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Spurningar 

Þegar próf hefur verið stofnað  
þarf að setja spurningar inn í það.  

Smelltu á tengilinn fyrir prófið. 

 

 

 

 

 

Veldu: Breyta prófi 

Þá er hægt er að setja  
spurningarnar inn í prófið. 

 

Prófið er nú tekið inn í spurningabankann þar sem búnar eru til spurningar  
eða spurningum bætt við inn í prófið – spurningum sem þegar eru til staðar  
í spurningabankanum. 

Í spurningabanka áfanga er hægt að búa til spurningar og setja þær í flokka/ 
undirflokka.  

Ekki er nauðsynlegt að stofna próf til að fara ð vinna í spurningabankanum.  

(Nemendur hafa ekki aðgang að spurningabankanum). 

Hægt er að láta Moodle velja spurningar af handahófi í próf úr ákveðnum 
flokkum spurningabankans, t.d. tvær spurningar úr einum flokki, fimm úr  
öðrum o.s.frv. Ef það er gert fá nemendur mismunandi próf. 

Aðgangur að spurningabankanum eru undir  
Stillingar – Yfirstjórn prófs – Spurningabanki 

 

Fjöldi spurninga á síðu 

Góð regla er að birta löng próf á nokkrum síðum með því að takmarka fjölda spurninga á hverri síðu. 

Síðuskil birtast sjálfkrafa í samræmi við þessa stillingu þegar spurningum er raðað í prófið.  

Breyta prófi 

Smellið á Add 

 

Ný spurning sett inn í prófið. 
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Þá kemur upp gluggi þar sem tegund spurningar er valin 
(sjá útskýringar hér á eftir).Veldu tegund spurningar og 
smelltu á Áfram 

 

Calculated – Reiknað Hér er hægt að setja inn reiknaðar 
spurningar sem gefa möguleika á að 
búa til stærðfræðidæmi. 

Calculated questions are like numerical questions but 
with the numbers used selected randomly from a set 
when the quiz is taken. 

Calculated multichoice Calculated multichoice questions are like multichoice questions which choice elements can include 
formula results from numeric values that are selected randomly from a set when the quiz is taken. 

Calculated simple A simpler version of calculated questions which are like numerical questions but with the numbers 
used selected randomly from a set when the quiz is taken. 

 

Eyðufyllingar 
Cloze 

Samfelldur texti þar sem 
spurningar eru settar inn.  
Stutt svör. 
Hægt að setja inn myndir. 

Spurningar af þessari tegund eru mjög sveigjanlegar, 
en geta einungis verið gerðar með því að slá inn texta 
sem inniheldur sérstaka kóða sem mynda fjölvals-
spurningar, stutt svör eða tölrænar spurningar. 

 

Multiple choice  
Fjölvalsspurning 

Spurningu svarað með því að velja úr lista hugsanlegra svara. 

Í fjölvalsspurningu er hægt að hafa eitt rétt svar eða mörg 
rétt svör. Hægt að setja inn myndir. 

Allows the selection of a single or 
multiple responses from a pre-
defined list. 

 Eitt svar.  
Nemandi getur aðeins valið eitt svar úr listanum yfir möguleg svör við spurningunni.  
Einkunn er gefin fyrir hvert svar og er hún aldrei mínustala.  
Venjan er sú að gefa 0 fyrir rangt svar og hámarkseinkunn fyrir rétt svar og hugsanlega  
hluta úr hámarkseinkunn fyrir svar sem fer nærri því rétta. 

 Mörg svör.  
Þessi tegund fjölvalsspurninga heimilar nemanda að velja fleiri en eitt svar úr lista yfir  
möguleg svör við spurningunni.  
Einkunn er gefin fyrir hvert svar og getur hún verið bæði plús- og mínustala.  
Ef heilareinkunn nemanda fyrir spurninguna er mínustala fær hann 0 fyrir svarið  
Hægt er að tengja endurgjöf við einstaka svör eða spurninguna í heild sinni. 

 

Numerical  
Tölrænt 

Tölræn spurning er svipuð spurningu úr 
spurningaflokknum Stutt svar (Short answer).  

Í tölrænum spurningum eru leyfð frávik. 
Til dæmis ef rétt svar er 25 væri gefið rétt fyrir 20–30. 

Allows a numerical response, possibly 
with units, that is graded by comparing 
against various model answers, possibly 
with tolerances. 
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Pörun Nemandi parar saman spurningar og svör. 
Hægt að setja inn myndir. 

Listi af spurningum ásamt lista yfir möguleg svör þar sem nemandi þarf 
að para saman spurningar og svör. 

Pörunarspurningar samanstanda af lista með nöfnum eða fullyrðingum 
sem para á við annan lista með nöfnum eða fullyrðingum.  

Einungis eitt svar er rétt.  

Hver rétt samstæða gefur hluta af heildareinkunn. 

The answer to each 
of a number of sub-
question must be 
selected from a list 
of possibilities. 

 

Random short-
answer matching  
Stutt svör valin af 
handahófi 

Svipað spurningarflokknum Pörun nema hér birtast 
spurningarnar af handahófi úr öllum spurningum úr 
spurningaflokknum.  

Stutt svar (Short answer). 

Like a Matching question, 
but created randomly from 
the short answer questions 
in a particular category. 

 

Rétt/Rangt Spurning með tveimur valkostum: Rétt/Rangt 

Hægt að setja inn myndir. 

A simple form of multiple choice question 
with just the two choices 'True' and 'False'. 

 

Ritgerð Samfelldur texti á ritgerðarformi. Hægt að setja inn myndir. 

Ritgerðarspurningar eru hugsaðar fyrir stuttan texta, eina eða tvær 
efnisgreinar.  

Kennari gefur einkunnir handvirkt fyrir ritgerðarspurningar. Hann 
getur skráð athugasemd ásamt einkunn. 

Þegar spurningar eru á ritgerðarformi er þægilegra að skrifa textann 
í Word eða öðru ritvinnslukerfi og afrita hann síðan inn í Moodle.  

Allows a response of a 
few sentences or 
paragraphs.  

This must then be graded 
manually. 

 

Short answer  
Stutt svar 

Nemandi svarar spurningunni með því að skrifa orð eða setningu. Hægt 
að skilgreina fleiri svör við sömu spurningu og hafa mismunandi vægi. 
Hægt að setja inn myndir. 

Kennari gefur kost á því að gera svör hástafanæm.  
Svörin geta verið orð eða setning en verða alltaf að vera nákvæmlega 
eins og eitt af uppgefnum svörum kennara við spurningunni.  

Því er ágæt regla að gera ráð fyrri stuttum svörum frá nemendum og 
forðast eftir megni svör sem hægt er að skrá á marga ólíka vegu. 

Þú verður að skrá í það minnsta eitt mögulegt svar.  
Auð svör verða ekki notuð. Hægt er að nota '*' til að tákna hvaða tákn 
sem er.  

Fyrsta svarið sem passar við svar nemenda verður notað til þess að 
ákvarða einkunn og umsögn. 

Allows a response of 
one or a few words 
that is graded by 
comparing against 
various model 
answers, which may 
contain wildcards. 

 

Lýsing Hér er ekki um eiginlega spurningu að ræða,  
heldur er hér hægt að setja inn texta eða mynd  
til að útskýra næstu spurningu á eftir.  

This is not actually a question. Instead it is 
a way to add some instructions, rubric or 
other content to the activity.  

This is similar to the way that labels can be 
used to add content to the course page. 

 

 

Bæta við spurningu af handahófi 

Þegar handahófsspurningu er bætt við próf verður henni skipt út fyrir spurningu af handahófi úr völdum 
spurningaflokki fyrir hverja tilraun.  

Þetta þýðir að nemendur fá ólíka útgáfu af prófinu í hvert skipti sem þeir reyna við það, þ.e. þegar fleiri 
en ein tilraun er heimiluð er hver tilraun einnig ólík þeim fyrri. 

 


