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Prófakerfið í Moodle gerir kennara kleift að setja saman og leggja próf fyrir nemendur sem samanstanda af 
fjölbreyttum tegundum spurninga.  

Dæmi um spurningar:  

• Fjölvalsspurningar  

• Rétt/Rangt-spurningar  

• Stutt svar-spurningar 

Spurningarnar eru geymdar í 
spurningabanka hvers 
áfanga og má endurnýta í 
áfanganum  
og milli áfanga. 

 

 

Hægt er að heimila fleiri en eina tilraun við próf.  

Hver tilraun er metin sjálfvirkt af prófakerfinu og kennari 
getur ákveðið hvort hann birtir nemendum endurgjöf 
og/eða sýnir rétt svör. 

Prófagerð í Moodle felur í sér tvö skref: 

1. Fyrst þarf að stofna prófið og ákveða stillingar. 
2. Síðan þarf að setja spurningar inn í prófið. 

Farðu í ritunarham og veldu  
Nýtt viðfangsefni eða aðföng:  Próf – Nýtt  
í þeirri viku/lotu sem nemendur eiga að taka prófið. 

Gefðu prófinu heiti (hér: Próf 1). 
Skrifaðu lýsingu á prófinu (Inngangur).  
Hún birtist nemendum þegar þeir opna prófið. 

Hakaðu við  Virkja Settu inn próftíma  

(Opna próf – Loka prófi).  Settu inn tímamörk. 

Veldu hversu oft nemandinn má taka prófið  
(Leyfileg skipti). 

Almennt 

 

Opna prófið 
Nemendur geta ekki tekið prófið fyrr 
en það hefur verið opnað.  

Þeir geta séð innganginn en ekki 
spurningarnar.  

Loka prófi 
Eftir að prófi hefur verið lokað geta 
nemendur ekki gert fleiri tilraunir. 

Tímamörk 
Byrji nemandi t.d. að taka prófið  
9. ágúst kl. 16:25 hefur hann aðeins  
30 mínútur til að taka það. 

Einkunn 

Einkunn til að ná Hér 4,5 

Ef leyfileg skipti eru fleiri en eitt  
(hér eru tvö skipti leyfileg) er hægt að 
velja hvaða einkunn gildir í prófinu: 

• Hæsta einkunn nemandans. 

• Meðaleinkunn (sem Moodle reiknar 
út úr öllum tilraunum nemandans).  

• Fyrsta skipti. 

• Síðasta skipti. 
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Snið 

Ný síða (New Page) 

 

Hægt er að velja hve margar spurningar eiga að vera á hverri síðu í prófinu. 

Sérhverja spurningu:  Aðeins ein spurning birtist á hverri síðu. 

Sérhverjar 2 spurningar:  Tvær spurningar birtast á hverri síðu o.s.frv.  

Ekki er gott að hafa of margar spurningar á hverri síðu í prófinu.  

Svar nemanda vistast um leið og hann fer á næstu síðu í prófinu. 
 

Hegðun spurninga (Question behaviour) 

 
Ef smellt er á Sýna meira birtist valmöguleikinn:  
Tilraun byggir á næstu á undan 

Handahófsraða innan spurninga 

Já Moodle ruglar röð spurninganna þannig að 
þær birtast ekki eins hjá nemendum.  
Ef þessi stilling er valin er erfiðara fyrir 
nemendur að bera sig saman.  
T.d. ef svörum krossaspurninga er raðað af 
handahófi þá getur svar A hjá einum 
nemanda verið svarliður C hjá öðrum 
nemanda o.s.frv. 

Nei  Spurningar birtast í þeirri röð sem 
kennarinn setti þær inn.  

Ef valið er Nei birtist ný útgáfa prófsins við hverja 
tilraun ef fleiri en ein tilraun er leyfileg. 

 

Hegðun spurninga  (How questions behave) 

 

Deferred feedback Endurgjöf að prófi loknu 
Nemendur fá þá endurgjöf sem kennari hefur valið 
undir Valkostir við yfirlit eftir að þeir hafa tekið prófið.  

Þessi stilling er sjálfgefin og er yfirleitt notuð.  

Adaptive mode (no penalties) Aðlögunarhamur – enginn frádráttur  
Eins og Aðlögunarhamur nema ekki er dregið frá einkunn þó nemandi svari rangt. 

Aðlögunarhamur  Adaptive mode 
Nemandi fær „Check“-hnapp við hverja spurningu þar sem hann getur kannað hvort valið svar er rétt.   
Ef kennari hefur skrifað endurgjöf fyrir svarliði sér nemandi einnig endurgjöf fyrir svarliðinn sem hann valdi.  
Nemandi getur valið annað svar en fær færri stig fyrir spurninguna því oftar sem hann svarar henni rangt. 

Deferred feedback Endurgjöf að prófi loknu 
Nemendur fá þá endurgjöf sem kennari hefur valið undir Valkostir við yfirlit eftir að þeir hafa tekið prófið.  

Þessi stilling er sjálfgefin og er yfirleitt notuð.  

Hægt er að draga frá einkunn fyrir röng svör í krossaspurningum þegar þessi stilling er valin. 
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Endurgjöf að prófi loknu með CBM 
Deferred feedback with CBM1  

Sama og Deferred feedback (Endurgjöf að prófi loknu) nema hér þarf 
nemandi að merkja við hve öruggur hann er um að svar hans sé rétt. 

 

Endurgjöf samstundis  
Immediate feedback  

Svipað og Aðlögunarhamur. Nemandi fær endurgjöf samstundis. 

Nemandi fær „Check“-hnapp við hverja spurningu til að sjá hvort hann svaraði rétt, 
en fær þó ekki tækifæri að svara spurningunni aftur eins og þegar „Aðlögunarhamur“ 
er notaður. 

 

Endurgjöf samstundis með CBM 
Immediate feedback with CBM 

Eins og Immediate feedback – (Endurgjöf samstundis) en nemandinn 
þarf að merkja við hversu öruggur hann er um að svarið sé rétt. 

 

Interactive with multiple tries  
Gagnvirkt eftir margar tilraunir  

Nemandi fær sérstakan hnapp við hverja spurningu til að smella á.  
Hann getur þá athugað hvort hann svarar spurningunni rétt. 

Þegar hann smellir á hnappinn fær hann vísbendingu um rétt svar.  
Hann getur þá gert aðra tilraun til að svara ef hann svaraði rangt í fyrstu tilraun.  

Til að nemandi geti gert aðra tilraun til að svara þarf kennari að hafa sett vísbendingar í spurninguna.  
Tvær vísbendingar gefa nemanda tækifæri til að svara spurningu þrisvarþ 
Þrjár vísbendingar fjórum sinnum o.s.frv. 

Tilraun byggir á næstu á undan 

Ef leyft er að taka próf í mörg skipti og þessi stilling er virkjuð kemur hvert nýtt skipti til með að innihalda 
niðurstöður í tilrauninni á undan. Á þennan hátt er hægt að ljúka prófi í nokkrum skiptum. 

Ef valið er  Nei þá opnast prófið alltaf eins og í fyrsta skiptið, þ.e. með öllum spurningum ósvöruðum. 

Ef valið er  Já þá opnast prófið eftir fyrstu próftilraun með þeim svörum sem nemandinn valdi í 
próftilrauninni á undan. 

Valkostir við yfirlit 

 

Hér er stillt hvaða upplýsingar birtast nemendum þegar þeir skoða tilraunir sínar við prófið á ólíkum stigum. 

Nemendur geta fengið yfirlit yfir sín svör, stig fyrir þau, endurgjöf frá kennara (ef hún var valin) rétt svör, 
almenna endurgjöf o.fl.  

 
  

                                                           
1  Certaininty Based Marking. 
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Á meðan próftöku stendur 

Þessi atrenna Prófúrlausn nemandans 
Hér er yfirlit yfir allar spurningar í prófinu og svör nemandans í því. 

 

Whether Correct  
Hvort svar er rétt 

Í prófúrlausninni kemur fram hvort nemandi svaraði spuringu rétt eða rangt. 

 

Stig Nemandi getur séð einkunn ef hann smellir á prófið á forsíðunni og Einkunnir. 
 

Sértæk endurgjöf Ef kennari hefur skrifað endurgjöf við svarliði krossaspurninga sér  
nemandinn endurgjöfina í prófúrlausninni. 

 

Almenn endurgjöf Almenn endurgjöf er sú endurgjöf sem kennari skrifar við hverja spurningu. 
Ef kennari skrifar endurgjöf kemur hún fram í prófúrlausninni. 

 

Rétt svar Nemandi sér rétta svarið við spurningum sem hann svarar rangt. 
 

Heildarendurgjöf Heildarendurgjöf er aðeins nothæf í prófum þar sem öll einkunnagjöf er rafræn. 

Heildarendurgjöf er sú endurgjöf sem birtist að próftöku lokinni og byggir á lokaeinkunn 
nemandans. 

Kennari getur skrifað endurgjöf til þeirra sem svara öllum spurningum í prófinu rétt 
(100%), aðra til þeirra sem svara t.d. 80% spurninga rétt o.s.frv. 

Strax að próftöku lokinni 

Um leið og nemandi lýkur við prófið og smellir á hnappinn Senda opnast prófúrlausnir og annað sem hakað er 
við í þessum dálki. Ef hakað er við Stig – undir Strax að tilraun lokinni sér nemandinn einkunnina sem hann fær 
fyrir prófið þegar hann hefur sent það inn. 

Síðar, á meðan prófið er enn opið 

Nemandi hefur aðgang að öllu sem hakað er við í dálknum eftir að hann hefur lokið við að taka prófið þó að 
aðgangur að því sé enn opinn og einhverjir nemendur eigi enn eftir að taka það.  
Aðgangur að prófi lokast á þeim degi og tíma sem valinn er í valmyndinni Loka prófi. 

Eftir að prófi hefur verið lokað 

Nemandi hefur aðgang að öllu sem hakað er við í dálknum eftir að tíminn sem valinn var í Loka prófi er liðinn.  
Þá eiga allir nemendur að hafa lokið við að taka það. 

Viðmót 

 

Birta mynd af notanda  

Ef valið er No image er mynd af nemanda 
ekki birt í prófinu. 

Ef valið er Small image sést lítil mynd af 
nemanda á skjánum.  
Ef bendli er rennt yfir myndina sést nafn 
nemandans  

Ef valið er Large image sést stór mynd af 
nemanda á skjánum.  
Ef bendli er rennt yfir myndina sést nafn 
nemandans. 
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Fjöldi aukastafa í einkunnum 
Hér er valið hve margir aukastafir birtast í einkunnum. Hér eru tveir aukastafir valdir.  
Stillingin hefur aðeins áhrif á birtingu einkunnar, ekki svörin. 

 

Fjöldi aukastafa í einkunn spurninga 
Fjöldi aukastafa valinn úr lista. Sama og fyrir einkunnir almennt. 

 

Birta blokkir á meðan próf er tekið 
Ef valið er  Nei nær prófið yfir allan skjáinn og blokkir sjást ekki. 
Ef valið er  Já  sér nemandi blokkir námskeiðsins meðan hann er að taka prófið (Stikla, Stillingar o.s.frv.). 

Sérstakar takmarkanir á skiptum við töku prófs 

 
 

Aðgangsstýra með lykilorði 
Valkvætt. Kennari getur sett inn lykilorð fyrir prófið sem nemendur þurfa að slá inn til að geta tekið það.  
Getur komið sér vel ef sett er upp próf með lengri próftíma. 
Ef lykilorð er á prófi verða allir sem taka það að skrifa lykilorðið áður en þeir fá aðgang að prófinu. 

 

Krefjast IP-tölu netkerfis Hægt er að skilyrða aðgang að prófi út frá ákveðnum tölvum (IP-tölum) 
 

Skilyrtur biðtími á milli 
fyrsta og annars skiptis  

Ef leyfilegt er að taka próf oftar en einu sinni (valið í Heimilaðar atrennur) 
er hægt að stilla hve langur tími þarf að líða á milli fyrstu og annarrar 
tilraunar (vikur, dagar, klst., mín., sek.).  

 

Skilyrtur biðtími á milli 
síðari skipta 

Sama og Skilyrtur biðtími á milli fyrsta og annars skiptis  
nema hér þarf að velja tíma sem þarf að líða á milli annarrar  
og þriðju atrennu og síðari atrenna. 

 

Öryggi vefskoðara Engar Nemendur geta prentað út spurningar prófsins og farið út á netið, 
opnað önnur forrit o.s.frv. 

 

Öryggi vefskoðara  
Full screen pop-up with some JavaScript security:     Prófið nær yfir allan skjáinn með JavaScript-öryggi  

Nemendur hafa ekki aðgang að tækjastikum vefskoðarans.  
Hér er komið í veg fyrir að nemendur geti afritað texta inn í prófið eins og t.d. í ritgerðarspurningum.  
Ef reynt er að prenta út spurningar kemur autt hvítt blað úr prentaranum. 

Mælt er með að nota þessa stillingu 
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Heildarendurgjöf2 

Heildarendurgjöf er aðeins nothæf í prófum þar sem öll einkunnagjöf er rafræn.  
Heildarendurgjöf er sú endurgjöf sem er skrifuð fyrir prófið í heild. 

Svæði fyrir heildarendurgjöf birtast í röð. 

Hægt er að bæta við svæðum fyrir endurgjöf. 

Kennari getur skrifað endurgjöf til þeirra sem svara öllum 
spurningum í prófinu rétt (100%), aðra til þeirra sem svara t.d. 
80% spurninga rétt o.s.frv. 

Dæmi:  90–100% =  Mjög gott!  
 0-40% = Alls ekki nógu gott! 

 

Almennar stillingar 

 

Show on course page 
Hide from students 
Sýnilegt – Sýna/Fela 

Valið hvort prófið er sýnilegt 
nemendum eða falið. 

Auðkennitala 
 

Hægt er að gefa prófi 
auðkennitölur sem notuð er í 
reikniformúlum í einkunnabók. 
Hægt að velja síðar. 

Þægilegt getur verið að skipta nemendum í hópa, t.d. þegar niðurstöður hvers hóps eru skoðaðar. 

Hóphamur Engir hópar Nemendum er ekki skipt upp í hópa vegna prófsins. 

Aðskildir hópar 

Sýnilegir hópar 

Ekki skiptir máli hvort er valið þegar um próf er að ræða en nauðsynlegt 
er að hafa stofnað hópa ef velja á aðskilda/sýnilega hópa  
(Stillingar – Notendur – Hópar). 

 

Klasi Klasi er safn hópa í áfanga. 
Ef klasar eru virkjaðir geta nemendur sem tilheyra hópnum innan sama klasa unnið saman. 

Aðgangsstýring (valkvætt)  Smellið á Add restriction… 

Hér er hægt að skilyrða aðgang að prófinu út frá 
mismunandi forsendum. 

 

Activity completion Nemendur þurfa að ljúka  
(eða ekki) öðrum þáttum. 

Leyfa aðgang 

Dagsetning sem er valin hér stjórnar því hvenær 
nemendur sjá tengilinn á prófinu á forsíðu 
áfangans.  

 

Einnig hægt að velja með því að smella  
á augað til að fela/sýna prófið.  

Þegar prófið hefur verið vistað birtist tengill  
á forsíðu áfangans (nema prófið sé falið). Nemendur geta  
smellt á prófið og séð innganginn en ekki spurningarnar. 

Þeir geta ekki tekið prófið fyrr en það hefur verið opnað. 
Til að breyta uppsetningu prófsins þarf að fara í 
ritunarham og smella á Breyta – Uppsetning 

                                                           
2  Valkvætt, þ.e. ekki er nauðsynlegt að fylla út í svæðin fyrir heildarendurgjöf. 
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Lok viðfangs Stillingar 

 
 

 
 

Munið að vista! 

 
 


