
 
NÁTTÚRUFRÆÐINGURINN 

Ritrýni vísindagreina 

Almenn atriði: 
Megintilgangur ritrýni er að gefa ritstjórn ráð um afgreiðslu handrita sem send eru til 
birtingar í Náttúrufræðingnum og að meta hvort þau standist gæðakröfur og falli að 
ritstjórnarstefnu ritsins. Með ritrýni er lagt mat á hvort efni handritanna sé byggt á 
vönduðum úttektum eða rannsóknum í samræmi við nýjustu þekkingu og falli að 
fræðasviði ritsins. Einnig er gengið úr skugga um að efniviðnum sé nægilega vel lýst 
þannig að lesendur geti fylgt röksemdafærslu og mögulegt sé að endurtaka þá rannsókn 
sem um er rætt. Þess ber að geta að athugasemdir eru jafnan gerðar með hagsmuni 
höfunda og lesenda tímaritsins að leiðarljósi. 

Umsögn ritrýnis til ritstjórnar er tvíþætt. Í fyrsta lagi fyllir ritrýnir út staðlaða yfirlitstöflu 
og gefur stutta umsögn um handritið. Þar kemur fram hvort handritið sé metið hæft til 
birtingar og farið er yfir styrkleika og veikleika rannsóknarinnar/handritsins. Í öðru lagi 
skrifar ritrýnir greinargerð og tillögur að endurbótum, þar sem við á, í samræmi við 
leiðbeiningar Náttúrufræðingsins fyrir ritrýna.  

Ritrýnir metur hvort hann telur handrit hæft til birtingar lítt eða ekki breytt, með 
verulegum breytingum eða óhæft til birtingar. Ef greinin er talin birtingarhæf með 
verulegum breytingum, skal ritrýnir gefa ábendingar um hvaða breytingar eru 
mikilvægastar.  

Ritrýnir skal í stuttu máli greina frá helstu kostum og meginveikleikum handritsins. Er 
hægt að greina hvert er megininntak þess (megintilgangur rannsóknar) og hvað eru 
aukaatriði?  

Stafsetningar- og málfarsleiðréttingar og stuttar ábendingar má skrá beint inn í handritið. 
Lengri athugasemdir eða ummæli ætti að merkja með númerum með tilvísun inni í sjálfri 
greininni. Ekki er nauðsynlegt að leiðbeiningunum sé fylgt lið fyrir lið í öllum tilvikum, 
þótt æskilegt sé að horft sé til þeirra atriða sem þar koma fram.  

Öll samskipti ritrýna við ritstjórn fara í gegnum ritsjóra. Ritstjóri sendir handrit til ritrýna, 
leiðbeinir um yfirlestur og tekur við umsögnum að lokinni ritrýni. Ritstjóri metur hvort 
athugasemdir verða sendar í heild eða að hluta til höfundar/höfunda. Óski ritrýnir eftir að 
hluti umsagnar berist ekki til höfunda skal hann beina þeim tilmælum til ritstjóra. 



Ritrýni ber að fara með handrit til yfirlestrar sem trúnaðarmál. Hann skal ljúka yfirlestri 
innan þriggja vikna frá móttöku handrits. Reynist það örðugt skal hann hafa samband hið 
fyrsta við ritstjóra. Ritrýning fer fram í skjóli nafnleyndar.  

Eftirfarandi þætti skal hafa í huga við lestur rannsóknagreina: 

1. Vísindalegt gildi. Bætir ritverkið við þekkingu viðkomandi sviðs. Gefur það nýjar 
upplýsingar byggðar á áður óbirtum niðurstöðum eða rökstudda staðfestingu á fyrri 
rannsóknum? * 

2. Inntak. Eru allir þættir greinarinnar nauðsynlegir eða er hægt að stytta textann án þess 
að það komi að sök? Ef svo er, nefnið þá hvaða þætti þess mætti helst stytta eða fella 
niður. Er eitthvað sem þarfnast betri skýringar eða frekari umfjöllunar? Er framsetning 
greinarinnar skýr og einföld? 

2.1 Titill greinar og ágrip. Er titillinn lýsandi fyrir innihald greinarinnar? Er innihald 
ágrips afmarkað og fullnægjandi fyrir efni greinarinnar? Kemur þar fram bakgrunnur 
rannsóknar*, tilgangur og meginniðurstöður*?  

2.2 Inngangur. Hefur bakgrunnur verkefnisins verið kynntur á viðeigandi hátt og er 
vísað nægjanlega/nákvæmlega í viðeigandi heimildir? Eru þættir í inngangi sem ættu 
frekar heima í umræðukaflanum? Eru markmiðin skýr? Eru settar fram  
rannsóknaspurningar eða tilgátur?* Eru þær prófanlegar með tölfræðilegum aðferðum? * 

2.3 Efni og aðferðir.* Er aðferðafræðin, þar með talin uppsetning/framsetning 
rannsóknarinnar, sýnasöfnun og tölfræðileg greining, viðeigandi og áreiðanleg? Er 
öllum aðferðum lýst nægjanlega vel? 
2.4 Niðurstöður.* Eru niðurstöður settar fram á skýran hátt? Koma niðurstöður 
annarra rannsókna en lýst er í kaflanum um efni og aðferðir fram í 
niðurstöðukaflanum. Eru upplýsingar sem koma fram í töflum eða á myndum 
endurteknar að nauðsynjalausu í texta. Meta skal hvort heppilegra sé að setja 
niðurstöður úr töflum fram sem mynd (graf) eða öfugt. Hafa tölulegar niðurstöður 
fengið tölfræðilega umfjöllun og með réttum aðferðum? 
2.5 Umræða/ályktun.* Styðja niðurstöður (mæligildi) túlkun gagnanna? Er um 
oftúlkun að ræða? Eru niðurstöður ræddar á fullnægjandi hátt og samanburður gerður 
við niðurstöður annarra rannsókna? Endurspeglast ályktun greinarinnar nægjanlega í 
umræðukaflanum? Eru kostir og takmarkanir rannsóknarinnar ásamt skýringum á 
þeim ræddir? Þetta geta verið þættir eins og skekkjur (bias vegna vals eða mælinga), 
truflandi þættir (e. confounders) og tilviljun. Gerir höfundur skýran greinarmun á 
eigin niðurstöðum og niðurstöðum annarra í umræðu og ályktunum. Er hugsanlegt að  
„neikvæðar“ niðurstöður sem höfundar líta framhjá í umræðum geti verið mikilvægar. 

3. Myndir og töflur. Eru allar myndir og töflur nauðsynlegar? Er þörf á fleiri myndum 
eða töflum? Eru mynda- og töflutextar upplýsandi og greinargóðir? Er hægt að bæta 
framsetningu þessara þátta? 



4. Tilvitnanir og heimildir. Eru tilvitnanir í lagi og rétt vísað til heimilda? Eru 
ónauðsynlegar heimildir í skránni eða skortir tilvísanir í mikilvægar rannsóknir sem 
gerðar hafa verið? 

5. Málfar. Leggið mat á málnotkun og gefið dæmi um úrbætur þar sem þeirra er þörf. 

6. Enskt ágrip. Er það efnislega rétt? 

Eftirfarandi þætti skal hafa í huga við lestur yfirlitsgreina: 
Það sem hafa ber í huga þegar yfirlistgreinar eru ritrýndar er að hluta til sömu þættir og 
við ritrýni rannsóknagreina með nokkrum undantekningum. Stjörnumerkt atriði (* sjá hér 
að ofan) eiga ekki við um yfirlitsgreinar. 

Annað sem gott er að hafa í huga: Metið hvort fram komi í innangi hvernig tilhögun 
meginmáls greinarinnar er háttað og hvert markmiðið með skrifunum er. Kaflaskipting 
yfirlitsgreina er óhefðbundnari en rannsóknagreina og ræðst hún jafnan af innihaldi 
meginmálsins. Leggið dóm á framsetningu efnisins, hvort hún sé nægjanlega skýrt og 
einföld. Ekki er gerð krafa um enskt ágrip með yfirlitsgreinum. 



Heildarmat 
 
 Óvið- Viðunandi Gott Mjög gott 
 unandi   
   

1. Framlag til þekkingar á fræðasviðinu ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 

2. Ágrip ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 
3. Inngangur ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 
4. Aðferðafræði ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 
5. Niðurstöður ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 
6. Tölfræði ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 
7. Umræður ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 
8. Heimildanotkun ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 
9. Málfar ☐	 ☐	 ☐	 ☐ 
 
 
 
Handritið er (merkið við eitt af eftirfarandi): 
 
___ samþykkt til birtingar án frekari breytinga 
  
___ samþykkt til birtingar með minniháttar endurbótum 
  
___ samþykkt til birtingar með töluverðum endurbótum 
  
___ hafnað, vinsamlega tilgreinið meginástæðu höfnunar 
 
 
Meginástæða höfnunar: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


