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Moodle leiðbeiningar.   

Innskráning:  

Innskráning er alltaf kennitala sem notendanafn og lykilorð það sama og gengur að tölvum og Office 

365.  Það er ekki hægt að breyta þessu lykilorði nema 

á heimasíðu skólans (Gleymt lykilorð)  og þá breytist 

það á öllum þessum þremur stöðum,  þ.e. inn í 

skólatölvur, inn í Moodle og inn í Office 365 

 

 

 

Upphafssíða Moodle 

Á upphafssíðu  (Heim) er hægt að skipta um snið á Moodle kerfinu.  Það gildir þá um alla áfanga.  

Nemendur geta líka stjórnað sínu sniði.    Hægt er að prófa sniðin hér en til að það festist inni verður 

að fara í Mínar stillingar og stilla það endanlega.     Á þessari upphafssíðu er líka hægt að sjá hvað er 

framundan, t.d. skil á verkefnum eða próf í áföngum.  Þetta sjá nemendur einnig í sínu Moodle.   

Hér er einnig hægt að búa til nýja áfanga með því að smella á Vefumsjón.   
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Heimasvæði 

Það er ekki hægt að raða áföngunum sem þið eruð skráð í á upphafssíðunni en á síðunni  

„Heimasvæði“  er hægt að stjórna því hvað birtist og hvernig.    Þar er farið í Aðlaga þessa síðu. 

 

og þá er hægt að raða áföngum upp í þá röð sem þið viljið sjá og einnig birta bara nokkra áfanga.  Hér 

er líka hægt að bæta við blokkum, t.d.  dagatali og á næstunni.  

 



Moodle leiðbeiningar  Bls.| 3 

Áfangar 

Tölvukerfi skólans býr sjálfkrafa til Moodle áfanga í fullu samræmi við áfangana í Innu.  Þar eru allir 

nemendur skráðir.   

Þið sem kennarar hafið val um að: 

1. nota þessa áfanga í Moodle með því að gera þá sýnilega og setja síðan ykkar efni þar inn.   

2. Búa til ykkar eigin Moodle áfanga og tengja síðan sjálfgefnu hópana við þann áfanga með 

Course meta link tengingu.   Ef þið eruð að kenna tveimur eða fleiri hópum í sama fagi þá 

getið þið líka notað sjálfgefinn hóp og tengt aðra hópa þar við með sömu tengingu.   Þá þarf 

ekki að setja inn efni nema á einum stað.    Hvernig þið útfærði þetta er algerlega ykkar val.  

Sumir hafa sérstakan Moodle áfanga fyrir hvern hóp, t.d. vegna þess að verkefni og próf geta 

riðlast til milli daga,  aðrir hafa einn Moodle áfanga en 2-3 mismunandi hópa innan áfangans,  

þetta getur t.d. komið sér vel ef það eru fangar frá Litla Hrauni í áföngunum.     

Course meta link tenging 

 

Til að tengja áfanga með Course meta link tenginu þarf að fara í Stillingar inni í 

áfanganum, þar í Notendur og Innritunarleiðir.   Þar er valin Ný innritunarleið 

og Course meta link.   

 

 

 

 

 

Þá ætti að koma upp möguleiki að tengja við alla þá hópa sem þið hafið réttindi til að tengja við.   
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Búa til áfanga 

Það er einfalt mál að búa til nýjan áfanga í Moodle.   

Það er gert á upphafssíðunni eða heimasvæðinu.   

Þar er smellt á Vefumsjón/Áfangar/Bæta við/breyta 

áföngum  og síðan smellt á Nýr áfangi.      

Ef  vefumsjónavalmöguleikinn kemur ekki upp þarf að 

hafa samband við Ragnar eða Helga í tölvuþjónustu.   

Næstu skref eru í raun þau sömu og þegar þið stillið 

áfanga sem eru til staðar í kerfinu,  sjá næsta kafla.  

 

 

Sýsla með uppsetningu áfanga 

Þegar byrjað er með  áfanga þarf að stilla hann eftir þeim hugmyndum  sem hver kennari  

hefur af því hvað á að vera þar inni og hvernig áfanginn  á að vera uppstilltur.   

Til að komast inn í þessar stillingar er smellt á Uppsetning í Stillingum.   

 

Í tilbúnu áföngunum er efstu línurnar útfylltar en áfanginn er ekki orðinn sýnilegur nemendum.  Það 

er still með því að breyta Fela í Sýna.    Það getur líka þurft að stilla upphafsdagsetningu áfanga.  Hér 

er áfanginn stilltur á mánudaginn 17. ágúst sem passar fyrir flesta.    Annað á fyrstu síðu stillinga 

skiptir litlu máli,  þó má til gamans setja lýsandi mynd  inn í skrá með áfangalýsingu til að lífga uppá 

upphafssíðuna í Moodle og einnig er ágætt að einhver lýsing komi fram í samantekt áfanga.     
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Á næstu síðu er hægt að stilla áfangasnið.  Það eru fyrst og fremst notaðar tvær tegundir af 

áfangasniðum,  annars vegar Vikulegt og hins vegar Efnisþættir.    Einnig þarf að stilla fjölda vikna eða 

efnisþátta.  

 

 

Hér er líka hægt að skilyrða þemað í áfanganum, þá verður sama 

snið hjá öllum nemendum.   

Hámarksstærð á innsendum skrám er rífleg og kennari ætti ekki að 

þurfa að hafa áhyggjur af því. 

Ef kennari er með hópa í áfanganum þá er hægt að stilla það hér.  

Það er hægt að hafa aðskilda eða sýnilega hópa.     

 

Aðrar stillingar þarf yfirleitt ekki að hugsa um í upphafi, þessu er líka hægt að breyta seinna.   
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Setja efni inn í áfanga 

Áður enn hægt er að vinna með efni í áfanga verður að smella á Í ritunarham 

 

Þá er hægt að opna ótal stillingar, t.d. litla tannhjólið neðarlega í hverjum efnisþætti.   Þá opnast ritill 

þar sem hægt er að skrifa texta, setja inn myndir, vídeó og einnig breyta nöfnum á efnisþáttum.    

Myndbandið hér að ofan er embeddað inn í síðuna með skipun sem er hægt að afrita inni í Youtube 

síðum.   Kóðinn fyrir embeddun er settur inn í HTML ritilinn.    Kosturinn við embeddun er að hægt er 

að stjórna betur stærð myndbandsins á síðunni.  

 

Myndbönd er líka hægt að setja inn á einfaldari hátt, bara afrita slóðina,  líma inn  í textaboxið og búa 

til virkan hlekk úr textanum á svipaðan hátt og gert er í Facebook.   
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Viðfangsefni eða aðföng 

Smellt er á Nýtt viðfangsefni eða aðföng til að setja efni inn í áfanga.   Hér verða menn að læra af 

reynslunni hvernig þeir vinna með þessa möguleika.   Viðfangsefni geta verið próf, skilaverkefni, 

umræða, wiki og margt annað.    Aðföng er eitthvað sem kennarinn leggur inn í áfangann, t.d. 

kennsluáætlun, verkefnalýsing,  glærur, myndir,  hlekkir á vefsíður o.s.frv.  Það er ágæt regla að setja 

inn pdf skrár frekar en word skrár ef það er mögulegt, þar sem þær eru yfirleitt auðveldari og 

breytast ekki eftir tölvutegundum.   Yfirleitt er allt í lagi að setja inn PowerPoint skrár.     

 

Flestar stillingar á aðföngum eru einfaldar og hægt að draga skrár beint úr tölvu inn á síðuna.   

Yfirleitt þarf að fylla út lýsingu og 

nafn en síðan er hægt að draga 

t.d. pdf skrár yfir.   
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Viðföng geta verið flóknari og ekki hægt að fara yfir alla möguleika hér.   Ég ætla samt að kynna 

skilamöppur/skilaverkefni sem er mjög þægilegt tæki fyrir kennara.   

Stillingar á skilaverkefnum 

 

 

Hér er mikilvægt að stilla skiladag og 

tíma vegna þess að þá kemur sjálfkrafa 

tilkynning til nemenda í Moodle að nú 

eigi að skila verkefnum,  oft með 1-2 

daga fyrirvara.   Síðan er það 

valmöguleiki að loka möppu eftir 

skiladag.   

Skilaverkefni þurfa ekki að vera tengd 

skilaskrám.  Þær geta t.d. verið góð 

aðferð við að gefa einkunn fyrir próf 

eða verkefni sem ekki er skilað á blaði 

Hér getur verið mikilvægt að stilla 

fjölda skilaskráa og stærð þeirra. 

Endurgjöf er líka mikilvæg.  Kennari 

getur skilað skjali sem endurgjöf, t.d. 

ritgerð með athugasemdum ef hakað 

er við Skjalfest endurgjöf.  

 

Mín reynsla er það sé best að krefjast ekki þess að nemendur smelli á hnapp við skil á verkefnum.   Þegar sú 

stilling er í Moodle þá sjá nemendur ekki lengur verkefnin sín og geta t.d. ekki lagað ef þau hafa skilað röngu 

skjali og kennarinn getur ekki heldur eytt því út úr kerfinu.   

Síðan er hægt að hafa endurtekin verkefnaskil ef þið viljið að nemendur skili aftur, t.d. ritgerð.   

Aðrar mikilvægar stillingar á skilaverkefnum eru Tilkynningar.    Ef 

það er merkt með Já þá fær kennari tölvupóst um verkefnaskilin.   

 

Einkunn er líka mikilvæg.  Hér er t.d. stilltur einkunnaskali.  

Einfaldasta kerfið er 0-100.   Það getur verið flóknara að hafa 0-10,  

sérstaklega til að það ruglist ekki saman ólíkir kvarðar.   

Einkunnaflokkur er líka mikilvægur.  Sjá nánar um hann í Einkunnabók 

Hér eru tveir flokkar, próf og verkefni.   
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Einkunnabók 

Vel stillt einkunnabók er mjög þægilegt verkfæri bæði fyrir kennara og nemendur.    Til að stilla hana 

rétt þarf helst að vera búið að ákveða fyrirfram vægi hvers verkefnis eða verkefnaflokks í hverjum 

áfanga.   

Það virðast alltaf koma upp ákveðnir hnökrar í útreikningi Moodle ef einkunnabókin er ekki sett upp 

rétt,  sérstaklega ef notaðar eru mismunandi aðferðir.   

Einfaldasta og skilvirkasta aðferðin við að setja upp einkunnabók er að nota skilaverkefni. 

Þegar skilaverkefni er búið til þá fer það sjálfkrafa í einkunnabókina.    

Fyrst er þó gott að búa til einkunnaflokka.   Það er gert inni í Einkunnabók.   

Í stillingum er smellt á Einkunnir og þá opnast ný 

stillingarblokk.  Þar er smellt á Flokkar og atriði og 

annað hvort einfölduð eða heildarsýn, skiptir ekki 

miklu máli.   

 

 

 

  

Þá opnast gluggi eins og sá hér að neðan og þar er hægt að búa til Einkunnaflokka.     Hér eru tveir 

flokkar,  verkefni og próf.   
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Það geta líka verð fleiri verkefnaflokkar, t.d. verkefni sem öll hafa sama vægi.     

Í dæminu hér að ofan eru verkefni og próf með mismunandi vægi og þá þarf að stilla einkunnaflokkinn eftir því,  

þ.e. vegin meðaltal einkunna  og síðan er hægt að setja inn vægi hvers verkefnis.    Einnig er hægt að nota 

hrátt vegið meðaltal einkunna  en þá er vægi hvers verkefnis það sama en vægi flokksins stjórnar vægi þeirra.   

 

Þegar einkunn er gefin þá hefur mér reynst best að gefa hana inni í skilamöppunum frekar en að skrifa beint inn 

í einkunnabók,  það virðist skapa vandræði að blanda þessum aðferðum saman.   Inni í skilamöppum er síðan 

hægt að gefa umsögn.   

 
Hér er  einkunn skrifuð inn í einkunnabók en að neðan er dæmi um skilaskrá,  þar er smellt á ritunariconið og 

þá opnast gluggi með einkunnaglugga og möguleika að skrifa umsögn.   
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Blokkir 

Síðasta atriðið hér í þessum leiðbeiningum er að benda á blokkir sem hægt er að nota til að bæta inn í 

áfangana hér í Moodle.    Blokkir eru sóttar í Bæta við blokk,  sem sést aðeins í ritunarham.   

 

 

Mjög þægileg blokk er Notendur sem gerir auðveldara að senda 

skilaboð til nemenda.   

Calendar er einnig mikilvægt í hverjum áfanga 

Grade Me er stórgott verkfæri sem segir frá því ef verkefni hafa 

ekki fengið einkunn.   

 

Síðan er hægt að stilla hvar 

blokkin birtist með því að 

smella á tannhjólið á blokkinni:  

 


