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Indhold

• Intro

• Oprettelse af opgaver
• Individuel og gruppe

• Håndtering af modtagne besvarelser 
• Samlet download af vedhæftede filer

• Overblik over besvarelser og tilbagemelding (feedback)

• https://todaysmeet.com/epkonfopgaver



Mig

• Mark Holm Christiansen, mach@aabc.dk

• Underviser på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole

• Lokal superbruger og skoletester på Elevplan

Opgavebesvarelser i Elevplan (10/9-14)

Handelsgymnasiet, Århus:

Alle skriftlige opgaver registreres i Elevplan

Hovedforløb Besvarelser

Højere Handelseksamen, version 03         384.940 

Merkantil, version 01         183.210 

Strøm, styring og it, version 01           31.126 

Mad til mennesker, version 01           28.751 

Social- og sundhedsuddannelsen, version 02           16.797 

Kontoruddannelse med specialer, version 06           11.316 

Træfagenes byggeuddannelse, version 06           11.049 

Bil, fly og andre transportmidler, version 01           11.040 

Social- og sundhedsuddannelsen, version 03             7.996 

Dyr, planter og natur, version 01             7.556 

Sundhedsservicesekretæruddannelsen, version 03             5.185 

Bygnings- og brugerservice, version 01             4.896 

Sundhed, omsorg og pædagogik, version 01             4.358 

År Besvarelser

2011           96.463 

2012         187.393 

2013         273.080 

2014         193.791 



Forløb i opgavestyring

• Læreren stiller en opgave til elever
• Indstillingsmuligheder

• Elever afleverer en besvarelse til opgaven
• Enkeltvis eller i gruppe

• Læreren modtager elevens besvarelse og giver feedback
• Enkeltvis eller holdvis

To indgange til opgaver

• Fra lektionsbrik i skema (kviklink)
• Alle fags opgaver (”Materialer og opgaver”)

• Det enkelte fags opgaver

• Undervisningsforløbet
• Alle fags opgaver



To indgange til opgaver – oversigt

• Alle fags opgaver
• Fanebladet ”opgaver”

• Det enkelte fags opgaver
• Fanebladet ”opgaver”

Oprette opgave #1

• Fra oversigt over alle fags opgaver
• Fanebladet ”Opgaver” > ”Opret”

• Fra oversigt over enkeltfagets opgaver
• Fanebladet ”Opgaver” > ”Ny”



Oprette opgave #2

• Titel

• Indhold
• Minimum: Tid for offentliggørelse
• Gode indstillinger

Oprette opgave #3 - gruppeopgave

• Oprettelse af grupper
• Fordeling af elever



Oprette opgave #4

• Hvordan kan vi på skolen udnytte mulighederne ved oprettelse 
af opgaver?

• Hvordan kan jeg udnytte mulighederne ved oprettelse af 
opgaver?

• https://todaysmeet.com/epkonfopgaver

Elevens indgang til opgaver



Elevens indgang til opgaver – oversigt

• Overordnet status
• Opgaver efter status

Elevens besvarelse – individuel opgave

• Rå tekst
• Vedhæftet fil(-er)



Elevens besvarelse - gruppeopgave

Lærerens indgang til besvarelser

• Fra oversigt over alle opgaver
• Klik på tal ud for opgaven

• Fra selve opgaven
• ”Se besvarelser”



Modtage besvarelser – holdvis

• Plagiat

• Download vedhæftede besvarelser
• ”Download”

• Se elevens besvarelse
• ”Vis”

Modtage besvarelser – individuel enkeltopgave

• Lærerens muligheder
• Plagiatkontrol
• ”Afslut”
• ”Retur til elev”
• ”Afvis”
• ”Godkend sen aflevering”

• Feedback
• Rå tekst
• Vedhæftet fil(-er)



Modtage besvarelse

• Hvordan kan vi på skolen udnytte mulighederne ved 
modtagelse af besvarelser?

• Hvordan kan jeg udnytte mulighederne ved modtagelse af 
besvarelser?

• https://todaysmeet.com/epkonfopgaver

Give feedback - oversigt

• Skriv feedback
• Upload rettede filer

• ”Vælg filer”
• Tjek at alt er ok
• ”Gem og afslut”

• ”Frigiv Feedback”!!
• ”Afslut”
• ”Gem”



Lærerens feedback - gruppeopgave

Give feedback

• Hvordan kan vi på skolen udnytte mulighederne til at give 
feedback?

• Hvordan kan jeg udnytte mulighederne til at give feedback?

• https://todaysmeet.com/epkonfopgaver



Feedback-oversigt

• Oversigt pr. elev eller opgave
• ”Sorter pr. opgave”

Kontaktlæreren - Elevliste

• Overblik og adgang til… 
• Elevens opgaver
• Opgaveoversigt



Kontaktlæreren – Elevens opgaver

Kontaktlæreren - Opgaveoversigt



Hjælp herfra…

• Vejledning til undervisere på http://elevplanvejledning.dk

• Youtube

Opgaver igennem kufferten



https://todaysmeet.com/epkonfopgaver


