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Når støvet fra buzz-ordene har lagt sig, og du kigger efter 
en platform til din organisation, hvad ønsker du så fra et 
online learning system?

Enkel tilgang til at oprette kurser fra eksisterende undervisningsmaterialer? 

Kursusindhold, som kan blive genbrugt til forskellige deltagere, inkluderende       
indhold fra fx. Blackboard WebCT etc.?

Deltagerinvolvering?

Optagelse af deltagere, som er sikker men alligevel enkel?

Intuitive online deltager- og underviserstyringsfunktioner?

Et aktivt supportcommunity, som hjælper med at løse
problemer og genere nye idéer?

Omkostningsbegrænset?



Introduktion...... Moodle! 
Moodle er et alternativ til propræitære kommercielle online lærings-
systemer, og er distribueret gratis under open source licensering.  
En organisation har komplet adgang til kildekoden og kan ændre den efter 
ønske. Moodle’s modulære design gør det enkelt at skabe undervisning, 
som vil engagere deltagerene.

modular object-oriented dynamic 
learning environment



Moodlearkitekturen
Aktiviteter er hjertet af et kursussystem. Moodle var 
designet af en underviser og datalog med baggrund i 
socialkonstruktivismen. “Konstruktivismen erklærer, at 
læring er specielt effektiv, når der konstrueres noget der 
kan erfares af andre. Dette kan være alt fra en lydfil til en 
forum post, eller til mere komplekse effekter, som et 
maleri et hus eller en softwarepakke.

Socialkonstruktivismens koncept udvider de 
ovenstående idéer til en social konstruktion for hinanden, 
kollaborative skabte sammenhænge, med en delt 
mening i praksisfælleskabet. Når man er optaget i en 
kultur som denne, lærer man hele tiden af at være en del 
af denne kultur på mange niveauer”

Martin Dougiamas
Moodleskaber og Projektleder



Fremmer deltagelse i undervisningen
“En konstruktivist ser deltageren som en, der har et aktivt 
engagement med at skabe mening, og undervisning med 
denne tilgangsvinkel går ud på at se på, hvad deltageren 
kan analysere, udforske, samarbejde, vidensdele, bygge og 
generere baseret på, hvad de allerede ved, snare end på 
tilegnelse af paratviden, færdigheder der kan gentages som 
en papegøje. Nogle af disse principper i konstruktivismen 
inkluderer disse pædagogiske termer:”

Deltagerne kommer til undervisning med et etableret verdensbillede formet af 
mange års forudgående erfaring og læring.

Selvom det undergår udvikling, en deltagers filtrer alle erfaringer og aspekter og 
påvirker deres egne forklaringer og observationer.

For deltagere at ændre deres verdensbillede kræver det aktiv billede.

Studerende lærer af hinanden såvel som af læreren.
Studerende lærer bedre af også at prøve teori af i praksis.
At tillade alle at skabe muligheder og at udtrykke sin mening forbedrer 
konstruktionen af nye idéer.



Kom igang

I redigeringstilstanden kan kursusopretteren nu 
tilføje aktiviteter fra en intuitiv drop-down 
menu.

Moodle har et “modulær” design så tilføjelse af aktiviteter, der 
former kurset er en simpel proces:

1. Kursusopbygning er tilegnet underviseren.
2. Vælg en af 3 kursusformater; Emne, Ugentlig

eller Social format.
3. Klik “Slå redigering til”  i den tomme kursusskabelon.
4. Opret kursuset!



Kursusadministrationsfunktioner - Moduler
Opgave
Bruges til at opsætte opgaver til deltagerne.

Skype – med chatfunktion.
Tillader synkron kommunikation blandt 
deltagerne med stemme og chatkommunikation 
– SkypeID kan findes ved at klikke på 
deltagerens profil, såfremt at deltageren har 
Skype installeret naturligvis.

Undersøgelse
Underviseren kan her sætte op et hurtigt 
spørgeskema med flere valgmuligheder.

Egenskabsskærmbilledet guider instruktøren gennem et 
setup, når du skaber en ny Opgave.

Opgavemodulet kræver evt. at deltageren oploader en 
besvarelse for at fuldføre undervisningen.



Kursusadministrationsfunktioner - Moduler
Fora:
Trådet diskussionsfora, hvor grupper kan dele viden asynkront i deres 
respektive praksisfællesskab. Deltagelse i fora kan være en integreret del 
af en læringsproces, der hjælper deltagerne med at definere og udvikle 
deres forståelse for det diskuterede emne. 

Deltagere kan pointgive en forumpost baseret på en skala sat op af underviseren.



Kursusadministrationsfunktioner - Moduler
Opslagsværk
Skriv termer brugt i undervisningen ind i 
opslagsværket, så kan de automatisk blive 
linket ind i teksten. Det har flere forskellige 
formater alt efter formålet. 

Journal
Deltagere reflektere, opsamler og 
gennemgår idéer og læring. 

Overskrift
Indsæt forklaring med billeder til hvert 
kursus.
Lektion
Tillader undervisere at skabe og styre et 
sæt af linket ‘sider’. Hver side kan ende 
med et spørgsmål. Deltageren vælger en 
svarmulighed og går videre/tilbage eller at 
blive for at læse teorien igen.

Eksempel: Opslagsværk



Quiz
Opret alle de kendte former for  estimeringer inkluderet sand-falsk, multiple 
choice, kort svar, matchende spørgsmål, vilkårlig spørgsmål, numeriske 
spørgsmål, indlejret svar spørgsmål med deskriptiv tekst og grafik.

Kursusadministrationsfunktioner - Moduler

Undervisere  har detaljeret kontrol i 
defineringen af  fx. quizmulighederne.



Kursusadministrationsfunktioner - Moduler
Ressource
Er det primære redskab for at bringe indhold 
i kurset, i diverse digitale medier, som du 
bruger i din undervisning.

Undersøgelse
Dette modul hjælper underviseren i at 
identificere læringsforløbets kvalitet, med 
mange velafprøvede spørgsmålsbatterier.

Workshop
Er en aktivitet til projektarbejde, hvor 
deltagerne kan uploade deres 
arbejdsdokumenter til evaluering af de andre 
deltagere. Læreren afslutter med en endelig 
vurdering og kan tage kontrol med at lukke 
og åbne projekterne.



At skabe undervisningsmateriale er kun en del af 
hvad et godt kursus styringssystem skal understøtte.  
Systemet må strukturere deltagelsen på flere måder. 
Dette inkluderer:

Adgang til information om deltagerne i kurset.

Muligheden for at dele deltagerne op i grupper.

Side, kursus og deltagerkalendar 
begivenhedsplanlægning.

Og meget mere, som fx. At oprette egne skalaer 
for forskellige uddannelsesaktiviteter.

Læringsadministrationsservices



Deltageradministrationsfunktioner – Deltagere
Ét klik og du kan se aktiviteterne for alle deltagerne, som 
er med i kurset.  Deltagerne kan skrive en personlig profil, 
som kan indeholde deres billede, som understøtter det 
sociale i Moodle.

Deltagerne udfylder en personlig profil-side, 
der hjælper i opbygningen af et online 
samfund, med mulighed for at skrive 
detaljer, så profilen er med til at skabe en 
social forbindelse.



Deltageradministrationsfunktioner- Grupper
At tilføje deltagere til en gruppe er normal praksis –
både i undervisningsverdenen såvel som i erhvervslivet.  
Moodle tillader kursusinstruktørerne, nemt at skabe 
kursuskategorier, hvori deltagerne kan kommunikere om 
deres område og aktiviteter.  

At skabe særskilte grupper er enkelt. Deltagere og undervisere bliver 
tilmeldt til en gruppe ved at klikke en enkelt knap.



Deltageradministrationsfunktioner - Kalendar
At holde kalender for undervisningsaktiviteterne er vigtig for 
både underviser og deltagere.  Aktiviteter kan blive tilføjet 
inklusive:

Kommende aktiviteter vises på kursushjemmesiden, og 
forvarsler deltageren på tværs af alle de kurser, som de er 
tilmeldt i de respektive kategoriaktiviteter. Hver kategori har en 
kodet farve.

Globale aktiviteter der vedrøre alle tilmeldte. (system admin).
Kursusaktiviteter fastsat af underviseren.
Gruppeaktiviteter fastsat af en underviser vedrørende kun en  
specifik gruppe.
Brugeraktiviteter fastsat af deltageren (f.eks. deadlines, 
personlige ting etc.).



Deltageradministrationsfunktioner – Admin
Administrationskontrolpanelet gør at alle vigtige 
deltagermanagementfunktionerne er blot ét klik væk. 
Undervisere og deltagere kan manuelt blive tilføjet eller fjernet 
fra kurset. Konfiguration af et kursusbackup og genskabelse er 
der også tilgang til via en enkelt oversigt.

Genskabelse af et enkelt kursus eller uploading af en fil fra arkivet 
opnås med et enkelt museklik. Moodle gør det nemt at dele kurser 
blandt underviserne. Backup kan inkludere eller ekskludere 
deltagerfiler og kursusdata.



Deltageradministrationsfunktioner - Skalaer
Undervisere kan specificere egne skalaer til brug med point for 
Fora, Opgaver og Journaler. Standardskalaerne inkluderer 
givning af en værdi fra1-100% for hvert bidrag (eller ingen 
point) og indikerer om deltageren demonstrerer en af 3 
egenskaber i aktiviteterne:

Justerbare skalaer tillader underviseren at fintune 
pointgivningen  for specifikt indhold.  Skab nemt 
adskillige typer af skalaer og forbind dem med 
forskellige typer aktiviteter, som du kan tilføje til 
kurset.

Viser mest FORBUNDET viden.
Viser mest SEPARERET VIDEN.
Lige dele separerede og forbundet viden. 



Deltageradministrationsfunktioner - Point
Pointfunktionen i Moodle giver et hurtigt view alle Fora, 
Opgave, Journal, Quiz, Lektion og projektpoint.  Pointskalaen 
er vist i forhold til deltagerens indsats, sammen med et 
kumulativt total, vist på en enkelt side. 

Point kan downloades  i Excel eller tekstformat  for at kunne importeres ind i et eksisterende system.



Deltageradministrationsfunktioner - Karakterer
At gennemse opgaver og journalfortegnelser, og tilføje 
karakterer og kommentarer, er gjort fra en enkelt side, der viser 
alle tilmeldte studerende.

At styre de deltagendes opgaver ses på en 
enkelt side. Dette spare mange timer for 
underviseren.



Deltageradministrationsfunktioner - Logs
Monitorere hvornår og hvilke kursusressourcer, som deltageren 
har brugt. Moodles Logs giver en deltaljeret aktivitets-
beskrivelse.

Logs viser hvilke studerende, der er inde i Moodle. En komplet log viser de forskellige 
aktiviteter med dato og aktivitetsadgang.



Deltageradministrationsfunktioner - Filer
Centralt placeret er alle filerne i filområdet af Moodle så at 
de er tilgængelige, når der skal skabes nye aktiviteter.

Fillageret ligner din computers 
interface, hvilket gør det intuitivt at 
flytte, pakke og slette ressourcer.



Deltageradministrationsfunktioner - Hjælp
En opfattende Moodle hjælp er kun et klik væk. Kurserne 
indeholder et lærerværelse, hvor kun lærerne har adgang og 
derved kan samarbejde om opgaver og dele idéer.

Moodle's indbyggede lærermanual faciliterer step-by-step instruktioner om alle aspekter om 
kursus og strukturering deraf.



Deltageroplevelse - Login
Deltagerne finder det nemt, at navigere i Moodle. 
Intuitive ‘brødkrummelinks’ er altid synlige. Login vises 
på familiær facon. Opstartende brugerkonti kan blive 
håndteret af enten deltagere eller administratorerne.

Moodle har sit eget autentifikationssystem, men 
kan integreres med eksterne databaser, POP3, 
IMAP, LDAP eller NNTP, som tillader domænevis 
login.

Navigationsbaren viser ‘brødkrummelinks’ fra 
kursusdelen til aktiviteterne.



Deltageroplevelse – Adgangsnøgler
Instruktørerne kan kræve en adgangsnøgle for 
deltagelse i et kursus.  Adgangsnøgler gives 
deltagerne separeret fra loginproceduren. Kurser der 
kræver en adgangsnøgle, er vist med en nøgle i 
kursusbeskrivelsen.

Kursuskategorisiden viser en beskrivelse af hvert kursus. Symboler på beskrivelsessiden viser 
om kurset også tillader gæsteadgang.  Studerende ser en liste med kurserne, som de er tilmeldt 
til.



Deltageroplevelse – 24/7/365 - Hvor som helst!
Deltagere kan logge ind, når som helst og hvor som 
helst, for at deltage i kurserne, og specificere den 
tidszone og sprog, de ønsker at bruge når de er logget 
ind. Moodle understøtter 60 sprog.

Deltagere kan vælge fra 34 sprog i 
login.



Deltageroplevelse – E-mailnotifikation

E-mails bliver sendt til  “tilmeldte” deltagere fra forskellige fora.  

Når deltagere “tilmelder” sig fora, da får de tilsendt nye poster 
med e-mail. Dertil kan instruktørerne oprette 1-1 e-mailbaseret 
dialoger.



Over 4700 organizations i 120 lande har registreret 
Moodleinstallationer juli 2005 (http://moodle.org/sites).
Dette tal stiger med omkring 10% hver måned.

Moodle er en idéel online løsning for

Hvem bruger Moodle?

“Min første klasse har lige afsluttet, og det var en stor 
succes både med deltagelsen, kvaliteten og kontinuiteten 
af mine deltageres indsats. Moodle har været 
fremragende at arbejde med. På en eller anden måde er 
den ikke så trættende at arbejde med som andre 
platforme som fx. Blackboard og WebCT.”

- Paula Edmiston, Trainer

Virksomheder
Folkeskoler
Videregående uddannelsesinstitutioner.
Offentlige organer.
Handelsorganisationer.
Hospitaler
Biblioteker
Fagforeninger.

http://moodle.org/sites/


Hvem vil hjælpe dig med at bruge Moodle?
Hundrede af vidende open-sourcebrugere har forenet sig med 
Moodleudviklere på Moodle.org. Mød her få nye venner!



Hvorfor ikke prøve Moodle lige nu?
Hvis din organisation er klar, så har du nu chancen til at 
komme et niveau højere. Disse Moodlesider er åben for 
dig, enten som deltager, eller lærere med 
kursusopretterprivilegier. Eller hvis du vil have professionel 
Moodleasistance.

Using Moodle:  http://moodle.org/course/category.php?id=1
Moodle For Language Teaching:  http://moodle.org/course/category.php?id=1
What is Open Source Software: http://moodle.org/course/category.php?id=2
Teachers Playground Demo: http://moodle.org/course/category.php?id=2
Moodle internationalt: http://www.moodle.com & http://www.moodle.org

Moodle på dansk (forum på moodle.org): http://moodle.org/course/view.php?id=46

Moodlekonsulenttjenester på dansk: http://www.optimon.dk

http://moodle.org/course/category.php?id=1
http://moodle.org/course/category.php?id=1
http://moodle.org/course/category.php?id=2
http://moodle.org/course/category.php?id=2
http://www.moodle.com/
http://www.moodle.org/
http://www.optimon.dk/
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