
Hagstofan Gagnaveitur 
Veljið réttar síður og réttar forsendur 
í gagnaveitum Hagstofunnar. 

https://hagstofa.is 

 

Raðið gögnum þannig upp að myndritið verði lýsandi fyrir það sem beðið er um hverju sinni.  

Athugið að ef þið skiljið ekki hvað myndritið segir er ólíklegt að aðrir skilji það.  

Skrifið sjálf stuttan texta í Word-skjalið (4–5 setningar) með lýsandi texta um hvað myndritið sýnir.  

Afritið myndritið með tengingu á milli forritanna. Útlitsmótið myndritið þannig að það verði auðvelt aflestrar. 

Mjög mikilvægt er að geta heimilda í öll gögn sem sótt eru.  
 

Að sækja gögn í gagnaveitur Hagstofunnar Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. 

Hvernig er best að merkja við atriði í valboxi? 

a) Merkja þarf við a.m.k. eitt atriði í valboxi til að hægt sé að sýna niðurstöður.  

b) Ef skoða á eina eða tvær breytur skal einungis velja þær.  
Til að afvelja er ýtt á Ctrl-hnappinn og smellt á viðkomandi atriði með músinni.  

c) Til að velja allar línur í valboxi:  
Smellið á efstu línuna. Ýtið síðan samtímis á Shift- og End-hnappana.  

d) Til að merkja við/afhaka línur í valboxi:  
Ýtið á Ctrl-hnappinn um leið og þið vinstrismellið á valdar línur með músinni.  

e) Til að velja fleiri en eina línu í valboxi:  
Merkið við línur með því að vinstrismella á músina og renna yfir valdar línur. Einnig er hægt  
að velja efstu línuna og ýta síðan á Shift-hnappinn og örvahnappana á lyklaborðinu samtímis  
og merkja við línur. 

f) Til að leita að ákveðnu gildi í valboxi:  
Veljið efstu línuna og sláið inn upphafsstaf orðsins sem leitað er að.  
Ef rétt lína kemur ekki strax upp, sláið aftur inn viðkomandi bókstaf þar til rétt niðurstaða kemur.  
Einnig er hægt að nota örvahnappana á lyklaborðinu (eða músina) til að leita frekar. 

  

7. verkefni 07-atvinnuleysi 
Farið inn á vef Hagstofunnar og skoðið 
atvinnuleysi milli eftir ársfjórðungum 2003–2018. 

 

Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms eins og sýnt er hér.  
Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu. 

Skoðið myndskeiðið á  
vefsíðunni johanna.is  

 

 

Vistið Excel-skrána undir heitinu 07-atvinnuleysi 
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1. Setjið þúsundapunkta á fjölda atvinnulausra. 

2. Myndrit Blokkið svæði eins og sýnt er. Haldið Ctrl-hnappi niðri þegar aðskilin hólf eru valin. 

 
3. Útbúið súlurit með ártölum á neðri ás. Sýnið gildi eins og sýnt er.  

Minnkið bil milli súlna. Útlitsmótið myndritið þannig að það verði auðvelt aflestrar. 

4. Skrifið sjálf stuttan texta í Word-skjalið með lýsandi texta um hvað myndritið sýnir.  
Afritið myndritið með tengingu á milli forritanna (Excel og Word).  

5. Ath. Getið heimilda í öll gögn sem sótt eru. 

6. Skilið bæði Word- og Excel-skjalinu á dreifnámið. 

 
 

Atvinnuleysi á Íslandi 

Atvinnuleysi á Íslandi hefur minnkað til muna frá árinu 2010. Árið 2008 varð efnahagskreppa hér á 
landi sem olli því að mörg þúsund manns misstu vinnuna. Með árunum hefur Íslendingum tekist að 
vinna sig út úr atvinnuleysi. 

Á myndritinu hér fyrir neðan sést atvinnuleysi karla og kvenna á höfuðborgarsvæðinu á aldrinum 
25–54 ára árið 2018. 
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