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Inngangur

• Greinar og skýrslur eru verkfærið sem notað er til að koma á framfæri

nýjum uppgötvunum í vísindum

• Greinar og skýrslur fylgja staðlaðri uppbyggingu

• Tilvitnanir í fyrri verk fylgir líka stöðluðum venjum sem að einhverju

leyti ræðst af fagsviðum

• Gröf þurfa að vera á tilteknu formi og fylgja tilteknum reglum
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Uppbygging greinar

• Tilraunagrein samanstendur almennt af fimm köflum

– Abstract

– Introduction

– Expermental apparatus and method

– Results

– Discussion

– Conclusion
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Uppbygging greinar

• Fræðileg samanstendur almennt af fimm köflum

– Abstract

– Introduction

– Model description eða Theory

– Results

– Discussion

– Conclusion
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Uppbygging greinar

• Abstract

– Samantekt um hvað gert var, hverjar eru helstu niðurstöðurnar, og

hvað er nýtt

– Þarf að vera mjög hnitmiðað

– Inniheldur allar helstu niðurstöður
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Uppbygging greinar

• Introduction - Inngangur

– Hefst á því að tengja viðkomandi rannsókn við stóru myndina – 2 til

3 setningar

– Ýtarleg en hnitmiðuð samantekt á því sem að gert hefur verið í eins

eða svipuðum rannsóknum

– Yfirlýsing um hvað er verið að gera með þessari rannsókn sem er

nýtt og hvernig það bætir við núverandi þekkingu
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Uppbygging greinar

• Experimental apparatus and method

– Fjallað er um uppsetningu tilraunar og þær aðferðir sem notaðar eru

– Hér eru líka rædd þau fræði og jöfnur sem beitt er við úrinnslu

gagna

– Lýsing á tilraunauppstillingunni á að innhalda nægilega miklar

upplýsingar til að hægt sé að endurtaka tilraunina

∗ Hvaða tæki eru notuð

∗ Allir helstu stærðir – stærðir, hitastig, þrýstingur o.s.frv.
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Uppbygging greinar

• Model description eða Theory

– Fjallað er um uppbyggingu líkans sem notað er eða að fræðin sem

beitt er eru undirbyggð

– Lýsingin á líkani og stærðum sem notaðar eru þarf að era nægilega

nákæm til að lesandinn geti sett upp eigið líkan til að endurtaka

reikningana

– Fyrir tölulega reikninga þarf að vera lýsing á forriti sem notað er og

öllum upphafsgildum og stuðlum sem notaðir eru við reikninga
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Uppbygging greinar

• Results

– Hér er farið yfir helstu niðurstöður

– Flest gröfin eru hér sýnd og rædd

– Það þarf að vísa í öll gröf úr texta

– Texti undir mynd (figure caption) þarf að vera ítarlegur. Stundum

öðlast myndin og myndatextinn sjálfstætt líf.
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Uppbygging greinar

• Discussion

– Hér er fjallað um niðurstöðurnar og þær bornar saman við hvað

aðrir hafa séð

∗ Hvað er öðruvísi og hvers vegna ?

– Hér má líka líta fram á veginn, hvað hafa niðurstöðurnar í för með

sér og hver geta verið næstu skref

– Oft er köflunum Results og Discussion slegið saman í Results and

discussion
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Uppbygging greinar

• Conclusion eða Summary

– Samantekt um hvað gert var og hverjar eru helstu niðurstöðurnar

– Inniheldur allar helstu niðurstöður
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Uppbygging greinar

Frá Sigurjonsson and Gudmundsson (2008)
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Tilvitnanir

• Það eru all margar skilgreindar staðlaðar leiðir til að birta lista af

greinum og bókum sem vitnað er í úr greinum eða skýrslum

• Fyrir Journal of Physics: Conference Series notar vancouver eða

harvard staðalinn

• Í vancouver þá eru tilvitnanir númeraðar eftir því hvenær þær koma

fyrir í textanum

• Í harvard er vitnað til greinar undir nafni fyrsta höfundar og ári og

tilvitnana listinn er í stafrósfsröð
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Tilvitnanir–vancouver

Frá Sigurjonsson and Gudmundsson (2008)
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Tilvitnanir–chicago

Frá Gudmundsson and Hecimovic (2017)
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Tilvitnanir–ieeetr

Frá Anders et al. (2014)
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Höfundar – Vancouver reglurnar um höfunda

• Hver skal vera höfundur ?

• International Committee of Medical Journal Editors leggur til að fjögur

skilyrði séu uppfyllt:

1. Substantial contributions to the conception or design of the work; or

the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work; AND

2. Drafting the work or revising it critically for important intellectual

content; AND

3. Final approval of the version to be published; AND

4. Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring

that questions related to the accuracy or integrity of any part of the

work are appropriately investigated and resolved.
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Höfundar – Vancouver reglurnar um höfunda

• In addition to being accountable for the parts of the work he or she has

done, an author should be able to identify which co-authors are

responsible for specific other parts of the work.

• In addition, authors should have confidence in the integrity of the

contributions of their co-authors.

• All those designated as authors should meet all four criteria for

authorship, and all who meet the four criteria should be identified as

authors.

http://www.icmje.org/recommendations/
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Gröf

Frá Sigurjonsson and Gudmundsson (2008)
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Gröf

Frá Thorsteinsson and Gudmundsson (2010)
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Gröf

Frá Gudmundsson et al. (2012)
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Gröf

Frá Gudmundsson et al. (2018)
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Heimildir

Hér er tilvitnun í bók (Batchelor, 2000), doktorsritgerð (Monahan, 2007),

og greinar (Sigurjonsson and Gudmundsson, 2008), og (Gudmundsson and

Hecimovic, 2017), og ráðstefnugrein (Gudmundsson and Thorsteinsson,

2007).
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