
 

Opgavestyring og brug af gruppeopgave 

 

Når opgaven oprettes, kan der vælges 
Gruppebesvarelse 
I afsnittet Elever kan der vælges mellem 
Individuel besvarelse eller gruppebe-
svarelse. 

 

 
 

I afsnittet Elever (nederst på siden) kan 
der vælges mellem Individuel besvarelse 
eller gruppebesvarelse. 

 
Vælg gruppebesvarelse 
Det kan vælges om der er eleverne der 
skal oprette grupperne, eller læreren. 
Og det kan vælges om det er eleverne 
der skal vælge gruppe fordelingen. 

 
Eksempel 1. Læreren vælger grupperne 
og fordelingen af elever på grupperne. 

 
(Eleverne tilmelder sig selv til grupperne, 
vises i eksempel 2). 

 
(Elevernes oprettelse af grupper, og for-
delingen i grupperne, vises i eksempel 
3). 

 
Opret Grupper 
Udfor ”Grupper oprettes af” Klik på 
”Opret/Ret” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Der kan nu oprettes det ønskede antal 
grupper. 

 
Placer cursoren i tekstfeltet (Gruppe 1) 
Navnet kan redigeres. 

 
Der er nu oprettet 3 grupper 
Klik ”Gem” 

 

 
Udfor ”fordeling af elever i grupper… Klik 
på ”Fordel”. 

 

 
Fordel elever i grupper 

 
Flyt eleverne til grupperne 
Klik ”Gem”. 

 
 
 

 
Via knappen ”Rediger gruppe” kan du 
oprette flere grupper, eller rediger/slette 
en gruppe. 

 

 



 

 
Hvis ikke alle elever ikke er fordelt i en 
gruppe, får du følgende besked når der 
gemmes: 

 

 
 
 
Klik på ”Gem” 

 
Du returnerer til opret opgave siden 
Klik på ”Gem og afslut” og opgaven er 
stillet til eleverne. 

 

Eleven ser opgaven 
Når eleven se opgaven, fremgår det 
hvem hun er i gruppe med. (Gruppe 3) 

 

Elev besvarelse 
En af eleverne i gruppen svarer på veg-
ne at alle i gruppen! 
Inden eleven (Gurli) har klikket 
på ”Aflever”. 
 
Hver enkelte elev kan tage stil-
ling til om besvarelse og feed-
back må ses af virksomheden, 
som man evt. har en uddannel-
sesaftale med. Opgave og afle-
veringsfrist kan altid ses. 

 



 

Afleveringen ses at anden elev i gruppen 
(Frede) 

 
Ved klik på opgavens titel, ses svaret 
som Gurli skrev ved aflevering. 

 
Fredes adgang til besvarelsen, samt 
eventuelt vedhæftede filer. (På sammen 
måde, som hvis det var en individuel 
opgave) 

 

 
Underviseren 
Her ser underviseren svaret fra gruppe 3 
- Ens for elle elever i gruppen! 
 
 
I feltet feedback til gruppen, kan gives en 
kort besked. Og i tjek boksen mulighed 
for at afslutte opgaven fra denne side. 

 
For mere uddybende feedback, samt 
adgang til gruppens uploadede op-
gave. 

 
Klik på vis – udfor en af eleverne. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

Opgave indhold og feedback til 
gruppen 

 
Siden ”Opgavebesvarelse” er næsten den 
samme som hvis det var en individuel be-
svarelse. 

Den eneste forskel er at du kan give en 
fælles feedback til hele grupper. 

 
Der er også mulighed for at give indi-
viduel feedback til den enkelte delta-
ger. 
 
OBS: Skulle du have behov for at 
rette eller tilbagekalde Afsluttet 
opgave, kan du fortryde dette her: 

 
Eksempel 2. – Eleverne tilmelder sig 
selv til grupperne 
 
Hvis du ønsker at eleverne selv 
skal vælge gruppe, markeres det 
ved oprettelsen af opgaven. 

 
 

 



 

Eksempel 3. – Elevernes oprettelse af 
grupper, og fordelingen i grupperne 

 
Underviser ønsker at eleverne selv skal 
oprette grupperne, og selv fordele sig i 
grupperne 

 

 
 

Eleven oprette gruppe 

Når en elev fremsøger opgaven, kan 
eleven oprette grupper. 

 
 

 
Klik på ”Rediger Gruppe” 

 

 
Eleven oprette en antal af grupper  

  

Eleven vælger sig i gruppe 
 
Når eleven vælger opgaven. Kan hun 
ikke aflevere, før hun har valgt sig i en 
gruppe. 
 
Klik på knappen ”Gruppe” 
 
Eleven kan kun flytte sin egen radioknap, 
De andre elever er dimmet, 

 
Det kan ses hvilke grupper de andre ele-
ver har valg. 

 

 



 

De næste elever der fremsøger 
opgaven kan: 
- Oprette yderligere grupper 
- Tilmelde sig, til en af de i forvejen op-

rettede grupper 
 
 
 

 
Virksomheden ser feedback 
Og virksomheden kan give feedback til 
egen elev – hvis eleven har givet adgang 
til visning. 

 
 


