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Skilaverkefnaeiningin gerir kennurum kleift að birta nemendum verkefnalýsingar og upplýsingar um 
verkefnaskil, taka á móti verkefnum og veita endurgjöf og einkunn. 

Nemendur geta skilað hvaða efni sem er á stafrænu sniði, s.s. ritvinnsluskjölum, myndefni, 
hljóðskrám eða myndskeiðum. Að auki er hægt að leyfa nemendum að skila texta í gegnum textaritil. 
Skilaverkefni má nýta til þess að tímasetja og minna nemendur á verkefnaskil sem skiluð eru utan 
Moodle, s.s. handavinnu sem ekki felur í sér stafræn verkefnaskil.  

Við yfirferð skilaverkefna geta kennarar birt nemendum athugasemdir og skilað til baka skrá eða 
skrám, t.a.m. yfirförnum verkefnum með athugasemdum og ábendingum1. 

 

Til að setja inn ný skilaverkefni í áfanga er byrjað á að fara í ritunarham og smellt á Nýtt viðfangsefni 
eða aðföng í vikunni/efnisþættinum sem verkefnið á að birtast í.  

 

Viðfangsefni:  Verkefni, umræður, dagbókarfærslur, próf/kannanir. 

Aðföng:  Möppur og skrár, vefsíður o.fl. 

 

Þá kemur upp gluggi eins og sýnt er hér til hliðar.  

Smellið á Skilaverkefni – Nýtt 

 Almennt 

Gefið skilaverkefninu nafn sem birtist nemendum á 
forsíðu áfangans í dreifnáminu.  

Skrifið lýsingu.  
Hægt er að birta lýsinguna á síðu áfangans með því að 
haka í reitinn Birta lýsingu á síðu áfangans  

Það er ekki ráðlegt nema lýsingin sé ein lína eða örfá 
orð að lengd. Þá birtist heiti verkefnisins og lýsingin 
þar fyrir aftan. 
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Smellið á Show more buttons til að fá 
fleiri hnappa til að útlitsmóta textann. 

 
 

Ef setja á inn leiðbeiningar við verkefnið 
er hægt að tengja t.d. pdf-skjal með því að 
setja texta í blokk og smella á Link, finna 
skjalið og tengja það við textann.  

 

Skráarskilin heimila nemendum að senda eina eða fleiri skrár til kennara á hvaða stafrænu sniði sem 
er. Hér gæti verið um að ræða ritvinnsluskjal, myndir, myndskeið, vefsíðu eða annað sem nemendum 
er gert að skila til kennara. Nemandinn getur sent kennara verkefni og kennarinn getur sent það til 
nemandans til baka með athugasemdum2. Nemandinn getur síðan sent það í endanlegri útgáfu aftur 
til kennarans. 

 Aðgangur 

Stillingar á skilaverkefni  – Tímasetning  

Hvenær á að leyfa verkefnaskil?  
Þ.e. hvenær getur nemandinn byrjað að 
skila verkefninu (Leyfa verkefnaskil frá) 
– hvenær er skiladagur og hvenær er 
lokað fyrir móttöku?  

Ef hakað er við: Sýna alltaf lýsingu er 
lýsingin á verkefninu alltaf birt.  

 Tegund verkefnaskila 

Texti á vef  

Nemandi skrifar texta beint inn í Moodle-ritil.  

Hentugt fyrir stuttar tímaspurningar eða tímaritgerðir. 

Hægt að velja hámarksfjölda orða sem mega vera í 
verkefninu (Word limit). 
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Skilaskrár  

Valið ef nemendur eiga að skila skrám til kennara.  
Nemendur geta skilað einni eða fleiri skrám.  

Hámarksfjöldi innsendra skráa 
Valið úr lista hve mörgum skrám á að skila. 

Hámarksstærð innsendra skráa 
Hámarksstærðar innsendra skráa valin úr lista. 

Accepted file types 
Hér er hægt að velja hvaða tegund skjal er hægt  
að skila í tengilinn.  

Ef reynt er að skila t.d. pdf-skjali í tengil sem hefur 
verið skilgreindur fyrir .docx (Word-skjöl) koma 
villuboð (Error). 

Ef leyfa á skil á t.d. Word-skjali og pdf-skjali eru  
báðar endingar skjalanna skrifaðar á línuna:   

.x.docx .pdf.x   

 

 

 

 

 Endurgjöf 

Athugasemdir  

Ef þessi stilling er virkjuð geta nemendur 
og kennarar skráð athugasemdir við hver 
einstök verkefnaskil.  

Skjalfest endurgjöf (Skrá með endurgjöf)  

Ef þessi stilling er virkjuð geta kennarar skilað nemendum skrá eða skrám með endurgjöf vegna 
verkefnaskila. Þessar skrár geta (en þurfa ekki endilega) innihaldið yfirfarin verkefni nemenda.  
Þær geta innihaldið athugasemdir og jafnvel hljóðupptökur. 
Kennari getur sent skjal til baka með leiðréttingum3 (Track Changes í Word) ásamt einkunn til 
nemenda með endurgjöf. 

Þegar verkefni sem nemendur skila eru vistuð er gott að gefa þeim nýtt heiti, t.d. með nafni 
nemandans. Þá er enginn vafi á hver á að fá skjalið sem kennari sendir til baka til nemenda. 

 Stillingar á verkefnaskilum 

Krefjast þess að nemendur smelli á skilahnapp 

Ef þessi möguleiki er virkjaður þá verða nemendur að 
smella á skilahnapp til þess að gefa til kynna endanleg 
verkefnaskil. Þetta gerir nemendum kleift að geyma 
uppköst af verkefnaskilum í Moodle.  

Ef stillingunni er breytt úr Nei yfir í Já eftir að nemendur 
hafa skilað verkefnum eru viðkomandi verkefnaskil 
endanleg.  
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Ef það er valið getur nemandinn hlaðið inn verkefninu en það telst ekki skilað til einkunnagjafar fyrr en 
hann hefur smellt á skilahnappinn, þ.e. nemandinn getur verið með uppkast að verkefninu eða ýmsar 
útgáfur af því áður en hann skilar því endanlega til kennara. Þetta er ágætur valkostur en hafa ber í 
huga að nemendur gleyma stundum að smella á þennan hnapp. Ef þetta er valið er mikilvægt að 
kynna það vel fyrir nemendum. 

Krefjast þess að nemendur samþykki yfirlýsingu með verkefni 

Krefjast samþykkis nemenda á yfirlýsingu með öllum verkefnaskilum í þessu verkefni. 
Nemendur þurfa að haka við að þetta verkefni sé unnið af þeim sjálfum o.s.frv. 

 
Endurtekin verkefnaskil Ákvarðar hvernig verkefnaskilum er háttað.  

Eftirfarandi valkostir eru í boði: 

Aldrei Nemendur geta einungis skilað verkefninu einu sinni. 

Handvirkt  Kennari getur heimilað nemendum að skila verkefninu oftar en einu sinni. 

Sjálfvirkt þar Nemandinn getur endurtekið verkefnaskil þangað til hann nær lágmarkseinkunn 
til staðist  sem er skilgreind í einkunnabók (undir liðnum flokkar og atriði) fyrir verkefnið. 

Hámarksfjöldi Hámarksfjöldi verkefnaskila fyrir hvern nemanda.  
tilrauna Þegar þessum mörkum hefur verið náð er ekki hægt að heimila frekari verkefnaskil. 

 Stillingar á hópaskilum 

Hópverkefni 

Ef þessi stilling er virkjuð er nemendum skipt í hópa eftir 
hópaskiptingunni í áfanganum.  

Hópverkefni er deilt með öllum meðlimum hóps og allir 
meðlimir geta séð breytingar sem hver og einn gerir á 
verkefnaskilunum. 

 

Skilyrða alla meðlimi hóps til að skila verkefni 

 

Klasi fyrir hópa í hópverkefni 
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 Tilkynningar 

Tilkynna kennurum um verkefnaskil  

Ef virkað fá þeir aðilar sem meta verkefni (yfirleitt 
kennarar) skilaboð í hvert skipti sem nemandi skilar 
verkefni, snemma, tímanlega eða of seint.  
Fyrirkomulag á skilaboðum er stillanlegt. 

Tilkynna kennurum um síðbúin verkefnaskil  

Ef virkjað fá þeir aðilar sem meta verkefni (yfirleitt 
kennarar) skilaboð í hvert skipti sem nemandi skilar 
verkefni eftir að skilafrestur rennur út.  
Fyrirkomulag á skilaboðum er stillanlegt.  

Tilkynna nemendum um verkefnaskil  

Set the default value for the "Notify students" checkbox on the grading form. 

 Einkunn 

Einkunn  Type (Tegund) 

Skali Hvaða skali er notaður?  

Aðferð við einkunnagjöf  Einföld bein einkunnagjöf 

Valin sérhæfð aðferð við einkunnagjöf sem ætti að nota 
við að reikna út einkunnir í þessu samhengi.  

Til þess að hætta í sérhæfðri einkunnagjöf og fara til baka 
í stöðluðu aðferðina við einkunnagjöf.  

Þá þarf að velja Einföld bein einkunnagjöf. 

Einkunnaflokkur – Óflokkað  

Þessi stilling ákvarðar í hvaða flokki einkunnir vegna 
þessa viðfangs lenda í í einkunnaskránni. 

Einkunn til að ná 

Þessi stilling ákvarðar lágmarkseinkunn til þess að ná. 
Gildið er notað í vinnuskilum viðfangs og áfanga, og í 
einkunnaskránni þar sem einkunnir til að ná eru merktar 
í grænu og falleinkunnir í rauðu. 

Nafnlaus einkunnagjöf 

Blind marking hides the identity of students to markers.  

Blind marking settings will be locked once a submission 
or grade has been made in relation to this assignment. 

Use marking workflow 

If enabled, marks will go through a series of workflow 
stages before being released to students.  

This allows for multiple rounds of marking and allows 
marks to be released to all students at the same time. 

Use marking allocation 

If enabled together with marking workflow, markers can 
be allocated to particular students. 
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 Almennar stillingar 

Sýnilegt – Sýna 
Valið hvort verkefnið eigi að vera sýnilegt nemendum. 

Auðkennitala  
Með því að stilla einkenni er hægt að nýta viðfangið 
við sérhæfðan útreikning einkunna.  
Ef ekki á að nýta viðfangið í einkunnagjöf má skilja 
einkennisreitinn eftir auðan.  

 
Einnig er hægt að stilla einkennið í einkunnaskránni þótt það sé einungis hægt að breyta því í síðu til 
að stilla viðfangið sjálft. 

Hóphamur Þessi stilling hefur þrjá valkosti: 

1. Engir hópar - Það eru engir undirhópar, allir eru hluti af stóru samfélagi 

2. Aðskildir hópar - hver einstakur meðlimur getur einungis séð eiginn hóp, aðrir eru ósýnilegir 

3. Sýnilegir hópar - hver einsakur meðlimur vinnur í eiginn hóp en getur einnig séð aðra hópa 

Hóphamur sem er skilgreindur fyrir áfanga er sjálfgefinn fyrir öll viðföng í áfanganum.  
Einnig er hægt að ákvarða hópastillingu fyrir hvert einstaka viðfanga og hefur sú stilling forgang 
umfram áfangastillinguna. 

Klasi Klasi er safn hópa í áfanga.  
 Ef klasar eru virkjaðir geta nemendur sem tilheyra hópum innan sama klasa unnið saman. 
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 Aðgangsstýring  Hér er hægt að stilla inn aðgangsstýringar ef óskað er eftir því 

 

 

Access restrictions 

Add restriction… 

Date  
Leyfa aðgang frá – Leyfa aðgang til 
Aðgangur byggður á frá/til dagsetninga ákvarðar hvenær 
nemendur geta haft aðgang að viðfanginu um tengil á 
áfangasíðunni.  

Munurinn á frá/til dagsetninga á aðgangi og stillingum á opnun 
viðfangs er sá að hið síðarnefnda leyfir nemendum að skoða 
verkefnið á meðan til/frá stýring á aðgangi kemur í veg fyrir að 
þeir sjái viðfangið utan þeirra dagsetninga. 

 

Einkunn – Grade 
Þessi stilling ákvarðar öll einkunnaskilyrði sem þarf að fullnægja áður en hægt er að hljóta aðgang að 
viðfangi. Hægt er að setja mörg einkunnaskilyrði.  
Ef það er gert er aðgangur ekki veittur fyrr en ÖLLUM lágmarksskilyrðum er fullnægt.  

Use profile field – Notendasvið 
Hægt er að takmarka aðgang með vísun í hvaða svið sem er í notendaskráningunni. 

Áður en aðgangur er heimilaður 
Birta viðfang í gráum lit með upplýsingum um aðgangstakmarkanir/Fela viðfangsefni alveg. 

Þegar búið er að skilgreina verkefnaskilin er smellt á Vista og fara aftur í áfanga eða á Vista og birta. 
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Hér er smellt á Vista og birta.  
Þá sést hvernig verkefnaskilin birtast kennaranum. 
Efst er heiti verkefnisins og lýsing á því. 

Skoða/meta öll verkefnaskil  

Gluggi opnast þar sem hægt er að slá inn einkunn 
og gera athugasemdir við verkefni o.fl. 

Einnig er hægt að læsa verkefnaskilum og koma í 
veg fyrir breytingar á þeim með því að velja eins og 
sýnt er á næstu síðu. 

Ef hakað er við  
Flýtiskráning einkunna (neðst á síðunni) er hægt 
að skrá einkunnir beint í einkunnatöfluna.  

Flýtiskráning virkar ekki með þróaðri einkunnagjöf 
og ekki er mælt með henni þegar fleiri en einn aðili 
kemur að einkunnagjöf. 

Þegar lokið hefur verið við að skrá inn 
einkunnir/endurgjöf er smellt á  
Vista flýtiskráningu – Áfram 
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Skilaverkefni – Track Changes 

Farið í ritunarham og veljið Nýtt viðfangsefni eða aðföng 

Skrifið heiti á skilaverkefni: 2. skilaverkefni  

Setjið inn stillingar fyrir skilaverkefnið. Veljið a.m.k. 2–3 skilaskrár. 

Munið eftir að vista í lokin. 
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Krefjast þess að nemendur samþykki 
yfirlýsingu með verkefni 

Nemendur þufa að haka við að þetta 
verkefni sé unnið af þeim sjálfum o.s.frv. 
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Smellið á skilaverkefnið og síðan á 
Skoða/meta öll verkefnaskil  

Síðan er smellt í örina hjá  

Breyta  

Einkunn 

Hér er einnig hægt að koma í veg fyrir breytingar 
á verkefnaskilum og lengja skilafrest hjá einstaka 
nemanda o.fl. 

 

 
 

Einkunn 

Einkunn gefin fyrir verkefnið. 

 

 

 

 

 

 

 

Undir  
Skjalfest endurgjöf 
er hægt að setja skjal með 
athugasemdum 

(Track Changes) 

 

Tilkynna nemendum  
Nemandi fær tilkynningu 
þegar kennari hefur sett inn 
skjalið með athugasemdunum. 

 

Munið að vista breytingar. 
 

 


