
Elevplan	  og	  opgavestyring	  –	  et	  samlet	  kort	  overblik	  
Overblik	  over	  funktionerne	  –	  med	  links	  til	  vejledningerne.	  
	  
Funktioner	  på	  opgavesiden:	  

Vejledning	  til	  opgaveoprettelse:	  
http://www.elevplanvejledning.dk/Documents/Opgavestyring.pdf	  

-‐ 	  	  Titel	  tvunget	  felt	  

-‐ 	  	  Opgavetekst	  Klik	  på	  pennen	  og	  der	  kan	  skrives	  tekster	  
samt	  indsættes	  links	  

-‐ 	  	  Filer,	  	  upload	  eller	  kopier	  fra	  andre	  opgaver	  

-‐ Tilføj	  en	  test,	  linker	  til	  nogle	  gratis	  test	  i	  dansk,	  
talforståelse	  og	  engelsk,	  kræver	  UNI-‐login!	  

-‐ Luk	  for	  aflevering,	  lukker	  for	  aflevering	  efter	  deadline.	  	  
Kan	  ændres,	  også	  efter	  der	  er	  modtaget	  besvarelser	  
fra	  eleverne.	  

-‐ Plagiat,	  tester	  elevernes	  besvarelser	  for	  plagiat,	  
kræver	  at	  brugeren	  er	  oprettet	  i	  Urkund.	  

-‐ Tilbagekald	  muligt	  eleverne	  kan	  tilbagekalde	  
besvarelser	  indtil	  deadline,	  hvis	  underviseren	  ikke	  har	  
åbnet	  vedhæftede	  filer.	  

-‐ Feedback	  løbende	  eller	  samlet.	  Ved	  at	  sætte	  
radioknappen	  i	  ”samlet”	  kan	  eleverne	  ikke	  se	  
feedback	  og	  evt.	  rettede	  filer,	  før	  feedbacken	  er	  
frigivet.	  

-‐ Gruppebesvarelse,	  se	  mere	  på	  
http://www.elevplanvejledning.dk/Documents/Opgavestyring	  og	  brug	  
af	  gruppeopgave.pdf	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Samlet	  up	  og	  download	  
	  
Hent	  elevernes	  filer	  i	  besvarelserne	  ned	  i	  en	  mappe	  på	  
PC’en.	  Besvarelsen	  rettes	  og	  kommenteres	  på	  sædvanlig	  vis	  
i	  Word	  eller	  andet.	  	  
De	  kommenterede	  filer	  kan	  efterfølgende	  uploades	  samlet	  
til	  Elevplan.	  Filerne	  placeres	  automatisk	  hos	  den	  enkelte	  
elev.	  

Se	  de	  detaljerede	  vejledninger	  til	  opgavemodulet	  på	  
http://www.elevplanvejledning.dk/Documents/Opgavestyring_op_og_downloa
d.pdf	  
 

	  



Feedback	  

Kan	  gives	  løbende	  eller	  samlet,	  hvis	  der	  på	  siden	  
opgaveoprettelse	  er	  valgt	  ”samlet	  feedback”	  ser	  eleverne	  
ikke	  feedback,	  før	  underviseren	  har	  klikket	  på	  knappen	  
”Feedback”	  

Ved	  løbende	  feedback,	  ser	  eleverne	  feedback	  efterhånden	  
som	  den	  gemmes	  af	  underviseren.	  

Et	  samlet	  overblik	  over	  feedback	  

	  

Opgavestatistik	  

Ses	  vha.	  et	  klik	  på	  skemabrikken	  og	  valg	  af	  linket	  ”Elevliste”	  
samt	  et	  klik	  på	  ”Gå	  til	  opgaveoversigt”,	  derefter	  ses	  
elevernes	  afleveringsoversigt.	  

	  

	  

Et	  klik	  på	  elevens	  navn	  åbner	  oversigten	  over	  alle	  elevens	  
opgaver	  og	  besvarelser.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Elevernes	  sider	  

Eleven	  ser	  opgaverne	  i	  opgaveboksen	  på	  startsiden,	  et	  klik	  
på	  ”Vis	  alle”	  åbner	  alle	  stillede	  opgaver.	  Eleverne	  kan	  også	  
via	  et	  klik	  på	  en	  skemabrik,	  fremsøge	  opgaverne.	  

Når	  en	  feedback	  frigives	  får	  eleven	  en	  info	  på	  deres	  
startside.	  

	  

	  


