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Þegar áfangi hefur verið stofnaður fyrir  
kennara lítur hann út eins og sést hér.  

Miðjudálkurinn sýnir dagsetningar; 
Vikuskipan/Efnisskipan 

Hér er valin vikuskipan. 
Hér eru settar upp 17 vikur. 
Því er hægt að breyta hvenær sem er.  

Vinstra megin á síðunni sjást þeir áfangar sem 
kennari hefur aðgang að (Mínir áfangar).  

Sést einnig ef smellt er á Stjórnborð – Áfangar – 
Future efst vinstra megin á síðunni undir STIKLA. 

Í hægri dálknum eru  
Einkaskrár notanda og Á næstunni 

Uppsetning áfanga 

Farið í Stillingar og veljið  

 Umsýsla áfanga 

  Uppsetning 
Þar er hægt að sýsla með allar helstu stillingar 
áfangans. 

Sýsla með uppsetningu áfanga 

 Almennt 

Hér kemur fram fullt nafn áfanga,  
stutt nafn áfanga og braut (Flokkur). 

Hægt er að velja hvort áfanginn er sýnilegur eða 
falinn nemendum. Kennarar fela stundum áfanga 
meðan þeir eru að vinna í honum. 

Áfangi hefst 
Fyrsta kennsluvika á haustönn 2017 hefst 
mánudaginn 14. ágúst.  

Auðkennitala áfanga 
Ekki þarf að fylla út auðkennitölu áfanga. 

 Lýsing 

Í samantekt áfanga er stutt lýsing á honum. 

Samantekt áfanga 
Hér er hægt að skrifa lýsingu á áfanganum.  
Ef smellt er á  
Show more buttons (sýna fleiri hnappa)  
birtast fleiri valmöguleikar á að móta textann. 

Einnig er hægt að setja inn skrár með  
áfangalýsingu með því að smella á Link. 
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 Áfangasnið 

Snið:  Stakt viðfang/Félagssnið/Efnisþættir/Vikulegt 
Ef valið er Vikulegt er sjálfgefin stilling 17 vikur. 
Ef kennari breytir um áfangasnið og velur t.d. 
efnisþætti þarf oft að breyta fjölda þeirra. 

Ef gefa á efnisþætti/viku heiti er farið  
í ritunarham og smellt á  
Edit week/topic name – Breyta samantekt 

Breyta – Fela viðfangsefni 

Falin viðfangsefni eru ekki sýnileg nemendum  
eða sýnd samanfallin.  
Kennari getur ákveðið að fela vikur eða efnisþátt.  

 Viðmót 

Skilyrða tungumál 
Hægt er að skilyrða tungumálið við  
íslensku eða ensku. 

Fjöldi birtra frétta = 3 
Hægt að breyta fjöldanum ef óskað er eftir því. 

Birta nemendum einkunnabók – Já/Nei  
Valið er Já ef einkunnabók er notuð. 

Birta leiðarskrár – Já/Nei 
Birtir nemanda yfirlitsskrár yfir allar aðgerðir hans  
á vefnum. – Óþarfi er að birta þær, en það er hins 
vegar eitthvað sem kennari getur nýtt sér. 

 Skrár og skráarumsýsla 

Hámarksstærð á innsendum skrám  
Stærð valin úr lista.  
Ef nemendur eiga að skila inn t.d. verkefnum í 
PowerPoint er gott að velja a.m.k. 10MB 

 Skráning vinnuskila 

Virkja skráningu á vinnuskilum Já/Nei 
Þá kemur kassi fyrir aftan skilaverkefni nemenda. 

 
Þegar verkefni hefur verið skilað inn í gegnum 
dreifnámsvefinn kemur hak fyrir aftan skilaverkefnið.  

 
Þannig hafa nemendur yfirsýn yfir hvaða verkefnum 
þeir hafa skilað inn. 
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 Hópar 

Hóphamur  
Ef nemendum er ekki skipt í hópa í er hægt  
að hafa stillingarnar óbreyttar (Engir hópar). 

 Endurnefna hlutverk 

Ekki þarf að fylla út í reitina þar fyrir neðan. 

Munið eftir að vista breytingar í lokin! 

 

Þá er áfanginn tilbúinn til notkunar. 

 
 

 
 

 

Gestaaðgangur 

Á að leyfa gestaaðgang að áfanganum? – Gestir geta skoðað áfanga en ekki gert neitt í þeim. 

Ef gestaaðgangur er leyfður þarf fyrst að fara í  
Stillingar – Umsýsla áfanga – Notendur – Innritunarleiðir  
og velja nýja innritunarleið:   Gestaaðgangur  

 

Vistið breytingar 

Þá birtist innritunarleiðin (Gestaaðgangur)  
fyrir neðan Handvirkar innritanir og  
Sjálfinnritun (Student) 

Skrifið lykilorð og ýtið á Enter 

 

 

 

 


