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Glærugerð í PowerPoint 

PowerPoint er glærugerðar- og framsetningarforrit þar sem hægt er á fljótlegan og auðveldan hátt að búa 
til kynningar með glærum/skyggnum, minnispunktum (Notes) fyrirlesara og dreifiblöðum (Handouts).  
Mikilvægt er að velja útlit við hæfi og læsilegt letur til að auka vægi kynningarinnar. 

Góð ráð við undirbúning glærukynningar 

- Skipuleggið vel helstu áhersluatriði kynningarinnar áður  
en hafist er handa. 

- Veljið útlit sem hentar efni hennar. 

- Veljið letur og liti þannig að texti sé læsilegur. 

- Hafið stuttar og skilmerkilegar upplýsingar á hverri glæru. 

- Hafið helst ekki fleiri en sjö línur með texta/ áhersluatriðum á  
hverri glæru. 

- Notið minnispunkta (Notes) til frekari upplýsinga fyrir áheyrendur. 

- Prentið út dreifiblöð (Handouts) til að afhenda áheyrendum. 

- Æfið kynninguna vel og tímamælið.  
 

 

 

Skjárinn í PowerPoint 

1. New Slide Ný glæra/skyggna valin. 

2. Click to add title 
Smella til að bæta við titli. 

3. Click to add subtitle  
Smella til að bæta við undirtitli. 

4. Notes  
Smella til að bæta við minnispunktum.  
Hægt er að bæta þeim við á hverja 
glæru/skyggnu fyrir þann sem kynnir.  
Þegar minnisblaðið er prentað út er 
mynd af skyggnunni á síðunni. 

 

 

 

 

File – Options – Proofing          Skrá – Valkostir – Leiðréttingar 

AutoCorrect Options – (Valkostir sjálfvirkrar leiðréttingar) 
Smellið í AutoCorrect Options… (Valkostir sjálfvirkrar leiðréttingar)  

 

AutoCorrect 
Sjálfvirk leiðrétting  

Hafið hakað við  
eins og sýnt er hér. 

 

Sýna hnappa fyrir valkosti sjálfvirkrar leiðréttingar 
Leiðrétta Tvo Stóra Stafi 
Byrja setningar á hástaf 
Byrja texta í töflu/hólfum á hástaf 
Vikudagar byrji á hástaf 
Leiðrétta ranga notkun á hÁSTAFALÁS 
Breyta texta við innslátt 

Proofing – Leiðréttingar 

Þegar stafsetning og málfar er leiðrétt í PowerPoint 

Kanna stafsetningu við innslátt 
Fela stafsetningar- og málfarsvillur 
Orð sem oft er ruglað saman 
Kanna málfar um leið og stafsetningu   

 

File Options Quick Access Toolbar 

 

 

Save Vista 

Undo/Redo Afturkalla/Endurgera 

Open  Opna  

New File Nýtt skjal 

Print Preview and Print Forskoða prentun og prenta  

Veljið All Commands  
(Allar skipanir) úr  
Choose commands from 
(Velja skipanir frá) og bætið 
fleiri hnöppum á flýtistikuna. 

Close File  Loka skjali Slide Show Skyggnusýning Start from This Slide Byrja frá byrjun 
  

Takið hök af eins 
og sýnt er hér 
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Að vista PowerPoint glærur á PDF-sniði 

File – Export  
Create PDF/XPS 
(Skrá – Flytja út  
Búa til PDF/XPS-skjal) 

Vistunarstaður valinn  
og skjalinu gefið heiti. 

Ef hakað er við: 
 Open file after publishing  
(Opna skrá eftir birtingu)  
þá opnast skjalið eftir birtingu. 

 
 

Handouts – Dreifiblöð 3 (4 eða 6) glærur á síðu 

 
Smellt á OK (Í lagi) og síðan á Publish (Birta). 

Ef valdar eru þrjár glærur/skyggnur á síðu þá  
prentast út þrjár glærur á síðu með línum  
hægra megin fyrir minnispunkta. 

Ef hakað er við    Frame slides  
(Ramma inn glærur/skyggnur)  
kemur rammi utan um glærurnar. 

 

Að prenta út minnispunkta í Word (Notes) 

File – Export (Skrá – Flytja út) 

Create Handouts (Búa til dreifiblöð)  

 

Create Handouts (Búa til dreifiblöð)  

Útlit valið í Page layout in Microsoft Word  
(Síðuútlit í Word) 

Notes next to slides (Minnispunktar við hlið skyggna).  
Þá er hægt að prenta út minnispunkta í Word  
og hafa þrjár glærur á einni síðu, en ekki eina og  
eina skyggnu með minnispunktum eins og gert  
er í Print what (Prenta hvað) Notes Pages  
(Minnispunktasíður) í PowerPoint. 

 

Senda í Microsoft Word 

Síðuútlit í Microsoft Word 

Minnispunktar við hlið 
skyggna 

Auðar línur við hlið 
skyggna 

Minnispunktar fyrir neðan 
skyggnur 

Auðar línur fyrir neðan 
skyggnur 

Aðeins efnisskipan 

Bæta skyggnum við 
Microsoft Word skjal 

Líma 

Líma tengil 

 

Sjálfvirk sýning og birtingaráhrif 
Verið með bendilinn á 1. glærunni og veljið Transitions  

(Umbreytingar) og setjið sjálfvirka sýningu á glærurnar. 
Tími stilltur fyrir sjálfvirka sýningu eins og sýnt er hér til hliðar  
og smellt á Apply To All. Þá gildir það fyrir allar glærurnar. 

Ef sýningin á að vera stöðugt í gangi er farið í flipann Slide Show (Skyggnusýning) 
Set Up Slide Show og hakað við Show options     Loop continuously until 'Esc'   
(Stöðugt í gangi þar til ýtt er á 'Esc').  

 

Transition  

Í Transition – Transition to This Slide  
(Umbreyting fyrir glæruna/skyggnuna) er hægt er að velja 
einstök birtingaráhrif sem verða notuð við umbreytingu úr 
fyrri glæru/skyggnu yfir í þá glæru/skyggnu sem valin er.   

Undir Effect Options (Valkostir áhrifa) eru fleiri valkostir fyrir birtinguna. 
  

Síðan er smellt í 
Options… (Valkostir) 
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Bakgrunnar 

Hægt er að velja bakgrunna á glærur/skyggnur úr lista (Office – Custom)  
sem birtist þegar farið er í File – New (Skrá – Nýtt). 

 

Þar er einnig hægt er að velja annað afbrigði  
á þann bakgrunn sem er valinn.  
Þá er smellt á bakgrunninn og valið Create (Búa til). 

Til að vista bakgrunninn er farið í Design (Hönnun) 

Themes (Þemu) og smellt á örina niður hægra  

megin (More – Meira) Save Current Theme  
(Vista núverandi þema).  

Ef velja á bakgrunna úr þeim sem eru þegar til  
staðar í PowerPoint er farið í Design (Hönnun)  

og smellt á örina niður (More – Meira) hægra  
megin hjá Themes (Þemu). Hægt er að velja 
mismunandi liti undir Variants (Afbrigði). 

Design Ideas  
(Útlitstillögur/ Hönnunarhugmyndir) 
Opnar glugga hönnunarhugmynda til að  
breyta skyggnum/glærum samstundis. 

 

 
 

Að sækja bakgrunna á netið fyrir PowerPoint glærur 

File – New (Skrá – Nýtt)  

Hægt er að velja flokk undir Suggested searches  
(Leitir sem mælt er með).  

Þar er hægt að velja flokk, t.d. 
Presentation, Themes, Education o.s.frv.  

Ef smellt er á Search for online templates and themes  
er hægt að leita að sniðmátum og þemum á netinu. 

Smellt er á þann bakgrunn sem velja á og  
síðan á Create (Búa til). 

Bakgrunnur er vistaður með því að  
fara í Design (Hönnun) og smella á  
örina niður hægra megin (More – Meira)  

og velja síðan Save Current Theme  
(Vista núverandi þema). 

 

 

  

 
 

Að búa til mynd úr texta í forritinu Wordart.com 

Farið á vefsíðuna wordart.com  
Smellið á CREATE NOW – Skrifið nokkur orð og smellið á 
Visualize til að sjá útkomuna.  (Sjá leiðbeiningar á johanna.is)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Smellið á Shapes til að velja lögun á textann og Fonts til að velja leturgerð á hann. 
Smellið á Layout til að velja útlit og Style til að velja stíl. 
Smellið síðan aftur á Visualize til að sjá útkomuna.  

  

https://wordart.com/
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1. verkefni 01-endurvinnsla 

Setjið upp glærusýningu með fjórum glærum. 
Opnið nýtt skjal í PowerPoint og vistið undir heitinu 01-endurvinnsla 
Sýnishorn af fullunnu verkefni er á bls. H-7. 

 

1. Skrifið textann í reitina á fyrstu glærunni:  
Endurvinnsla  
Nafn – Áfangi – Skóli 

 

 

New Slide (Ný glæra/skyggna) 

2. Veljið næstu glæru (glæra 2) Ljósaperur og skrifið textann. 
Home – New Slide (Heim – Ný skyggna) 

Title and Content (Titill og efni)  

Þegar ný glæra/skyggna í sama skjali er valin er smellt  
í New Slide (Ný skyggna) ef velja sérstakt útlit. 

 

 

 

 

3. Veljið næstu glæru (glæra 3) Plastumbúðir og annað plast 

Two Content (Tvö efnisatriði) og skrifið textann. 
 

 

 

 

4. Veljið næstu glæru (glæra 4) Skógur 

Title and Content (Titill og efni) og skrifið textann. 
 

 

 

 

Bakgrunnur á glærum/skyggnum         Design – Themes (Hönnun – Þemu) 

5. Farið í Design – Themes (Hönnun – Þemu) og veljið bakgrunn: Crop 
(eða annan svipaðan bakgrunn). 

Mismunandi er hvernig áherslumerki eru á glærunum/skyggnunum  
og texti í haus/fæti. Það fer eftir bakgrunninum sem er valinn. 
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Glæra 2 Ljósaperur 

6. Setjið mynd (eigið val) á glæru 2:  Insert – Online Pictures  
(Setja inn – Netmyndir). Skrifið leitarorð á ensku (Light). 
Veljið mynd og smellið á Insert (Setja inn). 
Eyðið textanum sem kemur fyrir neðan myndina. 
Minnkið myndina.  
Minnkið textaboxið og staðsetjið  
myndina hægra megin við það.  

 

7. Setjið inndrátt á texta á glæru 2. 
Inndráttur á texta Increase List Level (Hækka um stig í lista) á Home (Heim). 
Verið með bendilinn í textanum sem á að draga inn og smellið á hnappinn  
Increase List Level Textinn fer innar á síðuna og letrið verður smærra. 

8. Farið í Insert – SmartArt: Process – Basic Process  
(Setja inn – SmartArt: Ferli – Einfalt ferli).  

Skrifið textann: Flúrperur – Glóperur – Halogen – Led – Sparperur 
Mótið, minnkið og færið til á glærunni. (Sjá sýnishorn á bls. H-7). 

Glæra 3 Plastumbúðir og annað plast 
 

9. Setjið inndrátt á texta á glæru 3 samkvæmt fyrirmynd á bls. H-7. 

10. Setjið inn textabox. Farið í Insert – Shapes (Setja inn – Form). 
Skrifið textann og mótið. Staðsetjið eins og sýnt er.  

11. Farið í Insert – WordArt og skrifið textann neðst á síðunni. 

Glæra 4 Skógur  

12. Setjið inndrátt á texta á glæru 3 samkvæmt fyrirmynd á bls. H-7. 

13. Setjið mynd (eigið val) á glæru 2:  Insert – Online Pictures  
(Setja inn – Netmyndir). Skrifið leitarorð á ensku (Tree). 
Eyðið textanum sem kemur fyrir neðan myndina. 
Minnkið textaboxið og myndinaog staðsetjið eins og sýnt er.  

14. Búið til mynd í forritinu Wordart.com Minnkið og mótið  
í Picture Format (Myndsnið). Sjá leiðbeiningar á YouTube 

 

Slide Master 
(Aðalskyggna) 

Slide Master – Leturgerð 
(Fonts) 

Hreyfing á texta 
(Animations) Mynd sett á hverja glæru 

 

15. Farið í View – Slide Master (Sýna – Aðalskyggna).  

Smellið í Fonts (Leturgerðir).  
Veljið Calibri letrið úr lista.  
Þá breytist leturgerðin í öllu skjalinu.  

16. Farið á efstu glæruna/skyggnuna.  
Smellið utan á textarammann  
fyrir neðan fyrirsögnina. 
Setjið hreyfingu á allan texta.  
Animations – Appear  
(Hreyfingar – Birting).  

Veljið einnig Start: On Click  
(Þegar smellt er á). 

17. Setjið mynd efst hægra megin  
í hornið á hverri glæru. 
Veljið Insert – Icons (Setja inn – Tákn).  

Veljið mynd undir Signs and symbols (Merki og tákn)  
og smellið á Insert  og staðsetjið eins og sýnt er á bls. H-7.  

18. Farið í Slide Master (Aðalskyggna) og smellið á Close Master View (Loka aðalsíðuyfirliti).  

  

Minna rusl – Meiri endurvinnsla 

Íbúar flokka meira til 
endurvinnslu og draga þannig 

úr heildarmagni úrgangs. 

https://www.youtube.com/watch?v=CEdqU8p9mbk&feature=youtu.be
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Haus – fótur – Texti á glærum/skyggnum og dreifiblöðum  

19. Insert – Text – Header & Footer (Setja inn – Texti – Síðuhaus og síðufótur).  
Setjið síðuhaus og fót á glærur (Slide) og á dreifiblöð Notes and Handouts 
(Minnispunktar og dreifiblöð) eins og sýnt er hér fyrir neðan. 

 

 

 

Texti á skyggnum – Slide  

Textinn sem er skrifaður kemur á hverja glæru/skyggnu. Ath. Mismunandi  
er hvernig textinn raðast á hana. Það fer eftir bakgrunninum sem er valinn.  

Hakið við Slide number (Númer glæru/skyggnu).   

Hakið við Footer (Fótur) og skrifið heiti verkefnisins eins og það er á 1. glæru. 

Sleppið á fyrstu glæru/skyggnu með því að haka við:  
  Don't show on title slide   (Ekki sýna á titilskyggnu). 

 

 

Texti á dreifiblöðum – Notes and Handouts    

Farið í flipann Notes and Handouts (Minnispunktar og dreifiblöð).  

Hakið við Date and time (Dagsetning og tími) og Update automatically  
(Uppfæra sjálfvirkt). – Veljið Icelandic í Language (Tungumál: Íslenska). 
Flettið í lista og veljið útlit á dagsetninguna. 
Hakið við Page number (Blaðsíðutal)  

Header (Síðuhaus): Skrifið nafnið ykkar, áfanga og skóla 

Footer (Síðufótur): Númer verkefnisins 

Smellið síðan á: Apply to all (Nota á allt). 

 

 

20. Vistið skjalið. 
Vistið einnig á Pdf-sniði fjórar glærur/ 
skyggnur á síðu. (Sjá bls. H-3). 

File-– Export – Create PDF/XPS (Skrá – Flytja út)  
Búa til PDF/XPS-skjal. Smellið í Options (Valkostir).  

Hafið hakað við:     Open file after publishing  
(Opna skrá eftir birtingu). Þá opnast skjalið eftir birtingu.  

Veljið Handouts – 4 glærur á síðu. 

Hakið við  Frame slides (Ramma inn glærur/skyggnur).  

Smellið á OK (Í lagi) og síðan á Publish (Birta). 

 

 

Verkefni 1 – Sýnishorn – Fullunnið verkefni 
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2. verkefni 02-pappir 
Sækið verkefnið 02-pappir og mótið samkvæmt fyrirmælum. 
Sýnishorn af fullunnu verkefni er á bls. H-9. 

 

 

 
1. Skrifið textann í reitina á fyrstu glærunni:  

Pappír  Nafn – Áfangi – Skóli 
 

 

Bakgrunnur á glærum/skyggnum  Design – Themes (Hönnun – Þemu) 

2. Veljið bakgrunn: Berlin (eða annan svipaðan bakgrunn). 

Ath.  Mismunandi er hvernig áherslumerki eru á glærunum/skyggnunum  
og texti í haus/fæti. Það fer eftir bakgrunninum sem er valinn. 

 

 

 

3. Farið í Insert – Icons (Setja inn – Tákn).  

Veljið mynd undir Business (Viðskipti) og smellið á Insert 
Stækkið og staðsetjið eins og sýnt er á 1. glærunni. 

   
 

Slide Master (Aðalskyggna) Slide Master – Leturgerð (Fonts) Hreyfing á texta (Animations) 
 

4. Farið í View – Slide Master (Sýna – Aðalskyggna).  

Smellið í Fonts (Leturgerðir). Veljið Calibri letrið úr lista. Þá breytist leturgerðin í öllu skjalinu.  

5. Farið á efstu glæruna. Smellið utan á textarammann fyrir neðan fyrirsögnina. Setjið hreyfingu á allan texta. 
Animations – Appear (Hreyfingar – Birting). Veljið einnig Start: On Click (Þegar smellt er á). 

6. Farið í Slide Master (Aðalskyggna) og smellið á Close Master View (Loka aðalsíðuyfirliti).  
 

Insert – Text – Header & Footer (Setja inn – Texti – Síðuhaus og síðufótur). (Sjá leiðbeiningar á bls. H-7). 

7. Setjið síðuhaus og fót á glærur (Slide) og á dreifiblöð Notes and Handouts (Minnispunktar og dreifiblöð)  
Setjið texta á hverja glæru:  Númer glæru Pappír  
Sleppið á fyrstu glæru/skyggnu með því að haka við:   Don't show on title slide   (Ekki sýna á titilskyggnu). 

8. Farið í flipann Notes and Handouts (Minnispunktar og dreifiblöð).  

Hakið við Date and time (Dagsetning og tími) og Update automatically (Uppfæra sjálfvirkt).  

Veljið Icelandic í Language (Tungumál: Íslenska). Flettið í lista og veljið útlit á dagsetninguna. 
Hakið við Page number (Blaðsíðutal)  

Header (Síðuhaus):  Skrifið nafnið ykkar, áfanga og skóla 
Footer (Síðufótur):  Verkefni 2 í PowerPoint Smellið síðan á: Apply to all (Nota á allt). 

Glæra 2  Almennt um pappír 

9. Setjið inndrátt á texta á glæru 2. (Sjá sýnishorn á bls. H-9). 
Inndráttur á texta Increase List Level (Hækka um stig í lista) á Home (Heim). 
Veljið textann sem á að draga inn og smellið á hnappinn Increase List Level 
Textinn fer innar á síðuna, letrið verður smærra. 

10. Insert – Shapes (Setja inn form)  
Setjið textabox á glæru 2. Skrifið texta og mótið. Staðsetjið eins og sýnt er. 
Texti:  Papýrus eru þunn blöð unnin úr stönglum papýrusreyrs sem var algeng votlendisplanta í Nílarósum í fornöld 

Glæra 3 Helstu tegundir pappírs 

11. Setjið inndrátt á texta eins og sýnt er. 
Mótið myndina í Picture Format – Picture Styles (Snið – Myndastílar). 

 

Glæra 4 Endurunninn pappír 

12. Mótið myndina í Picture Format – Picture Styles (Snið – Myndastílar). 

13. Setjið texta í blokk og setjið áherslunúmer í stað áherslumerkja. 
Setjið inndrátt á númerin. Home – Increase List Level (Heim – Hækka um stig í lista). 

 

  

Reflected  

Perspective  

Right 
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Glæra 5 Pappírsgerðir 

14. Insert – SmartArt: Cycle – Continuous Cycle (Setja inn – SmartArt: Hringur – Samfelld hringrás).  

Skrifið textann:  Bylgjupappi – Pappabolli – Pappakassi – Pappamál – Pappaglas 
Minnkið, mótið og færið til á glærunni. 

15. Insert – SmartArt: Process – Vertical Bending Process (Setja inn – SmartArt: Ferli – Lóðrétt hlykkjótt ferli).  

Skrifið textann: Þykkur – Þunnur – Þungur – Léttur – Þéttur – Gljúpur – Mjúkur – Harður – Mattur – Glansandi 
Minnkið, mótið og færið til á glærunni. 

Glæra 6 Pappír 

16. Insert – SmartArt: List – Vertical Curved List  
(Setja inn – SmartArt: Listi – Lóðréttur sveigður listi). (Sjá leiðbeiningar á YouTube). 

Skrifið textann: Gjafapappír – Eldhúspappír – Jólapappír – Ljósritunarpappír 
Minnkið og færið til á glærunni. 

17. Sækið vefslóð og búið til mynd í forritinu Wordart.com  
(Sjá leiðbeiningar á YouTube). 
Mótið og setjið á glæru 6.  

 

 

18. Vistið skjalið. Vistið einnig á Pdf-sniði þrjár glærur/skyggnur á síðu. (Sjá bls. H-3). 

Verkefni 2 – Sýnishorn – Fullunnið verkefni  

  
 

  
 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=-6C6EWuaZ_E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-6C6EWuaZ_E&feature=youtu.be
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3. verkefni 03-fyrirlestrar 
Sækið verkefnið 03-fyrirlestrar og mótið samkvæmt fyrirmælum. 
Sýnishorn af fullunnu verkefni er á bls. H-11. 

 

1. Byrjið á að velja bakgrunn af netinu File – New (Skrá – Nýtt) (eigið val – ekki of dökkan eða skrautlegan). 
Hér er valinn bakgrunnurinn Business diamond grid presentation 
Vistið bakgrunninn og lokið skjalinu. (Sjá bls. H-4). 

2. Opnið skjalið 03-fyrirlestrar og veljið bakgrunninn sem þið sóttuð.  
 

3. Skrifið fyrirsögn á 1. glæru  
og minnkið textann í 48 pt.  
Skrifið nafn, áfanga og skóla. 

4. Setjið inn tákn (Icon) á glæru 1. 

Insert – Icons 
Setja inn tákn til að miðla 
upplýsingum sjónrænt. 

  
 

Slide Master (Aðalskyggna) 

5. Farið í View – Slide Master (Sýna – Aðalskyggna).  

6. Smellið í Fonts (Leturgerðir). Veljið Calibri letrið úr lista. Þá breytist leturgerðin í öllu skjalinu. 

7. Farið á fyrstu glæruna. Finnið mynd (Insert – Online Pictures). Leitarorð: PowerPoint. 
Minnkið og staðsetjið eins og sýnt er á öllum glærum. 

8. Smellið utan á textarammann fyrir neðan fyrirsögnina á fyrstu glærunni/skyggnunni. 
Setjið hreyfingu á allan texta:  Animations – Appear (Hreyfingar – Birting). 
Veljið einnig Start: On Click (Þegar smellt er á). 

9. Farið í Slide Master (Aðalskyggna) og smellið á Close Master View (Loka aðalsíðuyfirliti). 

 

10. Setjið inndrátt á texta á öllum glærum eins og sýnt er (Increase List Level) (Hækka um stig í lista).  
 

11. Glæra 2 Setjið SmartArt á glæru 2:  
 Insert – SmartArt: Process – Circle Process 
 Minnkið og staðsetjið eins og sýnt er.  

 

12. Glæra 3 og glæra 5 Setjið textabox (Shapes) á glæru 3 og á glæru 5 og mótið. 

Textabox (Shapes) á glæru 3 Textabox (Shapes) á glæru 5 

  

13. Glæra 5 Breytið áherslumerkjum í áherslunúmer á glæru 5. 
 

14. Glæra 6 Mótið mynd (eigið val) á glæru 6 í 
 Picture Format – Picture Styles (Snið – Myndastílar). 

 

15. Insert – Text – Header & Footer Setjið síðuhaus og síðufót  
(Setja inn – Texti – Síðuhaus og síðufótur). (Sjá leiðbeiningar á bls. H-7). 

Setjið texta á hverja glæru:  Númer á glæru  Fyrirlestrar í PowerPoint 

 Hakið við:   Don't show on title slide (Sleppið á fyrstu glæru/skyggnu). 

Setjið haus og fót á Notes and Handouts (Minnismiðar og dreifiblöð).  

Dagsetning (Icelandic/Íslenska) Blaðsíðunúmer Nafn, áfangi, skóli Verkefni 3 í PowerPoint  

 Smellið á Apply to all (Nota á allt). 

Ath. Mismunandi er hvernig textinn raðast á glæruna. Það fer eftir bakgrunninum sem er valinn. 
 
  

Talið er að ekki sé gott að 
hafa fleiri en sjö línur með 

texta og/eða áhersluatriðum 
á hverri glæru. 

Myndir segja meira en 1000 orð. 
Myndir höfða til tilfinninga. 
Texti höfðar til rökhyggju. 
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Myndskeið af YouTube tengt í PowerPoint 

16. Glæra 8 Farið á YouTube og finnið myndskeið um PowerPoint 2019. 
Afritið vefslóðina (Ctrl+C). Farið aftur í PowerPoint-skjalið og veljið Insert – Video – Online Video  
(Setja inn myndskeið – Netmyndskeið). Límið vefslóðina (Paste) á línuna og smellið á Insert (Setja inn). 

   
Þegar farið er í Slide Show (Byrja frá byrjun) er hægt að smella á myndskeiðið til að spila það. 

17. Vistið skjalið. – Vistið einnig á Pdf-sniði fjórar glærur/skyggnur á síðu. (Sjá bls. H-3). 

 

Verkefni 3 – Sýnishorn – Fullunnið verkefni  

1 
 

5 
 

 

2 
 

6 
 

 

3 
 

7 
 

 

4 
 

8 
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4. verkefni  04-beatles  
 

1. Byrjið á að velja bakgrunn af netinu File – New (Skrá – Nýtt) (eigið val).  
Vistið bakgrunninn og lokið skjalinu. (Sjá bls. H-4). 

2. Opnið skjalið 04-beatles og veljið bakgrunninn sem þið sóttuð.  

3. Breytið Slide Master: View – Slide Master (Sýna – Aðalskyggna). 
Smellið í Fonts (Leturgerðir). Veljið Calibri letrið úr lista. Þá breytist leturgerðin í öllu skjalinu.  
Smellið utan á textarammann fyrir neðan fyrirsögnina á efstu glærunni. Setjið hreyfingu á allan texta:  
Animations – Appear (Hreyfingar – Birting). Veljið einnig Start: On Click (Þegar smellt er á). 
Finnið mynd að eigin vali og látið hana birtast á öllum glærum (sjá fyrirmynd). – Lokið Slide Master. 

4. Insert – Text – Header & Footer Setjið síðuhaus og síðufót  
(Setja inn – Texti – Síðuhaus og síðufótur). (Sjá leiðbeiningar á bls. H-7) 

 

Glæra 1 The Beatles Skrifið fyrirsögnina.  Skrifið nafn, áfanga og skóla. Setjið inn mynd af Bítlunum og mótið. 
 

Glæra 2 Bítlarnir Setjið inndrátt á texta samkvæmt fyrirmynd. 
 

Glæra 3 Meðlimir hljómsveitarinnar  Setjið áherslunúmer í stað áherslumerkja og setjið inndrátt á þau.  
 Setjið nöfnin í SmartArt (eigið val).  

 

Glæra 4 Myndskeið – Youtube  Finnið myndskeið á YouTube Skrifið fyrirsögn og veljið sjálf eitthvert lag.  
 Leiðbeiningar eru í lið 16 í verkefni 3 á bls. H-11. 

 

  

  
 

 

5. verkefni  05-kynning 
Opnið nýtt skjal og vistið undir heitinu 05-kynning 
Listi yfir það sem það sem á að vera í verkefni 5 

1. Útbúið kynningu á ykkur sjálfum (6–8 glærur). 

2. Veljið bakgrunn af netinu. 

3. Farið í View – Slide Master (Sýna – Aðalskyggna). 
Setjið litla mynd á allar glærur/skyggnur (ekki á titilglæruna). 

4. Setjið inn myndir og staðsetjið gagnvart texta. 

5. Útbúið myndir í Wordart.com og setjið á glærur. 

6. Setjið inndrátt á texta. 

7. Setjið texta á hverja glæru/skyggnu eins og í verkefni 1. 
Setjið texta á dreifiblöð eins og í verkefni 1. 

8. Setjið hreyfingu á allan textann og á myndirnar. 

9. Setjið tengingu í myndskeið á netinu á síðustu glæruna. 

10. Vistið sem pptx og pdf  (3–4 glærur á síðu). 

▪ Nafn 

▪ Grunnskóli 

▪ Framhaldsskóli 

▪ Fjölskylda 

▪ Áhugamál 

▪ Vinir 

▪ Sumarfrí 

▪ Vinna 

▪ Framtíðarsýn 

▪ Draumastarfið 

 

https://www.johanna.is/uploads/1/2/5/8/12588371/005_kynning_pp.pdf

