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Opret læringselement 

Rettigheder 

For at kunne oprette læringsaktiviteter og læringselementer skal man udover at være medlem 

af brugergruppen ”Medarbejder”, være medlem af brugergruppen: "Redaktør for lærerteam". 

Et læringselement indeholder en eller flere målpinde, og er den mindste fornuftige enhed, der 

kan formidles undervisning i. Et læringselement beskrives i en handlingsorienteret form, og 

kan indgå i flere læringsaktiviteter. 

Her vises hvordan man opretter et 
læringselement for et/flere valgte 
grundfag og tilknytter målpinde: 

 
Vælg fra menuen Læringselemen-

ter    Opret 

 
 

Trin 1: Opret læringselement – 
basisoplysninger 
 
Udfyld "Titel" 
Husk – når du angiver titel - at der 
kun må være ét læringselement 
med samme navn på én skole. 
  
Ved at klikke på blyanten kan der 
angives en beskrivelse af lærings-
elementet 
Tryk på knappen ”Gem” og lærings-
elementet gemmes. 
  
  
Tips: 

Bemærk at du kan vælge at tilknytte 
læringselementet til et grundforløb 
eller et hovedforløb. Du kan også 
vælge at elementet IKKE skal til-
knyttes til et grundforløb eller et ho-
vedforløb 

 

Uddannelsesspecifikt fag 
Omtales sidst i dette dokument 
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Trin 2, tilknyt målpinde 

Målpinde er UVM-fagets mest detal-
jerede mål, beskrevet centralt.  

Du tilknytter en målpind på følgende 
måde: 

Klik på Tilføj nederst i skærmbille-
det 

 

 

 

 

Vælg f.eks. UVM-fag på Grundfor-
løb 

 

 

 

 

 

Vælg  
”Ny ordning – Fag ifølge EUD re-
formen 2015” 
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Marker hvilken ”Elevtype” du ønsker 
at fremsøge fag for - her vist for 
EU9X (du kan læse mere om 
”Elevtyper i EUD” her)  
  

Sæt flueben ud for det ønskede 
”Hovedområde” 

Da nogle af fagene først er gælden-
de fra den 1.august 2015, kan ”Da-
to” med fordel sættes til dette 

 

Klik på Søg 

 

 

 

Alle målpinde på et fag 

Ved at sætte flueben i tjekboksen 
ud for et eller flere fag og derefter 
klikke på "Tilføj alle målpinde for 
valgte fag", vil samtlige målpinde på 
faget bliver knyttet til læringsele-
mentet. 

   

 

 

 

Udvalgte målpinde fra et fag 

Klik på det ønskede fagnavn. 

Sæt flueben udfor den/de målpinde, 
der skal indgå i læringselementet. 

  

Bemærk: yderst til højre ses datoen 
for den enkelte målpinds ikrafttræ-
den. Her må ikke stå en slutdato, da 
målet (måske hele faget) er udgået.  

  

Klik på "OK, tilbage til elementet", 
bevirker at der vendes tilbage til 
elementet med de valgte målpinde. 
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Klik på "OK, tilknyt flere mål", be-
virker at der vendes tilbage til den 
fremsøgte side med fag. Derved  er 
det muligt at tilføje flere målpinde i 
den samme arbejdsgang, 

 

 

  

Bemærk: at målpindene nu er tilfø-
jet læringselementet 

  

Klik på Gem 

 

 

 

En dialogboks fortæller at alt er i 
den skønneste orden! 

 

 

 

Rediger Læringselement 
Her kan du søge efter tidligere op-
rettede læringselementer.  
  
Vælg menuen Læringselemen-

ter    Rediger 
Du kan søge og eventuelt ændre i 
et læringselement, inden du knytter 
det til en læringsaktivitet.  
  

Bemærk: at du her med fordel kan 
fjerne alle søgekriterier og sætte et 
flueben ud for "Kun egne". Derved 
fremsøges alle dine elementer uan-
set hvad du har knyttet dem til. 
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Resultat 
Resultatet af din søgning viser en 
liste over fundne læringselementer, 
som er angivet med titel, oprettet af 
og dato. Titlen er med hyperlink 
(Orange), dvs. du kan klikke på den 
og derved få den fulde beskrivelse 
af det konkrete læringselement 
frem.  Herfra har du mulighed for at 
vælge rediger og dermed ændre 
læringselementet. 
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Uddannelsesspecifikt fag 
Ifølge EUD-reformen skal skolerne beskrive et uddannelsesspecifikt fag i en centralt defineret 
skabelon.  
Dette kan skolen gøre i Elevplan i form af læringselementer, hvortil der efter valgt hovedforløb 
kan hentes den centrale skabelon.  
Skabelonen er på forhånd udfyldt med de centrale tekster og de centralt definerede faglige mål 
i form af de overgangskrav, de faglige udvalg har stillet. 
Skolen udfylder herefter de afsnit i det pågældende læringselement, der er krævet i bekendtgø-
relsens bilag 2. I Bekendtgørelsen er disse afsnit kursiveret, og i Elevplan er disse afsnit både 
kursiveret og markeret med gult.  
Det store arbejde for skolen, er at formulere det, der skal indsættes i de med gult markerede 
afsnit. 
Et uddannelsesspecifikt fag oprettes kun én gang som læringselement ud fra skabelonen. Det-
te læringselement skal indeholde hele beskrivelsen af faget. 
Efterfølgende, kan skolerne lave de LE'er der er brug for, hvor målene fra selve faget indhen-
tes. 
Nedenstående fremgangsmåde viser hvordan man i Elevplan kan arbejde med de Uddannel-
sesspecifikke fag. 

 

Opret læringselement – ud fra 
Uddannelsesspecifik fagskabelon 
 
Udfyld "Titel" 
Husk – når du angiver titel - at der kun må 
være ét læringselement med samme navn 
på én skole. 
  

I feltet hovedforløb vælges hoved-
forløb for en af de nye uddannelser 
(2015). 

Herved blev knappen ”Hent skabe-
lon” aktiv. 

Tryk på knappen ”Hent skabelon” 
aktiv. 

 

 

 

Skabelonen fremkommer sammen 
med en meddelelse om, at lærings-
elementet er gemt. 

 

Klik på OK 
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Læringselementet er nu klar til, at 
skolen kan indtaste de afsnit der er 
krævet i bekendtgørelsens bilag 2 
(markeret med gult) 

 

 

 

 

Nederst og under beskrivelsen, ses 
målpinde for overgangskrav på den 
valgte uddannelse. 

 

Det er naturligvis muligt, at fjerne 
nogle af målpindene og tilføje dem 
til andre læringselementer, hvis man 
ønsker dele målene ud over flere 
elementer. 
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