
Vefbækur – innskráningarleiðbeiningar nemendur  

1) Kaupa áskrift að vefbók: (ef þú hefur nú þegar keypt áskrift, farðu þá í skref 2) 

• Fara inn á https://vefbok.is og smella á Vefbækur  

• Finna rétta vefbók og velja „Kaupa áskrift“  

• Velja lengd áskriftar og ganga frá greiðslu. Þá fær notandi sendan veflykil með 
tölvupósti. Passið að skrá rétt netfang!  

2) Stofna aðgang að vefbókarkerfinu (ef þú hefur nú þegar stofnað aðgang, farðu þá í skref 3)  

(sjá skýringarmyndband):  
• Fara inn á https://vefbok.is/ og smella á Aðgangurinn minn  

• Velja tungumál – íslenska efst til hægri  

• Síðan er smellt á „Stofna aðgang“, í stjórnstikunni efst til hægri  

• Nú þarf að fylla út upplýsingar um notanda  
▪ Nafn og eftirnafn  
▪ Netfang (að eigin vali)  
▪ Staðfesta netfang  
▪ Lykilorð (að eigin vali)  
▪ Staðfesta lykilorð  
▪ Tungumál – Hér á að velja íslensku  
▪ Notendahópur – nemandi 
▪  Skóli – Hér á að slá inn nafnið á skólanum  
▪ Námsbraut – Velja „Annað“  

• Loks þarf að haka í tvo reiti til að samþykkja skilmála  
▪ Smella á „Stofna aðgang“ 

Þá ert kominn með aðgang að vefbókarkerfinu og kemur inn á svæði sem lítur svona út:  

3) Virkja vefbókina inni í Aðgangurinn minn (sjá skýringarmyndband):  

• Velja „Virkja veflykil“ í valmyndinni til vinstri 

• Þar á að setja inn veflykilinn þinn: sjá tölvupóst (best að copy-paste veflykilinn) 

• Ýta á „Virkja“ hnappinn  

• Þá birtist vefbókin fyrir neðan þar sem hægt er að smella á hana og komast inn.  

• Við mælum með að merkja við stjörnuna við vefbókina inni á Aðganginum mínum til að 
bæta þeim í „Uppáhalds“ flokkinn og þá er hún alltaf efst undir „Mínar vefbækur” þegar 
þú skráir þig inn. 

• Framvegis er síðan hægt að fara inn á vefbókina inni á Aðgangurinn minn (MinKonto) 
undir Mínar vefbækur.   

https://vefbok.is/stofna-adgang/
https://vefbok.is/
https://vefbok.is/virkja-veflykil-2/

