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Textasmíð 
Örnámskeið 19.3.2014 á vegum Ritvers 
Hugvísindasviðs Háskóla Íslands 
 
Sigurlín Bjarney Gísladóttir 

Hvernig texta smíðum við? 
o  Ritgerðir 
o  Greinar 
o  Skýrslur 
o  Pistlar 
o  Dagbókafærslur 
o  Blogg 
o  Glósur 

Verkfærakistan 

o  Til hvers þarf verkfærakistu? Efniviður og 
verkfæri. 

o  Efsta skúffan: Orðaforði og málfræði. 
o  Næsta skúffa: Naglar, skrúfur, hnoð, málband. 
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Verkfærakistan 

o  Stóra skúffan: Hamar, skrúfjárn, naglbítur, 
sög, hnífur, sandpappír.  

o  Orðin eru eins og naglar og skrúfur. Við 
þurfum hamar, skrúfjárn o.fl. til að negla 
saman setningar og setja upp textakofann. 

Tungumálið 
o  Efniviðurinn 
o  Tungumálið: Nafnorð, sagnorð, lýsingarorð, 

atviksorð o.s.frv. Setningagerð. 
Kommusetning. 

o  Hvernig virkar tungumálið? 
o  Þarf nokkuð að læra málfræði? 
o  Leikvöllur. Gott að kunna reglurnar í fótbolta 

áður en maður gefur kost á sér í landsliðið J 
 

Helstu bækur 

o  Íslensk orðabók (5. útg. 2010) Mörður 
Árnason (ritstjóri)  

o  Samheitaorðabók (3. útg. 2012) Svavar 
Sigmundsson (ritstjóri) 

o  Stafsetningaorðabókin (2006) Dóra 
Hafsteinsdóttir (ritstjóri) 
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Fleiri bækur 

o  Íslensk orðsifjabók (4. prentun, 2008) Ásgeir 
Blöndal Magnússon. 

o  Íslensk stílfræði (1994) Þorleifur Hauksson 
(ritstjóri), Þórir Óskarsson. 

o  Stóra orðabókin um íslenska málnotkun 
(2005) eftir Jón Hilmar Jónsson. Orða- og 
hugtakalýsing í fyrri hluta og orða- og 
orðasambandaskrá í seinni hluta. 

Enn fleiri bækur 
o  Mergur málsins (1993) eftir Jón Friðjónsson. 

Uppruni, aldur og þróun fastra orðasambanda 
í íslensku. 

o  Handbók um íslensku (2012) Jóhannes B. 
Sigtryggsson (ritstjóri). Málnotkun, 
stafsetning og ritun. 

o  Ýmsar bækur um ritun (sjá síðustu glærurnar). 

Helstu verkfæravefslóðir eða 
vefslóðaverkfæri 
o  www.snara.is 
o  http://bin.arnastofnun.is/forsida/ 

Beygingarlýsing íslensks nútímamáls, ritstjóri 
Kristín Bjarnadóttir. 

o  Ritreglur: http://ismal.hi.is/Ritreglur0.htm 
o  Málfarsbanki Íslenskrar málstöðvar: 

http://www.ismal.hi.is/malfar/ 
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Fleiri vefslóðir 
o  Heimasíða Stofnunar Árna Magnússonar 
http://www.arnastofnun.is/ - þar eru þessi orðasöfn: 

-  Orðabanki Íslenskrar málstöðvar (íðorðasöfn). 

-  Ritmálssafn Orðabókar Háskólans (Dæmi úr 
textum frá 1540 og til okkar daga). 

-  Textasafn Orðabókar Háskólans: Hægt að leita 
í ýmsum textum frá 13.öld og til okkar daga. 

o  Forrit með ritvilluvörnum – Púkinn og Skrambi 
(http://skrambi.arnastofnun.is/). 

Ritgerðir 
o  Uppbygging (inngangur, meginmál, niðurlag) 
o  Rannsóknarspurning? Viðfangsefni? 
o  Heimildir – hvernig nota ég þær? 
o  Vinnulag. 
o  Hugmyndir og hugsun þurfa að komast á blað. 
o  Koma hugsun í orð. Hvað vil ég segja? Hver 

er kjarninn? 
o  Skerpa fókus. 

Ritgerðavinnan 
o  Lestur 
o  Skilningur 
o  Skrif 
o  Að stytta sér leið og finna hjáleið. 
o  Tími – allt þarf tíma. Gefa tíma. 
o  Með tímanum kemur þjálfun, vinnulag og 

öryggi. 
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Dæmi um byggingu 
Túlípanar fyrir utan glerhjálminn 
o  Ritgerð um bókina Glerhjálmurinn og ljóðið Túlípanar eftir 

Sylviu Plath (8 bls.): 

o  Inngangur 
o  En kíkjum samt fyrst á höfundinn 
o  Glerhjálmurinn 

n  Myndmál 
n  Ytri og innri veruleiki 

o  Túlípanar 
n  Litir og vatn og líf 
Túlípanar undir glerhjálmi (lokaorð) 
 
 

Dæmi úr ritgerðinni 
o  „Esther lýsir sambandi sínu við móður sína 

sem einkennist af tengslaleysi og þrúgandi 
andrúmslofti sem erfitt er að festa fingur á. 
Þetta sést vel á lýsingu Estherar á heimsókn 
móður sinnar þar sem hún sýnir skilningsleysi 
móður sinnar og ítrekar hversu föst hún er 
undir glerhjálminum.“ 

Dæmi um málnotkun 
o  Tap veldur stjórn RÚV vonbrigðum. 
Eftirfylgni skorti með niðurskurðaraðgerðum síðasta árs hjá 

Ríkisútvarpinu. Útvarpsstjóraskipti eru sögð hafa sett strik í 
reikninginn. (Fréttablaðið 19. mars 2013, bls. 8, fyrirsögn og hluti af 
millifyrirsögn) 

--------------------- 
Tillaga að breytingu: Niðurskurði síðasta árs var ekki fylgt eftir 

hjá Ríkisútvarpinu. Uppsögn og ráðning nýs útvarpsstjóra var 
kostnaðarsöm. 

Enn betri breyting: Ríkisútvarpið fylgdi ekki eftir niðurskurði 
síðasta árs. Útvarpsstjóraskipti settu strik í reikninginn. 
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Lestu! 
o  Lestu í rúminu, strætó, baði, í eldhúsinu (á 

meðan suðan kemur upp), á biðstofunni hjá 
tannlækninu, í klippingu, í lyftunni, þegar 
kennarinn er seinn, í sumarfríinu, í 
páskafríinu, í helgarfríi, yfir 
kvöldfréttunum ... 

o  Hafðu bók í töskunni, á náttborðinu, í 
eldhúsinu, á klósettinu, bílnum. 

Lestu meira! 
o  Skannaðu bókahillur – á bókasafninu, hjá 

vinum, í sumarbústöðum, kaffihúsum... 
o  Fylltu kindilinn, snjallsímann og allar græjur 

af bókum, sögum og textum. 
o  Hlustaðu á hljóðbækur ef þú þarft að keyra, 

prjóna, teikna, elda. 
o  Lestu ljóð, leikrit, sögur, fréttir, uppskriftir, 

minningagreinar, keðjubréf, stöðuuppfærslur, 
bloggsíður. 



19.3.14 

7 

Kveikjur fyrir skapandi skrif 
o  Hvað ef 

n  - ég vaknaði einn daginn skyggn? 
n  - forsætisráðherra hyrfi sporlaust? 
n  - tónlistarhúsið Harpan leisti landfestar og sigldi á 

haf út? 
n  - ég gengi fram hjá íbúðinni minni og sæi sjálfa 

mig inn um gluggann þar sem ég væri að vaska 
upp? 

Fleiri kveikjur 
•  www.timarit.is (Opnar inn í fortíð landsins) 
•  Netútgáfan: www.snerpa.is/net/ (fullt af 

spennandi lesefni) 
•  Íslendingabók (Hvaðan kem ég? Hver er saga 

mín og minna?) 
•  Flandur. Handahófið – draga orð, klippa 

sundur eða líma saman. Ósjálfráð skrif. 
•  Opna augu og eyru. Forvitni. Geðshræring. 

Hraði og þema 
o  Hraðastilling – sumir textar vilja komast yfir 

hámarkshraða á meðan aðrir krefjast 20 km/
klst. 

o  Þema: Afhjúpar sig eftir frumskrifin. Eru tákn 
í textanum? Myndmál? Um hvað fjallar 
textinn? Hvað vil ég segja? 

o  Stækkunarglerið í verkfærakistunni. 
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Endurskrif 
 
o  Endurskrif: eitthvað sem allir vilja vera án en 

enginn sleppur undan. 
o  Sandpappírinn í verkfærakistunni! Og 

naglbíturinn líka. 
o  Frumskrif og endurskrif eru tvennt ólíkt. 

Endurskrifa aftur 
-  Lagfæra, eyða út, bæta við, færa til, pússa, 

krukka og krafsa í textann. 
o  Endurskrifa, endurskrifa og endurskrifa og 

svo aftur. Hve oft? Hvenær á að hætta? 
o  Formúla Stephens Kings: 2. drög = 1. drög – 

10% 
o  Gerðu “Track changes” (leiðréttingaslóðina) 

að besta vini þínum! 

Dæmi um yfirlestur (bloggtexti frá maí 2013 sem fór á slóðina 
www.bokverdurtil.net sem nú er ekki lengur til) 
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Skoðum þetta nánar 

Dæmi um endurskrif 
Stutt jólasaga birt í Fréttatímanum í desember 2013 

Skoðum byrjunina betur 
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Galdurinn og músan 

 

o  Músur koma úr grískri goðafræði og veita 
innblástur. Hver er músan mín? 

o  Sköpunarkrafturinn. 
o  Hvaðan koma hugmyndir og sögur? 
o  Hvar og hvenær er best að skrifa?  

Ekki gleyma ... 
o  Gera mitsök – og nóg af þiem!! 
o  S.K. segir að bara einn geri fullkomlega í 

fyrstu tilraun. Hver ætli það sé? 
o  Prufa – alltaf hægt að smella á 

strokleðurstakkann. 
o  Fá hjálp – úr verkfærakistunni eða frá fólki af 

holdi og blóði. Ritvinir. www.rithringur.is  
o  Fá yfirlestur og þiggja gagnrýni. 

Bækur um ritun og skapandi skrif 

o  Bell/Magrs. 2001. The Creative Writing 
Coursebook. Ritstjórar: Julia Bell, Paul Magrs. 
London, Macmillan. 

o  Cameron, Julia. 1995. The Artist´s Way. A Spiritual 
Path to Higher Creativity. London, Pan Books. 

o  Morley, David. 2007. The Cambridge Introduction 
to Creative Writing. Cambridge/New York, 
Cambridge University Press. 
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Fleiri bækur um ritun 

o  Pétur Blöndal. 2007. Sköpunarsögur. 
Reykjavík, Mál og menning. 

o  Stephen King, 2000, On Writing, A Memoir of 
the Craft. New York, Scribner. 

o  Alls konar “Writing” hitt og þetta – skoðið 
Gegni, bókabúðir og bókasöfn. 


