið á Add New Source (Bæta við nýrri heimild). 

 

 
 

Book Bók 

Book Section Bókarhluti 

Journal Article Blaðagrein 

Article in a Periodical Tímaritsgrein 

Conference Proceedings Ráðstefna 

Report Skýrsla, greinargerð 

Web site Netsíða 

Document From Web site Skrá af Netinu 

Electronic Source Rafræn heimild 

Art List 

Sound Recording Hljóðupptaka 

Performance Leiksýning 

Film Kvikmynd 

Interview Viðtal 

Patent Einkaleyfi 

Case Málefni – Dómsmál 

Miscellaneous Ýmislegt 
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Manage Sources – Umsjón heimilda (Heimildastjórn) 

Undir Manage Sources (Umsjón heimilda) hlaðast inn þær heimildir sem hafa verið skráðar.  

Master List Aðallisti 

Vinstra megin raðast þær heimildir  
sem skráðar hafa verið. 

Current List Núverandi listi 

Hægra megin raðast þær heimildir  
sem unnið er með í viðkomandi skjali. 

Undir Sort by (Raða eftir) er hægt að  
velja hvort raða á eftir höfundi, merki,  
titli eða ári. 

 

Copy  Afrita 
Hægt er að færa heimildir á milli listanna að vild, þ.e. ef heimild hefur verið 
verið skráð áður er hægt að nota hana aftur með því að færa hana yfir í 
núverandi lista í nýju skjali. 

Delete Eyða heimild. 

Edit  Breyta heimild  
Hægt er að opna skráningu og lagfæra ef þörf er á. 

New Ný heimild 
Ný heimild skráð með upplýsingum. 

 cited source tilvitnuð heimild 

? placeholder source staðgengilsheimild 

Preview (Chicago) Forskoðun á heimild í Chicago-kerfinu 

Citation: Tilvitnun 

Bibliography Entry: Heimildaskrá 
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Bók eftir einn íslenskan höfund  •  Book 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New Upplýsingar skrifaðar í reiti. 

Nafn höfundar er slegið inn í reitinn Corporate Author  
(Íslenskum höfundum er raðað eftir fornafni). 

 

Þegar tilvísun er sett fyrir aftan texta í skjali (Insert 
Citation) kemur nafn höfundar og ártal inni í sviga. 

(Gunnar Þór Bjarnason 2012) 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina hægra megin  
við hana (Citation Options) og veljið Convert citation 
to static text (Umbreyta tilvitnun í fastan texta). 

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt.  

Ef vísa á í blaðsíðunúmer er tvípunktur skrifaður á eftir ártalinu og síðan blaðsíðunúmerið. 

Tilvísun í heimild með vísun í blaðsíðu:  
Gunnar Þór Bjarnason 2012:30 

Í heimildaskrá: 
Gunnar Þór Bjarnason. 2012. Upp með fánann! Mál og menning, Reykjavík. 

Bók eftir tvo íslenska höfunda  •  Book 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett fyrir aftan texta í skjali (Insert 
Citation) kemur nafn höfunda og ártal inni í sviga. 

(Jón Ingvar Kjaran og Sólveig Friðriksdóttir 2012) 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina hægra megin 
við hana og veljið Convert citation to static text 
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta). 

Type of Source Book 

Corporate 
Author 

Jón Ingvar Kjaran og Sólveig 
Friðriksdóttir 

Title Upplýsingafræði – Upplýsinga- 
og menningarlæsi (Þróað læsi) 

Year 2012 

City Útgefið af höf., Reykjavík 

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Ef vísa á í blaðsíðunúmer er tvípunktur skrifaður á eftir ártalinu og síðan blaðsíðunúmerið. 

Tilvísun í heimild með vísun í blaðsíðu:  
Jón Ingvar Kjaran og Sólveig Friðriksdóttir 2012:46 

Í heimildaskrá: 
Jón Ingvar Kjaran og Sólveig Friðriksdóttir. 2012. Upplýsingafræði – Upplýsinga- og menningarlæsi 

(Þróað læsi). Útgefið af höf., Reykjavík. 
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Bók eftir einn erlendan höfund  •  Book 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

 

Erlendur höfundur er skráður í Author  
(Erlendum höfundum er raðað eftir eftirnafni.) 

Eftirnafnið er skrifað á undan.  

Komma (,) er höfð á undan fornafni þegar 
höfundur er erlendur. 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal (Insert Citation) 
kemur nafn höfundar og ártal inni í sviga.  

(Loveless 2003) 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina hægra megin 
við hana og veljið Convert citation to static text  
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta). 

 

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Ef vísa á í blaðsíðunúmer er tvípunktur skrifaður á eftir ártalinu og síðan blaðsíðunúmerið. 

Tilvísun í heimild með vísun í blaðsíðu:  
Loveless 2003:18 

Í heimildaskrá: 
Loveless, Avril. 2003. Role of ICT. Continuum, London. 

Bók eftir tvo eða fleiri erlenda höfunda  •  Book 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  
Hakið við Show All Bibliography Fields (Sýna alla heimildaskrárreiti). 
Þá sjást allir reitir sem hægt er að skrá upplýsingar í um ritið. 

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Ef um tvo eða fleiri erlenda höfunda er að ræða 
kemur aðeins eftirnafn fyrsta höfundar á undan 
skírnarnafni (þess sem heimildinni er raðað eftir). 

Type of Source Book 

Author Case, Karl E.og Ray C. Fair 

Title Principles of microeconomics 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal (Insert Citation) 
kemur nafn höfundar og ártal inni í sviga. 

(Case 2012) 

Year 2012 

City Prentice Hall, Boston 

Edition 12. útgáfa 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina hægra megin við hana og veljið Convert citation to static text 
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta). 

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Ef vísa á í blaðsíðunúmer er tvípunktur skrifaður á eftir ártalinu og síðan blaðsíðunúmerið. 

Ef höfundar eru fleiri en einn þarf að bæta við textanum o.fl. á undan ártalinu. 

Tilvísun í heimild með vísun í blaðsíðu: 
Case o.fl. 2012:62 

Í heimildaskrá: 
Case, Karl E. og Ray C. Fair. 2012. Principles of microeconomics. 12. útgáfa. Prentice Hall, Boston. 
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Þýdd bók  •  Book 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  
Hakið við Show All Bibliography Fields (Sýna alla heimildaskrárreiti). 
Þá sjást allir reitir sem hægt er að skrá upplýsingar í um ritið. 

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal (Insert Citation) 
kemur nafn höfundar og ártal inni í sviga.  

(Larson 2010) 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina  
hægra megin við hana og veljið  
Convert citation to static text  
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta). 

Type of Source Book 

Author Larson, Stieg 

Title Stúlkan sem lék sér að eldinum 

Year 2010 

Publisher Bjartur, Reykjavík 

Translator , Höllu Kjartansdóttur 

 

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Ef vísa á í blaðsíðunúmer er tvípunktur skrifaður á eftir ártalinu og síðan blaðsíðunúmerið. 

Tilvísun í heimild með vísun í blaðsíðu:  
Larson 2010:29 

Í heimildaskrá: 
Larson, Stieg. 2010. Stúlkan sem lék sér að eldinum. Þýtt af Höllu Kjartansdóttur. Bjartur, Reykjavík. 

Bók – Höfundur óþekktur  •  Case 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  
Hakið við Show All Bibliography Fields (Sýna alla heimildaskrárreiti). 
Þá sjást allir reitir sem hægt er að skrá upplýsingar í um ritið. 

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal (Insert Citation) 
kemur nafn höfundar og ártal inni í sviga.  

(Íslendinga sögur XII 1981) 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina  
hægra megin við hana og veljið  
Convert citation to static text  
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta). 

Type of Source Case 

Title Íslendinga sögur XII 

Case Number Guðni Jónsson bjó til prentunar. 
Íslendingasagnaútgáfan, Reykjavík 

Year 1981 

 

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Ef vísa á í blaðsíðunúmer er tvípunktur skrifaður á eftir ártalinu og síðan blaðsíðunúmerið. 

Tilvísun í heimild með vísun í blaðsíðu:  
Íslendinga sögur XII 1981:75 

Í heimildaskrá: 
Íslendinga sögur XII. 1981. Guðni Jónsson bjó til prentunar. Íslendingasagnaútgáfan, Reykjavík. 

  

Hér þarf að skáletra  
Íslendinga sögur XII 
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Grein í ritverki (safnriti) – Höfundur nefndur  •  Miscellaneous 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  
Hakið við Show All Bibliography Fields (Sýna alla heimildaskrárreiti). 
Þá sjást allir reitir sem hægt er að skrá upplýsingar í um ritið. 

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal (Insert Citation) 
kemur nafn höfundar og ártal inni í sviga.  

(Hreinn Benediktsson 1964) 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina  
hægra megin við hana og veljið  
Convert citation to static text  
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta). 

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Type of Source Miscellaneous 

Corporate Performer Hreinn Benediktsson 

Title Upptök íslenzks máls 

Publication Title Þættir um íslenzkt mál eftir 
nokkra íslenzka málfræðinga 

Year 1964 

City Reykjavík 

Publisher Almenna bókafélagið 

Editor , Halldóri Halldórssyni 

Ef vísa á í blaðsíðunúmer er tvípunktur skrifaður á eftir ártalinu og síðan blaðsíðunúmerið. 

Tilvísun í heimild með vísun í blaðsíðu: 
Hreinn Benediktsson 1964:16 

Í heimildaskrá: 
Hreinn Benediktsson. 1964. Upptök íslenzks máls. Þættir um íslenzkt mál eftir nokkra íslenzka 

málfræðinga. Ritstýrt af Halldóri Halldórssyni. Almenna bókafélagið, Reykjavík. 

Ritverk (safnrit) – Höfundur ekki nefndur  •  Book 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal 
(Insert Citation) kemur nafn 
höfundar og ártal inni í sviga.  

Type of Source Book 

Corporate Author Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Reykjavík 

Title Aðalnámskrá framhaldsskóla – Hæfniviðmið 

Year 2011 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011) 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina hægra megin við hana og veljið Convert citation to static text  
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta). 

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Ef vísa á í blaðsíðunúmer er tvípunktur skrifaður á eftir ártalinu og síðan blaðsíðunúmerið. 

Tilvísun í heimild með vísun í blaðsíðu:  
Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011:52 

Í heimildaskrá: 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 2011. Aðalnhámskrá framhaldsskóla – Hæfniviðmið.  

  

Hér þarf að eyða gæsalöppum sem 
koma sitt hvorum megin við titilinn. 
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Grein í tímariti – Höfundur nefndur  •  Journal Article 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal (Insert Citation) 
kemur nafn höfundar og ártal inni í sviga.  

(Svavar Hrafn Svavarsson 2002) 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina hægra megin 
við hana og veljið Convert citation to static text  
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta). 

Type of Source Journal Article 

Corporate Author Svavar Hrafn Svavarsson 

Title Pyrrho’s dogmatic nature 

Journal Name The Classical Quarterly  

Year 2002 

Pages 52:248–256 

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Ef vísa á í blaðsíðunúmer er tvípunktur skrifaður á eftir ártalinu og síðan blaðsíðunúmerið. 

Tilvísun í heimild með vísun í blaðsíðu: 
Svavar Hrafn Svavarsson 2002:249 

Í heimildaskrá:  
Svavar Hrafn Svavarsson. 2002. Pyrrho´s dogmatic nature. The Classical Quarterly 52:248–256. 

Grein í dagblaði – Höfundur nefndur  •  Journal Article 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  
Hakið við Show All Bibliography Fields (Sýna alla heimildaskrárreiti). 
Þá sjást allir reitir sem hægt er að skrá upplýsingar í um ritið. 

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal (Insert Citation) 
kemur nafn höfundar og ártal inni í sviga.  

(María Ólafsdóttir 2010) 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina hægra 
megin við hana og veljið Convert citation to 
static text (Umbreyta tilvitnun í fastan texta).  

Type of Source Journal Article 

Corporate Author María Ólafsdóttir 

Title Aukin tækni og sjálfstraust í ritlist 

Journal Name Morgunblaðið 

Year 2010 

Volume 5. janúar:18 

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Ef vísa á í blaðsíðunúmer er tvípunktur skrifaður á eftir ártalinu og síðan blaðsíðunúmerið. 

Tilvísun í heimild með vísun í blaðsíðu:  
María Ólafsdóttir 2010:18 

Í heimildaskrá: 
María Ólafsdóttir. 2010. Aukin tækni og sjálfstraust í ritlist. Morgunblaðið 5. janúar:18. 

  

Hér þarf að eyða gæsalöppum sem 
koma sitt hvorum megin við titilinn. 

Hér þarf að eyða gæsalöppum sem 
koma sitt hvorum megin við titilinn. 
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Ráðstefna – Fyrirlestur  •  Conference Proceedings 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  
Hakið við Show All Bibliography Fields (Sýna alla heimildaskrárreiti). 
Þá sjást allir reitir sem hægt er að skrá upplýsingar í um ritið. 

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal 
(Insert Citation) kemur nafn 
höfundar og ártal inni í sviga. 

(Ársæll Valfells 2004)  

Type of Source Conference Proceedings 

Corporate Author Ársæll Valfells 

Conference Publication Name Ójafn leikur: Ósamræmi í 
upplýsingatæknikennslu 

Year 2004 

Publisher Viðskipta- og hagfræðideild 
Háskóla Íslands 

Smellið í tilvitnunina og síðan  
í örina hægra megin við hana  
og veljið Convert citation to static text  
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta).  

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt.  

Tilvísun í heimild: 
Ársæll Valfells 2004 

Í heimildaskrá: 
Ársæll Valfells. 2004. Ójafn leikur: Ósamræmi í upplýsingatæknikennslu. Viðskipta- og 

hagfræðideild Háskóla Íslands. 

Útvarp  •  Electronic Source 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  
Hakið við Show All Bibliography Fields (Sýna alla heimildaskrárreiti). 
Þá sjást allir reitir sem hægt er að skrá upplýsingar í um ritið. 

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal (Insert Citation) 
kemur nafn höfundar og ártal inni í sviga. 

(Jórunn Sigurðardóttir 2013) 

Type of Source Electronic Source 

Corporate Author Jórunn Sigurðardóttir 

Title Orð um bækur 

Year 2013 

Publisher Ríkisútvarpið. Rás 1. 20. október 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina 
hægra megin við hana og veljið  
Convert citation to static text  
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta).  

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Tilvísun í heimild: 
Jórunn Sigurðardóttir 2013 

Í heimildaskrá: 
Jórunn Sigurðardóttir. 2013. Orð um bækur. Ríkisútvarpið. Rás 1. 20. október. 
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Sjónvarp  •  Electronic Source 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  
Hakið við Show All Bibliography Fields (Sýna alla heimildaskrárreiti). 
Þá sjást allir reitir sem hægt er að skrá upplýsingar í um ritið. 

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal  
(Insert Citation) kemur nafn  
höfundar og ártal inni í sviga. 

(Bogi Ágústsson 2013) 

Type of Source Electronic Source 

Corporate Author Bogi Ágústsson 

Title Viðtalið – Angel Gurría, forstjóri OECD 

Year 2013 

Publisher Ríkissjónvarpið. 21. október 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina 
hægra megin við hana og veljið  
Convert citation to static text  
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta).  

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Tilvísun í heimild: 
Bogi Ágústsson 2013 

Í heimildaskrá: 
Bogi Ágústsson. 2013. Viðtalið – Angel Gurría, forstjóri OECD. Ríkissjónvarpið. 21. október. 

Hljóðupptaka – Geisladiskur  •  Sound Recording 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  
Hakið við Show All Bibliography Fields (Sýna alla heimildaskrárreiti). 
Þá sjást allir reitir sem hægt er að skrá upplýsingar í um ritið. 

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal  
(Insert Citation) kemur nafn  
höfundar og ártal inni í sviga. 

(Ásgeir Trausti Einarsson 2012) 

Type of Source Sound Recording 

Corporate Performer Ásgeir Trausti Einarsson 

Album Title Dýrð í dauðaþögn 

Year 2012 

Medium Bergvík, Reykjavík. [Geisladiskur] 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina 
hægra megin við hana og veljið  
Convert citation to static text  
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta).  

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Tilvísun í heimild:  
Ásgeir Trausti Einarsson 2012 

Í heimildaskrá: 
Ásgeir Trausti Einarsson. 2012. Dýrð í dauðaþögn. Bergvík, Reykjavík. [Geisladiskur]. 
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Hljóðupptaka – Mynddiskur  •  Sound Recording 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  
Hakið við Show All Bibliography Fields (Sýna alla heimildaskrárreiti). 
Þá sjást allir reitir sem hægt er að skrá upplýsingar í um ritið. 

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal  
(Insert Citation) kemur nafn  
höfundar og ártal inni í sviga. 

(Ólafur Guðmundsson 2011) 

Type of Source Sound Recording 

Corporate Performer Ólafur Guðmundsson 

Album Title Eyjafjallajökull 

Year 2011 

Medium Bergvík, Reykjavík. [Mynddiskur] 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina 
hægra megin við hana og veljið  
Convert citation to static text  
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta).  

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Tilvísun í heimild: 
Ólafur Guðmundsson 2011 

Í heimildaskrá: 
Ólafur Guðmundsson. 2011. Eyjafjallajökull. Bergvík, Reykjavík. [Mynddiskur]. 

Viðtal – Heimildarmaður  •  Electronic Source 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  
Hakið við Show All Bibliography Fields (Sýna alla heimildaskrárreiti). 
Þá sjást allir reitir sem hægt er að skrá upplýsingar í um ritið. 

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal  
(Insert Citation) kemur nafn  
höfundar og ártal inni í sviga. 

(Sólveig Friðriksdóttir 2013) 

Type of Source Electronic Source 

Corporate Author Sólveig Friðriksdóttir 

Publisher Viðtal höfundar við Sólveigu Friðriksdóttur 
um kennslu í upplýsingatækni, tekið  
20. nóvember. 

Year 2013 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina 
hægra megin við hana og veljið  
Convert citation to static text  
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta).  

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Tilvísun í heimild: 
Sólveig Friðriksdóttir 2013 

Í heimildaskrá: 
Sólveig Friðriksdóttir. 2013. Viðtal höfundar við Sólveigu Friðriksdóttur um kennslu í 

upplýsingatækni, tekið 20. nóvember. 
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Skýrsla   •  Report 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  
Hakið við Show All Bibliography Fields (Sýna alla heimildaskrárreiti). 
Þá sjást allir reitir sem hægt er að skrá upplýsingar í um ritið. 

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal  
(Insert Citation) kemur nafn  
höfundar og ártal inni í sviga. 

(Macdonald 2005) 

Smellið í tilvitnunina og síðan  
í örina hægra megin við hana  
og veljið Convert citation to static text 
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta). 

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Type of 
Source 

Report 

Author Macdonald A., Þorsteinn Hjartarson og 
Þuríður Jóhannsdóttir 

Title Uppeldi og menntun 

Year 2005 

Institution 14(2):71–82. Við vorum ekki bundin á 
klafa fortíðarinnar: Tilurð og gerð 
Aðalnámskrár í upplýsingatækni 

Publisher Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla 
Íslands, Reykjavík 

Ef vísa á í blaðsíðunúmer er tvípunktur  
skrifaður á eftir ártalinu og síðan blaðsíðunúmerið. 

Ef höfundar eru fleiri en einn þarf að bæta við textanum o.fl. á undan ártalinu. 

Tilvísun í heimild með vísun í blaðsíðu: 
Macdonald o.fl. 2005:71–82 

Í heimildaskrá: 
Macdonald A., Þorsteinn Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir. 2005. Uppeldi og menntun. 

14(2):71–82. Við vorum ekki bundin á klafa fortíðarinnar: Tilurð og gerð Aðalnámskrár í 
upplýsingatækni, Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, Reykjavík. 

Vefheimild – Grein úr gagnasafni – Höfundar getið  •  Journal Article 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  
Hakið við Show All Bibliography Fields (Sýna alla heimildaskrárreiti). 
Þá sjást allir reitir sem hægt er að skrá upplýsingar í um ritið. 

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal  
(Insert Citation) kemur nafn  
höfundar og ártal inni í sviga. 

(Björn Guðmundsson 2013) 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina 
hægra megin við hana og veljið  
Convert citation to static text 
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta). 

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Type of Source Journal Article 

Corporate Author Björn Guðmundsson 

Title Ferðafrelsi og náttúruvernd 

Journal Name Fréttablaðið. 

Year 2013 

Pages 14. febrúar 

Year Accessed 2013 

Month Accessed maí 

Day Accessed 24 

URL http://www.visir.is/ferdafrelsi-og-
natturuvernd/article/2013702149931 

 

Tilvísun í heimild: 
Björn Guðmundsson 2013 

Í heimildaskrá:  
Björn Guðmundsson. 2013. Ferðafrelsi og náttúruvernd. Fréttablaðið. 14. febrúar. Skoðað 24. maí 

2013. http://www.visir.is/ferdafrelsi-og-natturuvernd/article/2013702149931. 

  

Hér þarf að eyða gæsalöppum sem 
koma sitt hvorum megin við titilinn. 

http://www.visir.is/ferdafrelsi-og-natturuvernd/article/2013702149931
http://www.visir.is/ferdafrelsi-og-natturuvernd/article/2013702149931
http://www.visir.is/ferdafrelsi-og-natturuvernd/article/2013702149931
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Vefheimild – Grein úr gagnasafni – Án höfundar  •  Case 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  
Hakið við Show All Bibliography Fields (Sýna alla heimildaskrárreiti). 
Þá sjást allir reitir sem hægt er að skrá upplýsingar í um ritið. 

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal  
(Insert Citation) kemur nafn  
höfundar og ártal inni í sviga. 

(Morgunblaðið 2006) 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina 
hægra megin við hana og veljið  
Convert citation to static text 
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta). 

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Type of Source Case 

Corporate Author Morgunblaðið 

Title Íslendingar Evrópumeistarar í 
netnotkun. 25. janúar. 

Year 2006 

Year Accessed 2013 

Month Accessed ágúst 

Day Accessed 24 

URL http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1062638/?item_num=8& 
searchid= e528ace1a94d78a15c223b80acb5341ca4bc9786 

 

Tilvísun í heimild:  
Morgunblaðið 2006 

Í heimildaskrá:  
Morgunblaðið. 2006. Íslendingar Evrópumeistarar í netnotkun. 25. janúar. Skoðað 24. ágúst 2013. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1062638/?item_num=8&searchid=e528ace1a94d78a15c
223b80acb5341ca4bc9786.  

Vefheimild – Höfundar getið  •  Journal Article 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  
Hakið við Show All Bibliography Fields (Sýna alla heimildaskrárreiti). 
Þá sjást allir reitir sem hægt er að skrá upplýsingar í um ritið. 

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal  
(Insert Citation) kemur nafn  
höfundar og ártal inni í sviga. 

(Guðrún Kvaran 2013) 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina 
hægra megin við hana og veljið 
Convert citation to static text 
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta). 

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum 
eytt. 

Type of Source Journal Article 

Corporate Author Guðrún Kvaran 

Title Hvaðan kemur orðið bíó og hvað þýðir það? 

Journal Name Vísindavefurinn. 

Year 2013 

Pages 17. október. 

Year Accessed 2013 

Month Accessed október 

Day Accessed 19 

URL http://visindavefur.is/svar.php?id=62829  

 

Tilvísun í heimild: 
Guðrún Kvaran 2013 

Í heimildaskrá: 
Guðrún Kvaran. 2013. Hvaðan kemur orðið bíó og hvað þýðir það? Vísindavefurinn. 17. október. 

Skoðað 19. október 2013. http://visindavefur.is/svar.php?id=62829.  

  

Hér þarf að skáletra  
Morgunblaðið 

Hér þarf að eyða gæsalöppum sem koma sitt hvorum megin við titilinn. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1062638/?item_num=8&%20searchid=%20e528ace1a94d78a15c223b80acb5341ca4bc9786
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1062638/?item_num=8&%20searchid=%20e528ace1a94d78a15c223b80acb5341ca4bc9786
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1062638/?item_num=8&searchid=e528ace1a94d78a15c223b80acb5341ca4bc9786
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1062638/?item_num=8&searchid=e528ace1a94d78a15c223b80acb5341ca4bc9786
http://visindavefur.is/svar.php?id=62829
http://visindavefur.is/svar.php?id=62829
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Vefsíða stofnunar  •  Case 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal  
(Insert Citation) kemur nafn  
höfundar og ártal inni í sviga.  

(Landlæknisembættið 2013) 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina 
hægra megin við hana og veljið  
Convert citation to static text  
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta). 

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Type of Source Case 

Title Landlæknisembættið 

Case Number Talnabrunnur. Fréttabréf landlæknis um 
heilbrigðisupplýsingar 

Year 2013 

Year Accessed 2013 

Month Accessed október 

Day Accessed 27 

URL http://www.landlaeknir.is/utgefid-
efni/skjal/item21221/ 

 

Tilvísun í heimild: 
Landlæknisembættið 2013 

Í heimildaskrá 
Landlæknisembættið. 2013. Talnabrunnur. Fréttabréf landlæknis um heilbrigðisupplýsingar. 

Skoðað 27. október 2013. http://www.landlaeknir.is/utgefid-efni/skjal/item21221/.  

Alfræðisafn – Wikipedia  •  Case 

Ný heimild: REFERENCES – Manage Sources – New  

Upplýsingar skrifaðar í reiti. 
 

Þegar tilvísun er sett inn í skjal  
(Insert Citation) kemur nafn  
höfundar og ártal inni í sviga.  

(Wikipedia 2013) 

Smellið í tilvitnunina og síðan í örina 
hægra megin við hana og veljið  
Convert citation to static text  
(Umbreyta tilvitnun í fastan texta). 

Ef tilvísun er neðanmáls er svigum eytt. 

Type of Source Case 

Title Wikipedia 

Case Number Google. 

Year 2013 

Year Accessed 2013 

Month Accessed október 

Day Accessed 26 

URL http://is.wikipedia.org/w/index.php?
title=Google&oldid=1424971 

 

Tilvísun í heimild: 
Wikipedia 2013 

Í heimildaskrá: 
Wikipedia. 2013. Google. Skoðað 26. október 2013. 

http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Google&oldid=1424971.  

  

Hér þarf að skáletra  
Landlæknisembættið 

Hér þarf að skáletra  
Wikipedia 

http://www.landlaeknir.is/utgefid-efni/skjal/item21221/
http://www.landlaeknir.is/utgefid-efni/skjal/item21221/
http://www.landlaeknir.is/utgefid-efni/skjal/item21221/
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Google&oldid=1424971
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Google&oldid=1424971
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Google&oldid=1424971
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Heimildaskrá kölluð fram 

Heimildaskrá kemur aftast í skjali.  
Ef fylgiskjöl eru með verkinu kemur listi yfir þau  
fyrir aftan heimildaskrána. 

Þegar kalla á fram heimildaskrá þarf að byrja á að  
staðsetja bendil þar sem hún á að birtast í skjalinu.  

Síðan er smellt á Bibliography (Heimildaskrá) 
Insert Bibliography (Setja inn heimildaskrá).  
Þá kemur fram listi yfir heimildir. 

Að uppfæra heimildaskrá  
(Update Field) 

Þegar heimildaskrá er uppfærð þarf bendillinn  
að vera í henni.  
Smellt er á hægri músarhnapp og  
valið Update Field (Uppfæra reit).  

Einnig er hægt að uppfæra  
heimildaskrána með því að  
ýta á hnappinn F9 á lyklaborðinu. 

 

Úlit á heimildaskrá:  

 Línubil 1 

 Hangandi inndráttur: 0,8 cm (0,3") 

 Bil á eftir: 6 pt. 

HOME – Format – Paragraph  
(HEIM – Snið – Efnisgrein) 

Hentugast er að breyta stílnum Bibliography 
(Heimildaskrá) í stílalistanum og breyta (Modify) 
honum þar:  

Þá helst mótun heimildaskrárinnar þegar hún er 
uppfærð. 
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