
 

 

SÁLFRÆÐIRITIÐ 
TÍMARIT SÁLFRÆÐINGAFÉLAGS ÍSLANDS 

 
Gátlisti fyrir höfunda  
 

☐ Handriti skal fylgja bréf þar sem kemur fram hver verður í forsvari fyrir greinina.  
      Einnig þarf að koma fram að handritið sé sent með samþykki allra höfunda og þeir  

      séu samþykkir höfundaröð.  

☐ Dæmi um handrit er að finna á heimsíðu Sálfræðiritsins – vinsamlega skoðið það vel. 

 
Forsíða:  

☐ Blaðsíðutitill og blaðsíðunúmer, efst á öllum síðum. Blaðsíðutitill ekki lengri en 50 

      slög (t.d. styttur titill).  

☐ Lýsandi titill (í nýjustu APA útgáfu er miðað við 12 orð að hámarki). 

☐ Höfundar og vinnustaður hvers og eins. 

☐ Vinnustaður og starfsheiti allra höfunda svo og netfang og póstfang 

      þess höfundar sem mun svara fyrirspurnum (á íslensku).  

      Á prenti birtist þetta neðst á titilsíðu greinar. Sjá hér til hliðar:  

☐ Hafi rannsóknin áður birst á öðrum vettvangi (t.d. verið kynnt á  

      ráðstefnu) skal geta þess á titilsíðu. 

 

Útrdáttur og lykilorð: 

☐ Ágrip, 150-250 orð (á íslensku og ensku; sami útdráttur). 

☐ Fimm lykilorð (keywords) á íslensku og ensku. 

☐ Fyrir ofan enskt ágrip skal vera enskur titill greinarinnar. 

☐ Íslenskt ágrip ásamt lykilorðum kemur strax á eftir titilsíðu. 

☐ Enskt ágrip ásamt lykilorðum og upplýsingum um höfunda á ensku 

      kemur á einni síðu, strax á eftir megintexta, á undan heimildum.  

 

Kaflaheiti: 

☐ Kaflaheiti (feitletruð og miðjuð í texta) eiga að vera: Aðferð, Niðurstöður, Umræða, 

      og Heimildir.  

☐ Undirkaflaheiti (t.d. Þátttakendur, Mælitæki) skal líka feitletra en þau standa lengst  

      til vinstri í línu. 

☐ Í aðferðarkafla (Framkvæmd) skal geta um leyfi frá Persónuvernd eða tilkynningu 

      (tilgreina númer).  

☐ Í aðferðarkafla skal geta um leyfi Vísindasiðanefndar (tilgreina númer leyfis). 

☐ Í aðferðarkafla skal koma fram að skjólstæðingar hafi veitt skriflegt leyfi sé um slíkt 

      að ræða. Sjá leyfisbréf á heimasíðu.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Heimildir og myndir:  

☐ Vitna skal til skírnar- og föðurnafns íslenskra höfunda. 

☐ Athugið vel APA reglur um notkun heimilda eftir fjölda höfunda.  

☐ Notið og / o.fl. en ekki & / et al.  

☐ Töflur og myndir eru aftast í textaskjalinu, ein á hverri síðu með viðeigandi titli. 

☐ Tilgreint er í texta handrits hvar töflur og myndir eiga að vera. Það er gert svona:  

______________________________ 

1. mynd um það bil hér 

______________________________ 

☐ Töflur og myndir númeraðar svo: 1. tafla, 2. tafla, 1. mynd, 2. mynd o.s.frv.  

      (Ath. ekki með stórum upphafsstaf eins og kemur oft sjálfkrafa í ritvinnsluforriti). 

☐ Töflu- og myndatitlar skulur vera knappir en jafnframt lýsandi fyrir mynd/töflu. 

☐ Myndir berist með birtingarleyfum rétthafa ef um slíkt er að ræða. 

 

Almennur frágangur texta:  

☐ Númerið allar síður (efst í hægra horni). Titilsíða er nr. 1.  

☐ Letur og línubil: 12 pt. letur (Times New Roman) og línubil tvöfalt alls staðar.  

☐ Ekki jafna textann hægra megin.  

☐ Notið íslenskar gæsalappir (fyrri: „ og seinni: “).  

☐ Komma afmarkar brot í íslensku - 0,4; en punktur á ensku 0.4. 

☐ Tölugildi undir 10 eru skrifuð út: þrjú börn, fjórar rannsóknir. 

☐ Skammstafanir ekki notaðar í texta. Ekki „a.m.k.“ heldur „að minnsta kosti“. Það má  

      skammstafa innan sviga. 

☐ Ekki nota tvö stafabil. Á eftir punkti er einnig eitt stafabil. Þegar stafabil þurfa að  

      vera fleiri (t.d. við töflugerð) skal nota dálklykil. Auðvelt að leita að tveimur  

      stafabilum og breyta í eitt með „replace” skipun. 

☐ Athugið að munur er á löngum og stuttum strikum í texta. Þetta er skýrt á vef Eiríks  

      Rögnvaldssonar, sjá hér fyrir neðan (bandstrik, þankastrik, skiptistrik).  

☐ Skáletra skammstafanir tölfræðiheita og erlend orð sem höfð eru innan sviga. Þá er 

      uppsetningin þessi: (e. English). Athugið að e er ekki skáletrað. 

☐ Handrit er vel yfirfarið með tilliti til málfars og framsetningar. Oft er gott að láta aðra 

      lesa handritið yfir áður en það er sent til Sálfræðiritsins. Hafið í huga að handritið  

      verði ekki of langt og einkum er það inngangurinn sem oft má stytta.  

☐ Sjá góðar upplýsingar Eiríks Rögnvaldssonar um stafsetningu og  

      greinarmerkjasetningu:https://notendur.hi.is//~eirikur/av/stafsetn.htm 

 

Nokkrar heimasíður með leiðbeiningum um APA: 

http://www.apastyle.org/ 

http://www.apastyle.org/manual/related/sample-experiment-paper-1.pdf 

https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/ 

http://psychology.vanguard.edu/faculty/douglas-degelman/apa-style/ 

http://webster.commnet.edu/apa/ 

 

 

 
Gátlisti Læknablaðsins var nýttur með góðfúslegu leyfi Védísar Skarphéðinsdóttur ritstjórnarfulltrúa 
Læknablaðsins. Viðbætur og breytingar eru ritnefndar Sálfræðiritsins. 
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