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Citations & Bibliography Tilvitnanir og heimildaskrá 

 

Í Word 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 grunnupplýsingar 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 

APA-kerfið (American Psychological Association). Einnig er Chicago-kerfið 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 eru í boði. 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). 

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 eftirnafni, 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 eitthvert 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. 
 

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. 
Undir Sort by (Raða eftir) er hægt að velja hvort raða á eftir höfundi, merki, titli eða ári. 
Current List Núverandi listi 
Hægra megin raðast þær heimildir sem unnið er með í viðkomandi skjali. 
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) Eyða heimild. 
Edit  (Breyta)  Hægt er að opna skráningu og lagfæra ef þörf er á. 
Preview (Forskoðun) Hér sést hvernig heimild lítur út í heimildaskrá. 
cited source tilvitnuð heimild 
placeholder source staðgengilsheimild 
Preview  Forskoðun á heimild 

  



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. 

 
 

 


