
SKILAVERKEFNI Í  MOODLE MEÐ TRACK CHANGES  
ÖLL VERKEFNIN SÓTT OG ÞEIM SKILAÐ Í EINU LAGI Í ZIP-SKRÁ 

 

Farið í ritunarham – Nýtt viðfangsefni eða aðföng og veljið  og stillið skilin. 

Skilaverkefni – Track Changes 

 
 

 Tegund verkefnaskila  

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 Valið úr lista hver hámarksstærð innsendra skráa á að vera. 

Accepted file types Tegund skjals sem hægt er að skila í tengilinn. 

 

 Endurgjöf  

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

Skjalfest endurgjöf  Ef hakað er við Skjalfest endurgjöf geta kennarar skilað nemendum 
(Skrá með endurgjöf)  skrá – eða skrám – með endurgjöf vegna verkefnaskila.  

Þessar skrár geta t.d. innihaldið yfirfarin verkefni nemenda.  
Þær geta innihaldið athugasemdir og jafnvel hljóðupptökur. 
Kennari getur sent skjal til baka með leiðréttingum (Track Changes í Word) 
ásamt einkunn til nemenda með endurgjöf. 

 Stillingar á verkefnaskilum 

 

Krefjast þess að nemendur samþykki yfirlýsingu með verkefni 

Nemendur þurfa að haka við að þetta verkefni sé unnið af þeim 
sjálfum o.s.frv. 

 

  

Velja þarf a.m.k. 
tvær skrár 

Hér er hægt að velja 
stærð skráa og hvaða 

tegund skráa er hægt að 
skila í tengilinn 
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 Lok viðfangs 

 
 

 

Búið til möppu, t.d. á C-drifinu á tölvunni ykkar (eða á usb-lykli) með lýsandi heiti.  
Hér hefur möppunni verið gefið heitið 01_verkefni 

Farið á dreifnámið og smellið á tengilinn fyrir skilaverkefnið  
til að sækja skilaverkefnin frá nemendum: 
Skoða/meta öll verkefnaskil 

 
Veljið Sækja öll verkefnaskil

 

Þá opnast zip-skrá í Downloads-möppunni. Skjölin koma þar í möppum með nöfnum nemenda.  

 

 

 
 

 

 

 
 

Kennari opnar síðan eina og eina möppu í einu.  
Hann opnar Word-skjölin og gerir athugasemdir í  
Track Changes og vistar skjölin undir sama heiti í möppunni.  

Þegar því er lokið velur hann allar möppur nemenda, ýtir á  
hægri músarhnapp og velur Send to      Compressed (zipped) folder 

 

 

Þá kemur mappa með öllum skránum í.  
Heiti á möppunni er með nafni eins nemandans. 
  

Ath.  
Það má alls ekki breyta 

heitum á möppunum með 
heitum nemenda! 

Smellið á örina upp og síðan á zip-skrána (þ.e. heiti hennar) og veljið Extract All 

Smellið á Browse til að  
velja vistunarstað  

(möppuna 01_verkefni) 
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Farið aftur inn á dreifnámið og flytjið skrárnar inn með endurgjöf frá kennara. 

 

 

Mappan er dregin inn. – Hún kemur sem ein skrá.  

  

 
Smellið á: Flytja inn skrá(r) með endurgjöf og síðan á Staðfesta 

 

 

 

Nú hefur hver nemandi fengið sitt skjal til 
baka með athugasemdum frá kennara.  

 


