
Jan Hauerslev, chefkonsulent hos UNI-C 

Opgavestyring i Elevplan 



Hvem er jeg? 

• Chefkonsulent hos UNI-C siden 1.1.2010 

• Arbejder med Elevplan og (lidt) EASY-A 

• Tidligere projektleder for leverandøren  

• Logica / WM-data / Mentor informatik 

• Lavet it til erhvervsskoler siden 1991 

• ØSE 

• EASY-A 

• Elevplan 



Opgavestyring – bruges det overhovedet?  

• Siden 1. august 2011 

• Mere end 27.000 opgaver stillet af mere end 1.400 lærere 

• Mere end 200.000 besvarelser er afleveret af eleverne 

• I sidste uge 

• Eleverne afleverede 6.600 besvarelser 



Opgavestyring - bruges det?  

• Hvilke uddannelser bruger det mest?  
Uddannelse Antal besvarelser

Højere Handelseksamen, version 03 104.765                       

Merkantil, version 01 31.346                         

Social- og sundhedsuddannelsen, version 02 10.363                         

Strøm, styring og it, version 01 5.745                           

Mad til mennesker, version 01 4.168                           

Bil, fly og andre transportmidler, version 01 3.554                           

Træfagenes byggeuddannelse, version 06 2.560                           

Kontoruddannelse med specialer, version 06 2.527                           

Bygnings- og brugerservice, version 01 1.550                           

Sundhed, omsorg og pædagogik, version 01 1.137                           

Sundhedsservicesekretær, version 03 983                               

Teknisk designer, version 08 916                               

Dyr, planter og natur, version 01 831                               

Anlægsgartner, version 06 741                               

Produktion og udvikling, version 01 734                               

Bygge og anlæg, version 01 541                               

Detailslagter, version 06 443                               



Opgavestyring - bruges det?  

• Hvilke skoler bruger det mest?  

Skole Afleverede besvarelser

Århus Købmandsskole 78.260                                      

TietgenSkolen 33.672                                      

Uddannelsescenter Holstebro 14.177                                      

Social- og Sundhedsskolen Fyn 13.947                                      

AARHUS TECH 10.148                                      

Aalborg Handelsskole 9.975                                        

Mercantec 5.558                                        

Køge Handelsskole 4.985                                        

Erhvervsskolen Nordsjælland 4.673                                        

Handelsskolen Silkeborg 4.626                                        

Københavns Tekniske Skole 3.053                                        

EUC Nordvestsjælland 3.000                                        

Learnmark Horsens 1.208                                        

Viden Djurs 1.163                                        

Erhvervsskolerne Aars 1.033                                        



Begreber 

• Opgaver er lærerens 

• Oprettes 

• Offentliggøres (stilles til en gruppe elever) 

• Eller slettes, hvis man fortryder 

• Opgaver knyttes til læringselementer og udbudte læringselementer 

• Eller lægges i kufferten! 

• Besvarelser afleveres af elever 

• Besvarelser evalueres af lærer 

• Lærer giver feedback 

• Evt. sendes besvarelsen tilbage til eleven – prøv igen! 



Opgaver kan ses og oprettes via læringselementer 

• Fra menu Læringselementer  

 

• Fra kviklinket  

        Materialer og opgaver 

 

 

 

 

 

• Fra undervisningsforløb 



Opgaver kan ses og oprettes i kufferten 

 



Hvor møder vi opgavestyring som lærer? 

Skemaet 

Menuen 

Pr. elev 

Oversigt 



Via skema ses opgaver på læringsaktivitet 

 



Opret opgave 

• Først titel 

 

 

• Så indhold 

 

 

 



Eleverne og opgaver 

• Nuværende forside minder eleven om opgaverne… 

 

 

 

 

• Fremtidig forside ligeså 

 

 

Opgaver 



Elevens besvarelse 



Opgaveoversigt for eleven 

 



Lærerens evaluering af besvarelsen 

 



Lærerens feedbackoversigt pr. elev 

 



Lærerens feedbackoversigt pr. opgave 

 



Kontaktlærerens vinkel på opgaverne 

 

Hende skal jeg 

lige tjekke 



Kontaktlæreren - via elevlisten ses opgaver pr. elev 

 



Kontaktlæreren - via elevlisten ses opgaveoversigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plagiatkontrol 

• OK: 

 

• Ikke OK: 

 



Se vejledning til opgavestyring på… 

• http://www.elevplanvejledning.dk/Documents/Opgavestyring.pdf 

• Eller på youtube 

 

http://www.elevplanvejledning.dk/Documents/Opgavestyring.pdf
http://www.elevplanvejledning.dk/Documents/Opgavestyring.pdf


Ønsker fra skolerne - Nye ting i foråret 2013 

• Oprettelse af opgaver 

• Offentliggørelse af feedback – løbende eller samlet 

• Opgaveteksten bliver rich-text – mulighed for at bruge links 

• Opgaver skal kunne besvares af grupper 

• Stille opgaver til elever på hold som ikke er startet endnu 

• Stille opgaver til elever på hold som er afsluttet 

• Nægte modtagelse af ”for sent” afleverede besvarelser 

• Elever, som er undtaget for faget, får ikke automatisk opgaven 

• Elever kan tilbagekalde besvarelser 

• Lærer kan downloade mange besvarelser på én gang 

• Lærer kan uploade mange feedback på én gang 



Skitse til ny opgaveside 

 

Rich text 

Nej tak til sene afleveringer 

Samlet eller løbende feedback 

Gruppeafleveringer 

Link til besvarelserne 



Gruppeopgaver 



Gruppeopgaver – feedback set som lærer 

 



Gruppeopgaver – feedback set som elev 



Spørgsmål eller kommentarer? 

 


