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Struktur og overblik 

Hvis du vil hjælpe dine elever med at bevare overblikket over deres materialer, afleveringer m.m., vil disse 

funktioner måske hjælpe dem. 

Betjeningspanel - visning af rum 

Selve betjeningspanelet kan hjælpe med at skabe overblik for eleverne. Derfor anbefaler jeg, at du bruger 

lidt tid på at hjælpe eleverne med at indrette deres betjeningspanel. 

Hvis eleverne har mange Moodle-rum, kan det være en idé at hjælpe dem med at markere rum til visning af 

fremhævede rum og vise dem de forskellige visningsmuligheder, så de kan indrette deres betjeningspanel 

efter eget ønske. 

 

 

 

 

Du kan også hjælpe ved kun at gøre de rum synlige, som eleverne reelt skal bruge. På skoleniveau er der 

mulighed for at nyoprettede rum er skjulte som standard. Hvis den mulighed benyttes, skal du som lærer 

huske at gøre rummet synligt, inden eleverne kan bruge det. 

Derudover bør du hjælpe eleverne med at installere blokkene kalender, kommende begivenheder og sta-

tusbar på betjeningspanelet.  

For at disse skal virke, kræver det, at læreren sætter de samme blokke op i de enkelte Moodle-rum. Deref-

ter vil blokkene i betjeningspanelet samle begivenheder og statusbarer fra alle de rum, som eleven er til-

knyttet. 

Se en kort gennemgang af de forskellige visninger i betjeningspanelet her. 

 

 

  

https://youtu.be/JDhtsJdp8es
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Blokke i betjeningspanelet 

Kalender  

Kalenderen kræver, at du som lærer har installeret og læg-

ger begivenheder i en kalender i elevernes Moodle-rum. 

Kalenderen giver eleverne et overblik over de begivenheder, 

der ligger på de enkelte dage. Hvis der er en begivenhed i et 

af deres Moodle-rum, markeres datoen med lyserødt, og 

ved at holde musen over datoen, kan de se, hvilke begiven-

heder det drejer sig om.  

Ved at klikke på linket i datoen sendes eleven direkte ind til 

dagens begivenheder, hvor de kan læse begivenheder fra 

kalenderen og se de opgaver, der har deadline på dagen. 

For at ændre indstillingerne i betjeningspanelet skal Redi-

ger denne side slås til. Den finder du øverst til højre – lige 

under din profil. 

 

 

Blokken Kalender installeres fra menuen til venstre i betjeningspanelet. Hvis det ikke er synligt findes det 

frem ved at klikke på de tre streger øverst til venstre. 

Nederst i menuen finder du punktet Tilføj blok.  

Blokkene står i alfabetisk rækkefølge. Vælg blokken kalender. 

Når siden har loadet igen, finder du kalenderen nederst i højre ko-

lonne, men du kan flytte den ved at trække i den firedobbelte pil 

øverst til højre på blokken.   

 

Kommende begivenheder 

En anden adgang til begivenheder og opgaver er Kommende begivenheder. Her vises aktiviteter og begi-

venheder i listeform. Igen kræver det, at læreren har installeret blokken i de enkelte Moodle-rum, hvor 

blokken i betjeningspanelet henter begivenhederne fra 

alle rum. 

Processen for at installere blokken er den samme som ved 

kalenderen.En af fordelene ved Kommende begivenheder 

er, at eleverne ved at klikke på gå til kalenderen nederst i 

blokken får vist alle de kommende begivenheder med ind-

hold. 
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Lektier 

Med blokken lektier kan du sende eleverne direkte til en be-

stemt sektion i Moodle-rummet. Du kan også skrive almindelig 

tekst, og i øvrigt tilknytte lektierne til en bestemt dag.  

Blokken installeres som de øvrige nederst i menuen til venstre 

(husk at slå redigering til først).  

 

Statusbar 

Ved brug af Statusbar, får eleven en oversigt over, hvilke opgaver og aktiviteter, vedkommende har lavet 

eller mangler at lave.  

Som ved kalender og kommende begivenheder vil blok-

ken statusbar på betjeningspanelet indhente statusba-

rer fra alle Moodle-rum, som eleven er tilknyttet. Udover at installere statusbaren, kræver det at du har 

slået Registrering af gennemførelse til, og eventuelt har tilpasset, hvilke aktiviteter, der skal registreres i 

statusbaren. 

Installation på betjeningspanelet følger samme opskrift som ved kalenderen. 
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Moodle-rummets layout 

Under indstillinger i Moodle-rummet har du mulighed for at vælge forskellige kursus-formater. I valg af kur-

sus-format, kan der ligger forskellige overvejelser: 

• Dine præferencer 

• Elevernes præferencer 

• Lærerteamets præferencer 

Det kan anbefales, at kursus-formatet aftales i lærer-teamet 

omkring en klasse, så eleverne hurtigt bliver fortrolige med det 

format, de præsenteres for. 

Formaterne finder du under kursets indstillinger. Klik på tand-

hjulet øverst til venstre, og vælg indstillinger. 

Find punktet Kursusformat.  

Hvilke formater, du kan vælge, afhænger af, hvad skolen har 

valgt. 

Emne- og ugeformater 

Med disse to formater præsenteres indholdet i Moodle-rummet på en lang side, og alle sektioner er foldet 

ud. 

Fleksibelt sektionsformat / Praxis flexible sections 

I disse formater kan du som lærer definere hver enkelt sektion til at vises udfoldet eller sammenklappet. 

Hvis sektionen vises sammenklappet, kan eleverne klikke på overskriften for at åbne sektionen på en side 

for sig selv. 
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Derudover er der mulighed for at tilføje undersektioner i den enkelte sektion. 

 

 

 

I Praxis-udgaven vises derudover genveje til alle sektionerne i toppen af rum-

met.  

 

Praxis Grid 

Dette format indeholder (ud over et format a la emne-/ugeformat) en boks 

med link til hver sektion i toppen af siden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Collapsed topics 

Med Collapsed topics kan hver sektion lukkes 

og åbnes efter elevens behov. 

Når eleven vil finde en bestemt sektion, kan 

han/hun vælge at lukke alle sektioner, og der-

med få et let overblik over, hvor den ønskede 

sektion er. 
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Taps topic og Multitopic formater 

Princippet i disse to formater er, at hver sektion har en tap i toppen af siden, der kan hjælpe eleverne med 

hurtigt at finde den sektion, som de skal bruge. 

Her ser du tabs i et rum med Tabs topic formatet. 

 

I Multitopic formatet kan du lave emneinddeling med tabs og delemner med undertabs og/eller delsektio-

ner.  

Her er emnerne delt op  

med tabs. 

Emnet marketingmix er delt  

op i 5 tabs med delemner. 

”(Service og) Kundebetjening” indeholder endvidere 3 sektioner: Kundebetjening, konflikthåndtering og 

reklamationer. 

Social format 

I dette format er der fokus på forum. Hvis formatet er 

slået til, er det kun forum, der vises, og hvis du skifter til 

et andet format, ligger forummet stadig i toppen af 

rummet. 

Sektioners synlighed 

Under indstillingerne til formatet kan du med fordel tage stilling til, om skjulte sektioner skal vises med 

overskrift, eller skjules helt. 
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Sektioner i Moodle-rummet 

At skjule sektioner, der ikke skal bruges endnu, kan være med til at skabe overblik for eleverne. Det vil i den 

sammenhæng være en god idé at overveje, om en skjult sektion skal skjules helt, eller skal vises sammen-

klappet. 

Selve opbygningen i Moodlerummet kan også bidrage til at skabe overblik for eleverne. 

Hver sektion kan fx indeholde 

• Materiale til en uges undervisning 

• Materiale til en undervisningsgang 

• Materiale til et specifikt emne 

• En specifik form for materiale (fx grammatikøvelser, links til I-bøger eller quizzer) 

Derudover kan rækkefølgen af sektionerne i et rum spille en rolle. Nogle foretrækker at lægge sektionerne 

kronologisk, mens andre foretrækker dem i omvendt kronologisk rækkefølge, så den aktuelle sektion altid 

ligger øverst. Men der kan være mange andre måder at sortere sektionerne på.  

Uanset hvilken rækkefølge sektionerne ligger i, kan du i de fleste formater fremhæve en bestemt sektion 

som den aktuelle. Fremhævelsen sker oftest med en farvet markering af sektionen og i enkelte tilfælde ved 

at placerer sektionen øverst i rummet. 
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Blokke i Moodle-rummet (især statusbar) 

Som nævnt under betjeningspanelet, kan kalender, kommende begivenheder, lektier og statusbarer være 

gode værktøjer til at skabe overblik for eleverne. For at de virker efter hensigten er det vigtigt at lærerne 

installerer og bruger dem i det enkelte Moodle-rum. Blokkene installeres alle nederst i menuen til venstre 

(husk at slå redigering til først). 

Hvordan du bruger kalender og kommende begivenheder gennemgås under emnet forberedelse, så her vil 

jeg fokusere på statusbaren. Statusbaren kan give eleverne (og læreren) et overblik over læsning, quizzer, 

afleveringsopgaver o.l., der i indstillinger til selve statusbaren kan vælges ud.  

I rummets overordnede indstillinger kræver det, at du har sat Re-

gistrering af fuldførelse til ”ja”, samt at de aktiviteter, du vil have 

med i statusbaren, har aktivitetsgennemførelse slået til.  

For at baren skal blive grøn er det vigtigt at indstillingerne på den enkelte aktivitet er indstillet korrekt. 

Det gøres under aktivitetsgennemførelse i 

aktivitetens indstillinger: 

Du har som udgangspunkt disse 3 indstil-

lingsmuligheder. 

Hvis eleven selv skal kunne vinge af, når aktiviteten er gennemført, vælger du den mulighed, men med den 

nederste mulighed kan du definere, hvad der skal til for at status på aktiviteten bliver ”gennemført”. 

Her får du forskellige muligheder: 

Ved at bruge første mulighed, vil status-

baren blive grøn, når eleven har klikket 

ind på aktivitets-overskriften. Det kan 

være et link til en webside, adgang til ak-

tivitetsbeskrivelsen på en ny side eller lig-

nende.  

Her skal du være opmærksom på, at en tekst, video eller andet, der er tilgængelig i selve sektionen, ikke 

kræver et klik, og derfor kræver ekstra information til eleverne, hvis de skal registreres i statusbaren. 

Hvis du vælger den anden mulighed, vil en afleveret opgave i første omgang give en gul markering i status-

baren, og den vil først blive grøn, når du som lærer har givet en bedømmelse/feedback i Moodle. 

Den sidste indstilling kræver, at eleven har afleveret opgaven. Hvis du har indsat flere led i processen, vil en 

opgave, der ligger som kladde ikke give den grønne markering. 

Som en hjælp til elevernes overblik kan du også oprette adskilte statusbarer til læsestof, hvert emne, øve-

opgaver o.l. 

Udvælgelse af elementer til statusbaren ligger under konfigu-

ration af blokken. Den finder du ved at klikke på tandhjulet 

øverst til højre i statusbar-blokken. 
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Der er først nogle generelle indstillinger, du skal indtaste. Hvis du vil give sta-

tusbaren et andet navn, skal du gøre det under Alternativ titel. 

For at komme frem til udvælgelsen af aktiviteterne skal du klikke på det lille 

Vis mere…  

 

Her skal du starte med at 

beslutte om statusbaren 

skal gælde alle aktiviteter 

med gennemførelsesregistrering, eller om du selv vil udvælge de aktiviteter, der skal med. 

 

Hvis du selv vil vælge aktiviteterne, får du adgang til en oversigt over alle 

de aktiviteter, der kan medtages. Du skal nu klikke dem af, som du vil 

have med i statusbarens registrering. For at markere flere aktiviteter hol-

der du ctrl-tasten nede mens du klikker på dem.  
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Forberedelse  

Når eleverne skal forberede sig til timerne, kan du bl.a. bruge de følgende redskaber. 

Kalender 

Lektier og besked om lektionernes indhold kan lægges i kalenderen. På den måde samles alle informatio-

nerne i elevernes kalender på betjeningspanelet. 

Blokken Kalender installeres fra menuen til venstre i rum-

met. Hvis det ikke er synligt findes det frem ved at klikke på 

de tre streger øverst til venstre. Inden du kan installere den 

skal du slå redigering til (under tandhjulet øverst til højre i 

rummet) 

Nederst i menuen finder du punktet Tilføj blok.  

 

Blokkene står i alfabetisk 

rækkefølge. Vælg blokken kalender. 

Når siden har loadet igen, finder du kalenderen 

nederst i højre kolonne, men du kan flytte den 

ved at trække i den firedobbelte pil øverst til højre på blokken.   

For at komme ind i kalenderen, hvor du kan oprette begivenheder, 

skal du først klikke på måneden i kalenderen.  

I kalenderen klikker du enten i feltet på den dato, som begivenheden 

skal ligge under, eller klikker på Ny begivenhed øverst til venstre. 

Indstil dato og tidspunkt.  

 

Klik derefter på vis mere..  

I editoren kan du skrive indholdet til begivenheden, lægge links, bille-

der og andet ind.  

Selve editoren kan udvides ved at 

trække i det nederste, højre hjørne, li-

gesom menuen kan udvides til flere 

muligheder ved at klikke på pilen 

øverst til venstre. 

Afslut med at gemme. 
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Kommende begivenheder 

Denne blok installeres på samme måde som kalenderen, ligesom den 

også sender indholdet til elevernes betjeningspanel, når eleverne har 

installeret blokken der. 

Fordelen ved kommende begivenheder er, at alle kommende tidsbe-

stemte aktiviteter og kalenderbegivenheder vises kronologiske i liste-

form. Derudover kan eleverne klikke på Gå til kalenderen, og få vist alt 

det kommende med indhold. 
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Lektielink (2 udgaver) 

Med lektielink kan du sende eleverne direkte til en bestemt sektion i Moodle-rummet. Blokken installeres 

som de øvrige nederst i menuen til venstre (husk at slå redigering til 

først). 

Nederst i lektielinkblokken laver du et link til en bestemt sektion ved at 

vælge sektionen i menuen. Klik OK, og derefter kopier. 

 

Hvis du vil oprette flere links i samme omgang, behøver du 

ikke klikke på kopier, men klikker på pilen ved siden af for at 

vælge den næste sektion. 

 

Lektielink kan bruges på to forskellige måder: 

1) I selve lektieblokken: 

Her vælger du den dato lektien er til i kalenderen. 

Derudover skriver du en tekst til eleverne, og ind-

sætter linket til sektionen ind. 

Feltet kan også bruges til blot at dele en tekst. 

Klik på Se alle lektier for at se lektierne på en ny 

side. 

 

 

 

2) Sæt linket ind andre steder – fx i kalenderen: 

Lav en kalenderbegivenhed som normalt, og indsæt linket i teksten. Du kan enten sætte linket ind 

som det er, eller skrive en tekst, og lave linket om til et link.  

 

Marker teksten, klik på link-symbolet, indsæt linket 

og klik Opret link, hvorefter du kan gemme begi-

venheden. 

 

Med lektielinket har du mulighed for at følge med 

i, om eleverne rent faktisk klikker ind på linket. 

Det gør du ved at klikke på Se tidligere lektielink 

og aktivitet nederst i blokken. 
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Herfra kan du lave ny kopi af tidligere oprettede links, se aktiviteten på linket eller slette linket.  

Under Se detaljer kan du også se, hvilke elever, der har klikket på linket, hvor mange gange de har 

gjort det, samt sidste tidspunkt de har klikket. 
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Opslagstavle 

Opslagstavlen er en form for forum, hvor det som udgangs-

punkt kun er læreren, der kan lave opslag.  

Den ligger ved oprettelse i rummets øverste 

sektion som standard. Hvis opslagstavlen ikke 

er der i forvejen, oprettes den under rummets 

indstillinger (under tandhjulet i rummets øver-

ste højre hjørne). 

Vælg punktet Udseende. Derunder skal du 

sætte antallet af meddelelser til et tal mellem 1 

og 10. Når antallet er 0, vil opslagstavlen helt forsvinde. 

For at oprette opslag, klikker du på overskriften, og klikker opret ny. Indholdet kan være alt fra små beske-

der, links til I-bøger, information m.m. 
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Læringsbarometer med spørgsmål 

Nogle gange kan det være en hjælp for eleverne at sætte fokus på fagbegreberne eller på deres forhånds-

kendskab til et emne. Der kan være mange måder at gøre det på, men her gennemgår jeg brugen af spørgs-

mål som en slags læringsbarometer. 

Andre forslag kan være at lave en quiz, uploade en fil med begreber, hvor eleverne selv skal definere dem, 

tildele begreber til enkeltelever eller grupper, som de skal forklare for resten af klassen, bede eleverne for-

mulere spørgsmål inden timen m.m.  

Læringsbarometer/spørgsmål 

Et læringsbarometer kan fx laves som et spørgeskema med skalaspørgsmål. Start med at klikke Tilføj aktivi-

tet eller materiale i den sektion, hvor det skal ligge. Vælg Spørgeskema. Udfyld med titel og eventuel sup-

plerende tekst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis en supplerende tekst skal kunne læses direkte i rummet, skal du huske at sætte flueben i Vis beskri-

velse på kursets forside. 

Hvordan indstillingerne ellers skal sættes op, afhænger af hvordan du vil bruge spørgsmålet. Jeg anbefaler, 

at du især forholder dig til indstillingerne under Svar-muligheder:  
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Når aktiviteten er oprettet, skal der tilknyttes spørgsmål. 

Det gør du ved at klikke ind på selve aktiviteten.  

Klik på Tilføj spørgsmål. 

Her skal du vælge den type spørgsmål, der skal stilles.  

Til læringsbarometeret vil Bedøm (skala 1-5) fx være an-

vendelig.  

Klik på Tilføj valgt spørgsmålstype. 

 

Udfyld først de generelle indstillinger. 

 

 

 

 

 

Derefter skal selve spørgsmålet formuleres.  

 

 

 

 

 

Til sidst skal begreber eller læringsmål indsættes under mulige svar.  

Hvert punkt skrives i en linje for sig, og adskilles med enter. Selve editoren er smal, 

men kan trækkes højere i nederste højre hjørne. 

Spørgsmålet kan ses i forhåndsvisning, og hvis der skal ændres i noget, kan du tilgå 

indstillingerne / selve spørgsmålet ved at klikke på tandhjulet ved spørgsmålet i 

spørgsmålsfanen under Administrer spørgsmål. 
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Du kan afprøve spørgsmålet ved at skifte rolle til elev (under din pro-

fil øverst til højre). Vær opmærksom på at spørgsmålet skal være syn-

ligt for elever, for at du kan gøre det. Klik Besvar spørgsmålene. 

Når du er tilbage i din lærerrolle, kan du se klassens samlede be-

svarelser med gennemsnitsværdier ved alle punkterne ved først at 

klikke på aktiviteten, og derefter Se alle svar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er også mulighed for at se besvarelserne med procentfordeling, samt at se den enkelte elevs besvarelse 

(medmindre anonymiteten er slået til). 
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Del materiale 

Eleverne skal ofte have adgang til forskelligt materiale Dette materiale kan deles på forskellig vis. 

Links til I-bøger 

- og andre online materialer 

På Systime.dk er der mulighed for at lave links di-

rekte til bestemte sider eller afsnit. Hvis du fx vil 

dele kapitel 10 om Produkt i afsætningsbogen, klik-

ker du på del, og får adgang til linket. 

En anden måde at dele kapitel 10 er at give sidens 

ID til eleverne – i dette tilfælde p182. Hvis eleverne taster p182 ind i søgefeltet 

i bogen, kommer de direkte til kapitlet. 

Samme muligheder finder du ved en del underafsnit, videoer og andre elemen-

ter. Her ser du et eksempel fra definitioner på fysisk produkt kontra service-

ydelser. 

Andre I-bøger har sikkert lignende delingsmuligheder, men du vil 

altid have mulighed for at dele sidens adresse. 

For at sætte linket ind i Moodlerummet skal du klikke på Tilføj akti-

vitet eller materiale, og vælger en af disse to muligheder:  

Navngiv aktiviteten, indsæt linket og indstil øvrige indstillinger.  

Øvrigt materiale fra Nettet 

Du kan kopiere adressen fra browseren, og sætte den ind som URL eller Praxis Webbog, som ved I-bogen. 
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Egne filer (tekst, lyd, film, screencast) 

For at tilføje almindelige filer starter du med at klikke Tilføj 

aktivitet eller materiale, og vælge fil.  

Navngiv filen, og skriv en eventuel besked/beskrivelse til eleverne. 

Husk at markere, hvis der er tekst der skal vises.  

Tilføj filen – enten ved at finde den ved at klikke på dokumentsymbolet, 

eller ved at trække den fra stifinder. 

 

 

Vælg også hvordan filen skal vises for eleverne.  

Denne metode kan bruges til alle typer af filer lige fra Word, Excel, 

PowerPoint og PDF-filer til MP3- og MP4-filer. 

 

Del link til fil i skydrev 

I nogle tilfælde er det ikke muligt/hensigtsmæssigt, at uploade selve filen i Moodle-rummet. 

Det kan være tilfældet med lyd og film-filer, der er så store, at de ikke kan uploades direkte (Moodles 

grænse ligger lige nu på 500 MB). Det kan også være, at du genbruger materiale fra tidligere Moodle-rum 

(laver import fra tidligere Moodle-rum) og ofte ændrer i indholdet i dine filer fra gang til gang. 

I disse tilfælde kan du i stedet lægge dine filer i et sky-drev (OneDrive, DropBox eller lignende) og dele et 

link til filerne i Moodle. Jeg viser her et eksempel fra OneDrive. 

Find filen i din OneDrive-mappe. Højreklik på filen og vælg Del.  

I onlineudgaven skal du klikke på 

symbolet lige efter filnavnet.  

 

Inden deling, skal du indstille, hvordan delingen skal være. Klik på  

Nu kan du vælge mellem disse muligheder:  

Til deling i Moodle, vil det være smart at vælge Alle med lin-

ket.  

Husk at tage stilling til, om eleverne må redigere i filen. Hvis 

du vil beholde din fil som den er, skal du ikke sætte flueben.  

Efter disse indstillinger, kopierer du linket og sætter det ind 

som URL i Moodle-rummet. 
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Indlejring af video 

Video-filer kan deles som almindelig fil, men hvis den uploades til YouTube, er der også mulighed for at 

lægge videoen synligt i Moodle-rummet, så den afspilles direkte deri. 

Find først videoen på YouTube.  

Hvis det er din egen video, er det vigtigt, at synligheden er enten offentlig eller 

skjult. Med skjult synlighed kan videoen kun findes, hvis man har linket. Hvis videoen 

er indstillet til privat synlighed, er det kun dig selv, der kan se den.  

Under videoen har du mulighed for at dele den. 

 

For at indlejre videoen skal du klikke på det første symbol (indlejr).  

 

 

 

 

 

Tag først stilling til de tre afkydsningsbokse, og kopier derefter 

html-teksten i det øverste felt. 

Gå i Moodle og vælg Tilføj aktivitet eller materiale.  

Vælg Etiket. 

I editoren skal du nu udvide menuen på 

pilen, og vælg html-symbolet. 

 

 

 

Indsæt den udklippede html-tekst, og klik 

på html-symbolet igen.  

Så skulle du gerne kunne se videoen i edi-

toren klar til afspilning. Du kan også tilføje 

tekst m.m. som sædvanligt i editoren. 

Gem, og så er videoen klar til afspilning di-

rekte i rummet. 
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Hvis billedstørrelsen på den indlejrede vi-

deo skal ændres, skal du ændre tallene i 

denne del af html-koden width="560" 

height="315". Sørg for at ændre begge tal 

med samme procent, så størrelsesforhol-

det ikke forvrænges. 
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Lav din egen bog 

Hvis du er en af de lærere, der laver dit eget undervisnings-/lærebogs-

materiale, kan du naturligvis dele det som filer. Men du kan også op-

rette dit materiale som en onlinebog i Moodle.  

Tilføj aktivitet eller materiale og vælg bog.  

Giv din bog et navn, og tilføj en eventuel supplerende tekst (husk at klikke af, hvis teksten skal vises i 

rummet).  

Under udseende kan du vælge om og hvordan 

kapitler skal nummereres, samt navigation.  

For at tilføje indhold skal du klikke på selve ak-

tiviteten  

 

 

 

Giv kapitlet et navn, tilføj indhold og afslut med gem. 

For at tilføje den næste side klikker du på + i oversigten 

til højre.  

 

 

 

For at lave underkapitler skal du klikke punktet af lige 

under kapitlets titel. 

 

 

 

 

Du kan flytte rundt på de enkelte kapitler med pilene, 

redigere ved at klikke på tandhjulet, skjule eller vise ka-

pitler med øjet, eller slette dem med skraldespanden. 

Eleverne navigerer gennem bogen ved at klikke på kapit-

lerne i indholdsfortegnelsen. 
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Interaktion og grupper  

Oprettelse af grupper 

Grupper og grupperinger i Moodle kan bl.a. bruges til at tildele differentieret adgang til sektioner og aktivi-

teter, til at lave gruppeafleveringer og til kommunikation.  

Når du skal oprette grupper i Moodle er der umiddelbart to metoder. 

Grupper under deltagermenuen 

Find deltagerne i menuen til venstre. Klik 

derefter på tandhjulet til højre og vælg 

grupper. 

 

Vælg opret gruppe, hvis hver gruppe skal 

have et særligt navn, eller du vil lave grupperne selv.  

Navngiv gruppen, og gem. 

Klik på gruppen i oversigten, og vælg Tilføj/fjern gruppemedlemmer. 

 

 

Marker de deltagere, der skal være i gruppen i boksen til højre med po-

tentielle medlemmer.  

Hold Ctrl-tasten nede for at vælge flere på én gang.  

Afslut med at klikke tilføj, så de valgte medlemmer flyttes til boksen til 

venstre.  

For at vende tilbage til grupperne, skal du klikke på under boksene. 

 

Hvis du vil lave tilfældige grupper (gruppe 1, gruppe 2 osv.) skal du vælge Auto-opret grupper. 

Her skal du vælge nummereringsform (@ 

for bogstaver og # for tal), antal grup-

per/medlemmer pr gruppe, og om forde-

lingen skal laves ud fra gruppeantal eller 

antal gruppemedlemmer, samt om grup-

pemedlemmerne skal kunne sende beske-

der til hinanden i Moodle. 

Derudover er der mulighed for at udvælge 

hvilke deltagere, der skal fordeles o.l.  

Hvis antal elever ikke går op i antal grup-

per/gruppemedlemmer, er det vigtigt at klikke i boksen: Undgå en sidste lille gruppe. Der er endvidere 
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mulighed for at oprette grupperne under en bestemt gruppering, ligesom du kan afprøve grupperne inden 

du gemmer dem 

Grupper med gruppevalg 

Med gruppevalg har eleverne selv mulighed for at fordele sig i grupper. Derudover er funktionen let at 

bruge, når læreren skal fordele eleverne i grupperne. 

Tilføj aktivitet eller materiale, og vælg gruppevalg.  

Giv gruppevalget et navn (hver gruppe kommer til at have dette navn 

efterfultgt af et tal), og tilføj eventuel instruktion til eleverne (husk at 

sætte flueben i at teksten skal vises i rummet). 

Derudover kan du vælge at gruppevalget låses, når alle elever har valgt gruppe.  

Læreroprettelse af grupper: 

Når aktiviteten er oprettet skal du oprette grupperne.  

Klik ind på aktiviteten, og klik på opret ny gruppe. 

Klik det antal gange, der passer med det antal 

grupper, der skal oprettes. 

Klik eleverne til den første gruppe af på listen, vælg hvilken gruppe de skal placeres 

i og afslutt med at klikke tilføj. 

Elevoprettelse af grupper: 

Hvis eleverne skal tilmelde sig grupperne selv, klikker de ind på aktiviteten, finder 

den gruppe de vil være med i, og klikker tilmeld mig. De har også mulighed for at 

oprette nye grupper.  

 

 

 

 

 

 

Gruppering af elever 

Gruppering af elever kan opdele deltagerne i større grupper – fx en gruppering til hver uddannelsesretning 

eller til forskellige niveauer på blandede hold. Denne funktion gennemgås under afsnittet differentiering. 
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Forum 

Et forum kan bruges på mange forskellige måder i undervisningen. Her kan eleverne fx svare på små spørgs-

mål og opgaver, kommentere på hinandens svar og stille spørgsmål til alle deltagere. En af fordelene er, at 

kommunikationen kan foregå asynkront. 

Forum installeres med Tilføj aktivitet eller materiale. 

Vælg Forum, navngiv forummet og tilføj en eventuel forklarende tekst (husk flueben i Vis beskrivelse på 

kursets forside). Der er forskellige forumtyper at vælge imellem:  

Med standardforum til almindeligt brug kan alle starte en tråd 

når som helst. 

Én enkelt tråd, som alle kan skrive svar til, men altså ikke starte 

nye tråde i. 

Hvis du vælger Hver person starter én tråd, kan hver elev op-

rette præcist én tråd. 

I et Spørgsmål og svar forum opretter læreren en tråd med spørgsmål, som eleverne skal besvare. Først 

efter at have afgivet sit eget svar, kan de se de øvrige elevers besvarelser. 

Standardforum vist i et blog-agtigt format viser hvert indlæg på en ny side med en ”Diskuter dette emne”-

link. 

Når typen er valgt, er der et par indstillinger omkring tilgængelighed, bilagsstørrelse 

og ordoptælling, du skal tage stilling til. 

Derudover kan du vælge om eleverne har tvungent abonnement på forummet, lige-

som du kan forhindre, at enkelte elever dominerer forummet ved at lægge begræns-

ning på, hvor mange indlæg/svar den enkelte må skrive i en given periode. 

Hvis eleverne abonnerer OG de har indstillet notifikationerne i Moodle til det, vil de 

modtage besked, når der er nye indlæg i forummet.  

 

 

 

 

Elev bedømmer elev 

Ud over de direkte oplæg og svar er der i forum mulighed for, at eleverne kan bedømme hinandens oplæg. 

Det kræver lidt ekstra i indstillingerne. Allerførst skal du vælge bedømmelsesform (skala eller points) under 

Whole Forum grading.  

Dernæst skal du tage stilling til, hvordan den endelige bedømmelse skal fremkomme (fx gennemsnit, 

samlet osv.). Her er det vigtigt at lægge mærke til, hvilke roller, der har tilladelse til at bedømme 

forumindlæg, for eleverne skal tildeles en af dem for at kunne bedømme andres indlæg. På Aalborg 

Handelsskole giver det mening af bruge medunderviser her. Indstil igen bedømmelsestype. 
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Så skal eleverne tildeles medunderviser-rollen. Vær omhyggelig med kun at tildele 

dem rollen ved forummet. Klik på menuen for forummet, og vælg tildel roller, og vælg 

derefter Medunderviser.  

Marker eleverne i boksen til højre med potentielle brugere, og klik Tilføj. 

 

 

 

 

Så skulle både du og eleverne have adgang til en fane til at be-

dømme indlæg i. 
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Online samskrivning  

Du kan naturligvis bede eleverne om selv at oprette dokumenter til online samskrivning og invitere hinan-

den, men for at samle sammen på arbejdet, kan det give mening, at du laver og deler det dokument, som 

de skal samskrive i. Det kræver, at du har et skydrev (fx OneDrive, DropBox eller Google-Drev). 

Opret og del en fil (det letteste er at give adgang til alle med linket). 

Højreklik på filen og vælg Del.  

I onlineudgaven skal du klikke på 

symbolet lige efter filnavnet.  

 

Inden deling, skal du indstille, hvordan delingen skal være. Klik på  

 

Nu kan du vælge mellem disse muligheder – vælg Alle med linket.  

Husk at sætte flueben i Tillad redigering.  

Efter disse indstillinger, kopierer du linket og sætter det ind som 

URL i Moodle-rummet. 
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Differentiering 

Forskelligt materiale til grupperinger af elever 

Med grupper eller grupperinger kan du let give forskellige elever adgang til forskelligt materiale.  

Hvis det handler om en generel opdeling af eleverne (fx forskellige uddannelsesretninger eller niveauer), 

kan du bruge gruppering, hvor grupper af elever tilknyttes en bestemt gruppering. 

Opret gruppering 

Grupperinger oprettes under Deltagere (i venstre menu) og grupper (vælges i menuen under tandhjulet til 

højre i deltagervisningen). 

Vælg så Gruppering i fanerne øverst. 

Klik på  

Tildel grupperingen et navn, og gem. 

I grupperingsoversigten skal du så klikke på personsymbolet, og herefter vælge de 

grupper, der skal tilknyttes grupperingen. Vælg grupperne fra højre boks (potenti-

elle medlemmer), og klik Tilføj, og vælg til sidst Tilbage til grupperinger. 

Begrænset adgang til sektioner, materialer og opgaver 

Grupper og grupperinger kan bruges til at begrænse adgangen til en sektion, en aktivitet/et materiale eller 

en opgave.  

Det gør du under indstillingerne for det element, det drejer sig om. Vælg Betinget 

adgang, og vælg Tilføj vilkår. 

Vælg gruppe eller gruppering, og vælg i menuen, hvilken 

gruppe eller gruppering eleven skal tilhøre for at få adgang.  

 

Når sektionen er synlig fremgår det på denne måde, at der er 

begrænset adgang 
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Forskelle ud fra resultater 

Adgang, når aktiviteter er gennemført 

Du kan bruge begrænset adgang til at lade eleverne lave aktiviteter i forskellige tempi. Det gør du ved at 

lægge en begrænset adgang ind, hvor kravet er, at en eller flere aktiviteter skal være gennemført. 

Med denne funktion kan du modvirke, at eleverne bliver overvældede over mængden af opgaver, eller du 

kan styre den rækkefølge eleverne løser opgaverne i. 

Under Begrænset adgang skal du vælge aktivitetsgennemførelse under Tilføj vilkår. Herefter kan du vælge 

blandt alle aktiviteter med aktivitetsgennemførelse slået til på en rullemenu. 

Afslut med at vælge, hvilken gennemførelsesstatus, der skal give adgang. 

 

 

 

 

 

 

Her ser du nogle sektioner (med collapsed topics format), hvor hver sektion afhænger af, at aktiviteter i den 

foregående sektion er gennemført: 
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Spring til forskellige aktiviteter afhængigt af resultat 

Differentiering, der er baseret på elevernes faglige niveau eller resultater, kan du også lave med betinget 

adgang. 

Allerførst tilføjer du den aktivitet, som eleverne skal vurderes på, fx en quiz eller en afleveringsopgave.  

Det er vigtigt at du indstiller det kriterium, som 

skal differentiere det videre arbejde.  

Skal eleverne fx opnå en beståelseskarakter, er 

det vigtigt, at du har defineret, hvornår eleven har 

bestået. Overvej også, om eleverne skal have flere 

forsøg for at bestå. 

Derefter opretter du de aktiviteter, som besvarelsen kan åbne op for. Måske skal en bestået bedømmelse 

give adgang til undervisningsmateriale eller opgaver på et højere niveau, eller måske til et helt nyt emne. 

En ikke-bestået bedømmelse skal måske lede videre til uddybende materiale, opgaver på et lavere niveau 

eller flere træningsopgaver indenfor det aktuelle emne. 

I de nye aktiviteter skal du bruge Betinget adgang til at fordele adgangen.  

Tilføj vilkår og vælg aktivitetsgen-

nemførelse. 

Her vælger du så om eleverne skal 

have bestået eller ikke bestået den 

adgangsgivende aktivitet for at få 

adgang. 
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Afleveringer 

Opret opgave 

For at lave afleveringsopgaver i Moodle, skal du klikke på Tilføj aktivitet eller materiale i den sektion, hvor 

den skal placeres. Vælg Opgave under aktiviteter og Tilføj. 

Start med at give afleveringen et navn.  

Selve opgaveformuleringen kan skrives 

eller indsættes i editoren kort beskri-

velse. Her er den lagt ind som link til en 

Word-fil.  

Tag også stilling til om beskrivelsen skal 

vises i selve rummet: sæt flueben i vis 

beskrivelse på kursets forside. 

Opgaven eller tilhørende materiale kan 

også uploades under supplerende filer – enten med drag og drop, eller med stifinder-funktionen (klik på 

mappen). 

Nu skal du indstille eventuelle tidsfrister for opgaven under Tilgængelighed. Du vælger selv, hvilke af punk-

terne, der skal gælde ved at klikke aktiver i boksen til højre.  

De to første kan bruges til at angive 

et interval, som eleverne skal afle-

vere indenfor eller bruges hver for sig 

for at sætte det tidligste eller seneste 

afleveringstidspunkt.  

Skæringsdatoen bruges til at lukke 

for afleveringer. Opgaven kan ikke af-

leveres efter dette tidspunkt. Rette-

påmindelsen er til dig som lærer. 

Der kan laves mange forskelligartede indstillinger på afleveringsopgaver. Jeg viser her mange af mulighe-

derne, og fremhæver nogle enkelte, som du med fordel kan tage stilling til. 

Undtagelser, gruppeafleveringer, medie-aflevering og feedbackmuligheder kommer som separate vejled-

ninger. 
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Indstillinger 

Under afleveringstype handler det især om, hvad eleverne skal aflevere. 

Er det fx en fil, lyd eller video. Der er også mulighed for at begrænse fil-

formaterne til nogle helt kon-

krete – her fx jpg-filer.  

Hvis du ikke har nogen præfe-

rencer, så lad blot standarden 

stå. Med den kan eleverne afle-

vere filer, lyd og video. 

 

Feedback-type behøver du kun kikke på, hvis du gerne vil have mulig-

hed for at downloade – og senere uploade – et Excel-ark til bedømmel-

serne eller have kopieret elevernes svar over i dit kommentarfelt, så du 

kan kommentere på elevernes svar der. 

Under afleveringsindstillingerne er standarden, at eleverne har ét for-

søg, og at det uploadede afleveres. 

Hvis du vil give eleverne mulighed for at have en kladde liggende, eller 

klikke godkend aflevering, er det her du skal ændre i indstillingerne. 

 

Notifikationer skal du kikke på, hvis du gerne vil have besked, når eleverne 

afleverer, eller når elever afleverer efter fristens udløb. Som standard får 

du ingen notifikationer. 

 

Under bedømmelse kan du vælge om opgaven skal bedømmes.  

Hvis den skal det, skal du vælge om den skal bedømmes med point el-

ler på en skala (7-trin-skalaen).  

Som standard står opgaverne til bedømmelse med points med 100 

points som maksimum. 

Afslut opgaven med at gemme. 
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Gruppeopgave 

Opret en opgave som normalt.  

Under gruppeaflevering: vælg ”ja” ved De stude-

rende afleverer i grupper.  

Kræv gruppeaflevering her betyder, at eleven skal 

være i gruppe for at kunne aflevere denne opgave. 

Hvis den står til nej, vil individuelle opgaver også 

kunne afleveres.  

Med et nej i Kræv at alle medlemmer af gruppen af-

leverer er opgaven afleveret på hele gruppens vegne, når én i gruppen har afleveret. Hvis du vælger ja, skal 

hvert gruppemedlem aktivt uploade gruppens svar, før vedkommende har afleveret sin opgave. 

Under Gruppering af studerende skal du vælge den gruppeinddeling, der skal ligge til grund for afleverin-

gen. Her har du mulighed for at anvende tidligere oprettede grupper, grupper som du selv opretter, eller 

grupper som eleverne selv laver med gruppevalgsaktiviteten (se evt. under emnet grupper).  
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Tekst, lyd, film, screencast o.l. 

Når eleverne skal aflevere andet end skriftlige besvarelser er der lidt ekstra indstillinger at kikke på. 

Det gælder især for indstillinger under Afleveringstype. 

 

 

Hvis eleverne skal aflevere lyd/video/screencast skal du klikke af i Video/Audio Submission.  

Der kan dog være behov for også at klikke af i online-tekst og filaflevering, så eleverne kan aflevere et link 

til en fil i et skydrev, eller fx til en YouTube-video. 

Det vil især være tilfældet med filer, der er så store, at de ikke kan uploades direkte (Moodles grænse i 

afleveringer lige nu på 100 MB – og 500 MB i filer uploadet af læreren) 

Hvis eleverne lægger deres filer i et sky-drev (OneDrive, DropBox eller lignende), så kan de dele et link til 

filerne i Moodle.  

Jeg viser her et eksempel fra OneDrive. 

Find filen i din OneDrive-mappe. Højreklik på filen og vælg Del.  

I onlineudgaven skal du klikke på 

symbolet lige efter filnavnet.  

 

Inden deling, skal du indstille, hvordan delingen skal være. Klik på  

 

Nu kan du vælge mellem disse muligheder:  

Til afleveringer i Moodle, vil det være smart at vælge Alle med 

linket.  

Der findes tilsvarende delingsmuligheder i andre skydrev. 

Efter disse indstillinger, kopierer eleven linket og sætter det ind 

– enten i et Word-dokument, som så afleveres, eller i feltet til 

online-tekst i afleveringen. 

Hvis eleven har en YouTube-konto, kan en film/screencast deles 

ad den vej. Filmen uploades til YouTube. Hvis eleven ikke ønsker at alle skal 

kunne se videoen, skal de uploade den med indstillingen skjult. På den måde er 

det kun personer med linket, der kan finde videoen. Hvis de til gengæld vælger 

indstillingen privat, er det kun dem selv (og altså ikke læreren), der kan se vide-

oen. 

Herefter skal de dele videoen. Det gør de ved at klikke DEL under videoen. 

Det kopierede link sætter de ind – enten i et Word-dokument, som så afleveres, eller i feltet til online-tekst 

i afleveringen. 
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Undtagelser 

Undtagelser kan laves for eleverne individuelt eller for en gruppe af elever, og kan fx bruges til at udsætte 

en afleveringsfrist på en opgave eller tildele længere tid til at gennemføre en tidsbegrænset quiz. Det sidste 

vil fx være relevant, hvis du har elever, der har læseudfordringer eller diagnoser, der påvirker evnen til at 

koncentrere sig. En forlænget afleveringsfrist vil også være aktuel på caseundervisningsdagen ved grund-

fagseksamen, hvor elever med forskellige udfordringer kan tildeles forlænget forberedelse. 

For at komme til undtagelserne skal du først klikke ind på den aktuelle aktivitet (aflevering eller quiz). 

Forlænget tid til tidsbegrænset quiz 

I denne quiz har eleverne 15 minutter til rådighed. Når jeg har klikket 

ind på selve quizzen, laver jeg undtagelserne ved at klikke på tandhjulet 

øverst til højre, og vælge Brugerundtagelser (eller Gruppeundtagelser, 

hvis det er relevant). 

Jeg vælger Tilføj brugerundtagelse.  

 

Under Begrænsning, undtagelse for bruger, kan jeg enten søge på navnet 

eller klikke på pilen for at få en oversigt over eleverne på holdet. 

Når eleven er valgt, kommer navnet til at stå i den blå boks over søgefeltet. 

Her er det den tildelte tid, som jeg vil ændre for eleven.  

Først klikker jeg i aktiver ud for tidsbegrænsningen, retter den tildelte tid 

til det ønskede og afslutter med gem. 

 

Under undtagelser ser det nu sådan ud. 

 

 

 

Forlænget afleveringsfrist på opgave 

Igen klikker jeg ind på den aktuelle opgave, og finder undtagelserne under 

tandhjulet øverst til højre. Denne gang er det en gruppeaflevering, og en af 

grupperne skal have udsat afleveringsfristen. Jeg vælger derfor Gruppeundta-

gelser. 

 

 

Jeg vælger Tilføj gruppeundtagelse og vælger den gruppe, der skal have udsæt-

telse i drop-down-menuen – her USF-gruppe 1.  
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Derefter aktiverer jeg afleveringsdatoen som undtagelse og vælger gruppens nye afleveringsfrist. 

 

 

Når undtagelsen er gemt, ser den sådan ud i oversigten 
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Feedback på opgaver 

Når du skal bedømme opgaverne og give feedback, skal du først klikke ind 

på selve opgaven. Der er mange forskellige indgange til at lave bedømmel-

sen og flere måder at give feedback på. Allerførst kan du fx få vist en over-

sigt over alle afleveringerne eller gå direkte til bedømmelsen. 

Hvis du får vist alle afleveringerne er der rigtig mange kolonner: 

 

 

For at bevæge dig rundt på skærmen, til alle kolonnerne, skal du enten bruge skyderen nedenunder over-

sigten eller klikke et sted i oversigten og bevæge dig sidelæns med pilene. 

Hvis du vil gøre oversigten mere overskuelig, kan du let skjule de kolonner du ikke har brug for ved at klikke 

på minusset under overskriften. 

Her har jeg (ud over elevens navn) kun vist de kolonner, som jeg skal bruge til bedømmelsen: Selve afleve-

ringerne (Screencast som filer eller online-tekst), karakterkolonnen og feltet med mine feedback-kommen-

tarer. 

Download og upload alle afleveringer 

Hvis du gerne vil kunne skrive din feedback i de filer, som eleverne har afleveret, kan du downloade alle fi-

lerne på en gang. Det gør du i oversigten over alle afleveringerne. Her finder du muligheden øverst under 

handling. 

Så downloades alle opgaverne i en ZIP-mappe.  

 

 

Åbn mappen, marker alle filerne og udpak filerne.  

Nu kan du åbne filerne, kommentere i dem og gemme dem igen. 
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For at uploade de kommenterede filer til eleverne 

skal du først oprette en zip-fil med filerne. Det gør 

du ved at markere alle filerne i mappen, højreklikke 

og vælge send til og zip-komprimeret mappe.  

Mappen gemmes automatisk i samme mappe som 

filerne og ser sådan ud:  

 

 

Så er du klar til at uploade. Gå til den menu, hvor du hentede 

filerne, og vælg nu Opload flere feedbackfiler i en zip-fil.  

Her kan du nu enten vælge filen med stifinder eller bruge drag 

and drop-funktionen til at uploade mappen. 

 

Afslut med at klikke  

 

Herefter skal du bekræfte oversigten over filerne, og til 

slut klikke fortsæt. 

Nu ligger filerne i oversigten under feedbackfiler. 

 

 

Bedøm-funktion 

Hvis du klikker på Bedøm indlæses en PDF-udgave af elevens aflevering. Vinduet kan vises på forskellige 

måder, og du skifter mellem visningerne nederst til højre. 

De tre visninger er: 

Til venstre – viser kun elevens aflevering,  

Til højre – viser kun din kolonne til feedback og bedømmelse 

I midten – viser begge dele i to kolonner 

 

Øverst kan du se, hvilken elev opgaven kommer fra, samt foto, mail og 

opgavens afleveringsfrist. 
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Over opgaven er der navigationsværktøjer, og forskellige kommentarmuligheder. Stemplet helt til højre gi-

ver fx mulighed for at indsætte små symboler:  

 

 

 

 

I feedback-sektionen kan du kommentere i en editor, der kan indeholde mange slags feedback. 

Du kan selvfølgelig skrive i selve editoren, men du kan også:  

• Indsætte billeder 

• Uploade tekstfiler 

• Uploade billed-/lydfiler 

• Indtale lydfeedback direkte  

(2 minutter) 

• Optage videofeedback  

(2 minutter) 

• Lægge H5P-materiale op 

• Bruge Planet E-stream (uploade allerede oprettede filer eller fx optage en screencast, hvor du for-

klarer direkte ud fra opgaven) 

• Lægge et Teams-møde ind til onlinefeedback 

Når du er færdig med din feedback, kan du give eleven besked ved at klikke af i feltet  

 

 

Er der tale om en gruppeaflevering kan du vælge at karakter og feedback skal deles med hele gruppe ne-

derst i feedback-kolonnen. 

 

 

Tildel bedømmelse  

Når du skal give points eller karakterer for en aflevering kan du gøre det to steder. 

Det ene er i oversigten over alle afleveringerne.  

Her kan du i kolonnen bedøm direkte tildele points ved at 

skrive point-tallet ud for den enkelte elev.  

Hvis du har valgt karakterskala, kan du i bedøm-kolonnen 

vælge karakteren i en roll-down menu.  

Her skal du blot huske at gemme alle karakterændringer. 

Du finder knappen nedenunder oversigten, hvor du også 

kan vælge at give alle eleverne besked om, at bedømmel-

sen nu ligger klar. 
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Det andet sted ligger i feedback-kolonnen i bedøm-visningen. 

Her ligger karakter/points-tildelingen ovenover feedback-editoren.  

Husk igen at gemme inden du forlader siden og/eller går videre til den 

næste elev. 
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Quizzer 

Opret Quiz 

Når du vil lave en quiz, kan du enten starte med at lave quizzen, og derefter lave spørgsmål til den, eller du 

kan oprette/importere en spørgsmålsbank, som du kan tilknytte til en quiz. 

For at oprette en quiz klikker du først på tilføj aktivitet eller materiale, og 

vælger quiz i rullemenuen. 

 

Quizzen har mange indstillingsmuligheder, hvoraf nogle er vigtigere end andre.  

Allerførst skal quizzen have et navn og en eventuel beskrivelse. 

Dernæst skal du sætte tidsindstillinger 

(åben, luk, tidsbegrænsning).  

Sæt hak ud for dem der skal gælde, og ind-

stil dem som ønsket. 

 

Hvis der er sat et lukke-tidspunkt eller en tidsbegrænsning på, skal du også registrere, hvad der skal ske 

med quizzer, der er påbe-

gyndt, men ikke afleveret på 

det givne tidspunkt. 

 

 

Angiv under Bedøm, hvilken bedømmelse, 

der skal til for at bestå.  

Skal eleverne have mere end et forsøg?  

Og hvordan bedømmes de ved flere forsøg.  

 

Under Layout skal du tage stilling til, hvor mange 

spørgsmål der skal være på hver side i quizzen og 

rækkefølgen på spørgsmålene.  

 

Spørgsmålsindstillinger handler om, hvorvidt svarmu-

lighederne skal blandes eller ej, om eleverne skal have 

feedback efter hvert spørgsmål, når de har afleveret el-

ler når fristen er udløbet, samt om der er sammenhæng 

mellem spørgsmålene.  

Hvis du vælger omgående feedback, skal du anføre, 

om eleverne så må rette deres svar/komme med et 

nyt bud. 
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Under indstillinger for gennemsyn kan du indstille, hvad eleverne skal kunne se undervejs og på forskellige 

tidspunkter efter besvarelsen.  

Som ved stort set alle indstillinger, kan du altid klikke på spørgsmålstegnet og få en lille forklaring til de en-

kelte valgmuligheder, men herunder er vist standarden ved forskudt feedback – altså hvor eleven skal have 

afsluttet hele quizzen før de rigtige svar og feedback bliver tilgængelige. 

 

Du kan formulere forskellige standardise-

rede tilbagemeldinger til eleverne ved op-

nåelse af forskellige points eller karakterer. 

Som ved alt med editoren kan du gøre det i 

tekst, billede, lyd, video eller screencast, 

samt selvfølgelig med uploadede filer. 

Du kan desuden differentiere din feedback 

yderligere ved at tilføje flere felter og lave 

point-intervallerne mindre.  

Fx med mange roser til de øverste 10 % og 

enten en skideballe eller en meget under-

støttende kommentar til de dårligste 10 % 

osv. 

 

Derudover er der nogle generelle indstillinger, som du måske skal 

kikke igennem, men ellers skal du bare huske at gemme, før du er 

klar til at oprette/tilknytte spørgsmål til quizzen. 
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Gennemse og tilpas quiz 

Når du har oprettet flere spørgsmål, vil Rediger quiz føre dig til en oversigt over spørgsmålene.  

Samtidig har du mulighed for at tildele et bestemt antal point for hele quizzen. Jeg har valgt at give 100 po-

ints for den samlede quiz, så eleverne kan få en omsætningstabel i procent, som de kan aflæse karakteren i.  

Du kan ændre rækkefølgen ved at trække i de firdobbelte pile foran spørgsmålet, og 

tandhjulet er giver adgang til redigermenuen. 

 

Klik på forstørrelsesglasset for at se, hvordan et spørgsmål ser ud for eleven.  

  

 

 

 

Hvis du vil se/afprøve hele quizzen, kan 

du vælge prøvese i indstillingsmenuen 

til højre under tandhjulet.  

 

 

 

 

 

 

Når quizzen kører, kan eleverne se, hvor langt de 

er, i quiznavigationen til højre. I denne quiz er 

der sat tidsbegrænsning på, og så kan de følge ti-

den samme sted.  
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Tilføj spørgsmål  

Når du har oprettet en quiz, er der ikke tilknyttet spørgsmål. For at komme til denne del klikker du på 

quizzens navn, og klikker videre på Rediger quiz. 

 

På det næste skærmbillede klikker du på tilføj 

 

 

 

 

 

Her skal du enten oprette et nyt spørgsmål, vælge et eksisterende spørgs-

mål fra spørgsmålsbanken eller indsætte et tilfældigt spørgsmål (fra en 

evt. eksisterende spørgsmålsbank) 

 

Der er flere veje til at oprette spørgsmål.  

• Du kan gøre det i en quiz, du har oprettet 

• Du kan importere spørgsmålsbanker fra andre rum eller fra ipraxis-

forløb  

• Du kan gå direkte til spørgsmålsbanken via kursusadministration, 

som du finder under punktet Mere…  

nederst under tandhjulet på rummets forside.  

Nederst på kursusadministrationssiden finder du spørgsmålsban-

ken, og herfra kan du også oprette spørgsmål 

 

 

 

 

 

Hvis du klikker på spørgsmål, kommer du til en oversigt 

over de spørgsmål, som du allerede måtte have i rummet. 

Du kan sortere dem ved at vælge en kategori i drop-down 

menuen.  

Tallene i parentes viser, hvor mange spørgsmål der ligger i 

kategorien.  

For at oprette nye spørgsmål herfra:  

Klik på Opret et nyt spørgsmål… 
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Der er rigtig mange spørgsmålstyper at vælge imellem – Udvalgte typer introduceres under spørgsmålsty-

per:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du er i tvivl om spørgsmålstypen, så klik på den, og få en kort forklaring af den i feltet ved siden af.  

OBS! Hvis du vælger spørgsmålstyper, hvor eleverne selv skal skrive et svar, skal du enten vurdere besvarel-

serne manuelt bagefter, eller (forsøge at) tage højde for alle de måder eleverne kan skrive svaret på, samt 

eventuelt graduere, hvor rigtige disse forskellige måder er til pointgivningen. 

Når du har valgt en spørgsmålstype, er der generelle indstillinger, der skal indstilles til hvert spørgsmål. 

• Vælg først en kategori  

Her tilknytter du spørgsmålene til en bestemt sektion/et bestemt emne 

• Navngiv 

Navnet er en slags overskrift for spørgsmålet, så du kan genkende det senere 

• Formulere spørgsmålet  

• Tildel points for korrekt svar 

• Formuler eventuel feedback  

Feedbacken gives til alle elever, og kan være uddybende materiale om emnet eller lignende.  

Feedbacken her er ikke relateret til elevens svar 

• Plus lidt flere indstillinger 

Der er mange ting at tage stilling til, men med lidt øvelse finder du hurtigt ud af, 

hvilke indstillinger, der passer til dig. Mængden af muligheder giver quizzerne 

fleksibilitet til mange forskellige formål.  
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Spørgsmålstyper 

Multiple choice med ét korrekt svar 

Multiple choice-spørgsmål er umiddelbart den type, der er lettest at starte med.  

Her har jeg oprettet et spørgsmål i USF-

detail-rummet om NCS-systemets rene 

farver. 

Dernæst skal du tage stilling til, hvor 

mange points svaret skal give. På den 

måde kan du vægte spørgsmålene forskelligt afhængig af vigtighed. 

Jeg har valgt at svaret her skal give 1 point, og at der kun er ét rigtigt svar. 

  

Så kommer svarmulighederne: 

Hver boks giver én svarmulighed.  

Du skriver en svarmulighed, og vælger ”rigtig-

hed” under karakter.  

100% betyder, at svaret er korrekt og 

– ”ingen”, at svaret er forkert.  

Når der kun er én svarmulighed som her, skal 

det korrekte svar have karakteren 100%. 

 

Det korrekte svar er altså ”6” i dette tilfælde. 

Hvis du har brug for flere svarmuligheder, tilføjes 

de med tre ad gangen. Du behøver dog ikke 

bruge alle tre. Blanke valgmuligheder vises ikke 

for eleverne. 
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Multiple choice med flere korrekte svar 

Du kan også oprette multiple choice spørgsmål, med flere korrekte 

svar.  

Du starter igen med at vælge multiple choice, som spørgsmålstype.  

I dette spørgsmål er der 5 korrekte svar, og jeg har valgt at give 5 

point for korrekt besvarelse – dvs. at eleverne opnår 1 point per 

korrekt svar. 

Under svarmulighederne skal hvert af de 5 korrekte svar tildeles 

20%, så den samlede procent bliver 100%, hvis eleven svarer rigtigt 

på alle 5. 

Resten udfyldes som multiple choice med ét korrekt svar. 

Matchende 

Med spørgsmålstypen matchende kan du fx bede ele-

verne matche et begreb med en beskrivelse eller andre 

typer af match. 

Efter de generelle ting (spørgsmålsnavn, spørgsmåls-

tekst, points og evt. feedback), skal du skrive de mat-

chende begreber og forklaringer ind i samme boks 

(som hhv. spørgsmål og svar)  

Du skal skrive mindst to spørgsmål og tre svar. Du kan 

give ekstra forkerte svar ved at give et svar med et 

tomt spørgsmål. Tilfælde hvor både spørgsmål og svar 

er tomme, vil blive ignoreret. 

De mulige valg til hvert spørgsmål eller begreb vises 

derefter i en dropdown menu. 

Det ser sådan ud i forhåndsvisning: 
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Fyld huller 

Med typen fyld huller, skal eleverne indsætte ord, begreber eller formler i en allerede skreven tekst. Se et 

eksempel her: 

 

I denne type skal du skrive hele teksten under spørgsmålstekst, og angive de ord, der skal sættes ind i tek-

sten med firkantede parenteser [] (hold alt gr nede og tast hhv. 8 og 9).  

 

Nedenunder kan du tilføje forstyrrende svar (altså ord, der ikke skal bruges).  

Skriv ordene og brug komma til at adskille svarmulighederne. 

 

 

 

 

Under Flere valgmuligheder er der 

mulighed for at lave ekstra indstillinger. 

Under vis svar kan du fx vælge en drop 

down menu i stedet for drag&drop, 

svarmulighederne kan stå efter teksten 

ved brug af options after text o.l. 

Som med så meget andet vil det være en 

smagssag, hvilke indstillinger du synes 

bedst om, så prøv dig frem. 
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Træk og slip på billede 

Med typen træk og slip på billede, skal eleverne trække ord, begreber, billeder eller formler ind på det rig-

tige sted på et billede. Se et eksempel her, hvor trappens trin er lavet som et billede:  

 

Giv allerførst spørgsmålet et navn, og skriv selve 

spørgsmålsteksten. 

 

Arbejdet med denne spørgsmålstype bruger den 

sektion i indstillingerne, der hedder forhåndsvisning 

rigtig meget for at placere felterne korrekt. 

Her skal du starte med at uploade det billede, som 

svarene skal trækkes ind på. Det skal ligge som 

baggrundsbillede, og du kan uploade det med drag 

and drop eller med vælg en fil. 

 

Derefter indsættes elementerne i sektionen Elementer, der kan 

flyttes.  

Det kan være tekst eller billede. I dette tilfælde er det teksten 

nederst i boksen, der skal trækkes ind. Ekstra bokse tilføjes tre ad 

gangen, men du behøver ikke skrive noget i alle bokse. 

De elementer, der skal trækkes ind på billedet skal have samme 

gruppe (her A). 

 

Derefter skal slipzonerne fastsættes. Dvs. markere de korrekte 

placeringer af de enkelte begreber.  

Først vælges svarmulighederne i dropdown-menuen i sektionen 

Slip-zoner.  

Brug gerne tabulator til at hoppe fra felt til felt – derved kommer 

der til at stå 0 i venstre- og top-felterne. Dette ændrer du lige om 

lidt ved at trække dem til korrekt placering. 

Når slipzonerne er valgt, skal du vende tilbage til sektionen 

Forhåndsvisning (hvor du uploadede baggrundsbilledet).  

Her ligger alle elementerne nu oveni hinanden.  

Nu skal du selv trække svarene ind på de rigtige placeringer  

– og når du har gjort det vil slipzonerne (venstre/top)  

automatisk blive plottet ind med tal. 
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Med denne placering af træk-og-slip-elementerne på billedet ser venstre-

top placeringerne sådan ud: 

 

 

 

 

 

 

Vælg manglende ord 

Med denne spørgsmålstype skal eleverne vælge ord at sætte ind i teksten fra en drop down menu. 

 

 

 

 

 

 

 

Du starter med at skrive teksten.  

Brug dobbelte, firkantede klammer [[ ]] til at markere de steder, hvor eleverne skal vælge det korrekte ord. 

Tallene i klammerne henviser til den korrekte svarmulighed i det efterfølgende. 

 

Svarmulighederne indtastes derefter 

Gruppenumrene til højre får svarmulighederne 

til at hænge sammen i drop down menuen. 

Eleven vælger altså mellem begreberne i 

kategori A nogle steder, og i kategori B andre 

steder. 
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Kort svar 

Ved denne spørgsmålstype skal eleverne selv skrive et svar til spørgsmålet. Svarene vurderes ved at 

sammenligne med forskellige modelsvar. Det giver derfor god mening at bruge spørgsmålstypen, når 

spørgsmålet kan besvares med et enkelt/få bestemt(-e) ord. 

Navngiv og formuler spørgsmålet. 

 

 

 

Tag stilling til om versaler har 

betydning 

 

Udfyld derefter svarmulighederne med det/de 

rigtige svar.  

Der skal altid være mindst ét svar, der giver 

100%. For at tage højde for forskellige 

stavemåder, kan du bruge * som joker. Her  

har jeg givet mulighed for at svare det korrekte 

”kapacitetsomkostninger”, men også at svare 

med forskellige stavninger – og bøjninger.  

Begge accepteres med 100%. 

Når spørgsmålet er oprettet, ser det sådan ud: 

 

 

 

 

Sandt eller falsk 

Ved denne spørgsmålstype skal eleven vurdere om udsagnet er sandt eller falsk.  

Opret spørgsmålet med navn og selve udsagnet. 
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Vælg derefter om det korrekte svar er sandt 

eller falsk i rullemenuen.  

 

Og afslut eventuelt med at skrive en feedback til hhv. et korrekt og et forkert svar. 

Spørgsmålet ser nu sådan ud: 

  

 

 

 


