
Hvernig tengja á matsblöð við 
marklýsinguna í ePortfolio  

Leiðbeiningar til kandídata  

Inga Sif Ólafsdóttir 
Kennslustjóri kandídata 



Þú opnar ePortfolio  
og þá kemur þessi skjámynd 

1. Þá er smellt á 
Profile  
 
2. Þá opnast 
fellilisti. Velja þar 
Summary Overview 
 
Þannig fæst yfirlit 
yfir öll þau mats-
blöð sem þú 
hefur gert. 



Þá er skrollað niður og það matsblað 
opnað sem á að tengja við 

marklýsinguna 
Ef velja á 
DOPS þá er 
smellt á þau 
eyðublöð. 
 
 
Þá opnast 
næsta síða 
með þessum 
matsblöðum. 
Þá má smella 
á View til að 
skoða hvað 
rétt er að 
tengja við.  
Sjá View 
hnappinn. 



Þá er skrollað neðst í matsblaðið og 
smellt á Links 



Þá opnast fellilisti 
Þegar tengja á við 
marklýsinguna er 
valið  
Curriculum Item 



Athugið að velja aðeins 4 - 6 atriði úr 
marklýsingunni 

ATH. 
Ekki velja yfirkafla eins 
og  
1. Professionalism 

 
Veljið undirkaflann 

sem á best við  
t.d. 1.4 Team-working 



Hér hefur verið linkað við örugga 
notkun á lækningatækjum 



Þá birtast þau atriði í marklýsingunni 
sem þú hefur tengt við matsblaðið 



Til að skoða hversu mikið þú hefur tengt 
við marklýsinguna þá smellir þú á 

Curriculum and PDP 



Þá opnast yfirlitsmynd. Markmiðið að hafa tengt 
matsblöðin við alla kafla í marklýsingunni og við 

sem allra flesta undirkafla 
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