
Einkaskrár Moodle  

Tekið saman af Jóhönnu Geirsdóttur Ágúst 2020 
 

Allir notendur í Moodle hafa sitt eigið heimasvæði þar sem þeir geta geymt 
verkefni og annað sem þeir þurfa að hafa aðgang að. Þeir geta vistað skrár á eigin 
skráasvæði sem nefnist Einkaskrár.  
Skrár sem eru vistaðar þar eru einungis aðgengilegar viðkomandi notanda. 

Ef blokkin sem inniheldur einkaskrárnar, eða ef viðmótið til að sýsla með 
einkaskrárnar, er ekki sýnilegt verður að byrja á að kalla það fram.  

Farið er í ritunarham. Í valseðlinum Bæta við blokk  
(neðarlega vinstra megin á skjánum) á að velja Einkaskrár notanda  

Blokkin er kölluð fram og staðsett þar sem notandi óskar eftir.  

Einkaskrár notanda – Engar skrár til staðar 

Mjög einfalt er að setja skrár inn í þetta skráarsvæði. 

Smellt er á Sýsla með einkaskrár.  

Þá er hægt að draga skrá beint úr  
hvaða möppu sem er yfir í Moodle. 

 Munið að  
vista breytingar. 

 

 

Þá er skráin komin á sinn stað undir blokkinni Einkaskrár notanda 
Hægt er að setja inn hvaða tegund skjals sem er  
(Word, Excel, PowerPoint, mynd, hljóðskrá o.fl.). 
Það þægilega við að vista skrár á þessu svæði er að hægt er að  
nota sömu skrána í mörgum áföngum. 
 

Skjal úr einkaskrá sett inn í áfanga1 

Til að setja skjalið inn í áfanga þarf að vera Í ritunarham og smella á Nýtt viðfangsefni eða aðföng 

Veljið Skrá – Nýtt  Texti skrifaður í reitina sem birtast:  

Nafn*  
Lýsing* 

Smellt á Bæta við undir Veldu skrár Velja Einkaskrár  

Smellt á skjalið sem á að setja inn. 

Þá koma upp tveir valkostir: 

1. Gera afrit af skránni 

2. (í viðkomandi áfanga). Þá eru tvö afrit af skránni. Eitt sem  
tilheyrir áfanganum og annað sem tilheyrir Einkaskrám. 

3. Vísa í skrána2  

Hér er valið  Vísa í skrána Velja þessa skrá 

Þá er skráin komin inn í áfangann. 

 

 

Smellið á Viðmót og veljið birtingarmáta skjalsins 

Smellið að lokum á hnappinnVista og fara aftur í áfanga 

 

 

 
1  Kerfisstjóri ákveður hversu stórt svæði notendur fá undir einkaskrár. Á því verða að vera takmörk  

og einnig eru takmörk á stærð skráa í Moodle-kerfinu í heild sinni og í hverjum áfanga fyrir sig. 

2  Hér er aðeins verið að vísa í skrána þannig að hægt er að vísa í hana einnig í öðrum áföngum. 
Þetta er góð leið til að vera með eina skrá og nota á mörgum stöðum. 


