
På Mulernes Legatskole har vi haft to 
medarbejdere fra Lectio ude for at give 
en præsentation af Forløbsdeling. Fordi 
Lectio er en platform, vi alle bruger i vores 
daglige arbejde, ramte præsentationen 
faggrupperne på tværs af hinanden. Vi var 
rigtig glade for at få præsenteret forløbs-
delingsfunktionerne, da nye funktioner i 
Lectio til tider kan virke uoverskuelige, før 
man lærer dem at kende.

For mig er Lectio en meget dynamisk 
platform, hvilket også er en af de ting, jeg 
værdsætter. Det er rart, at jeg kan komme 
med forbedringsforslag og herefter se, 
at der rent faktisk bliver lavet ændringer, 
der tilgodeser mine behov. Jeg har blandt 
andet oplevet, at et af mine ønsker til 
forbedring af undervisningsbeskrivelsens 
redigeringsmuligheder blev opfyldt. Det 
betyder, at det nu er muligt for mig at 
administrere alle mine lektiers placering i 
undervisningsbeskrivelsen på én gang.

Jeg har brugt Lectios hjælpevideoer til at 
få et bedre overblik over, hvor mine lektier 
placeres på aktivitetsforsiden. Jeg fandt vi-
deoen i skærmtippet på Aktivitetsforsiden 
oppe i højre hjørne. Her er det muligt at 
få et billede af, hvordan eleverne kommer 
til at se de forskellige typer af lektier, jeg 
giver dem for.

Aktivitetsforsiden er en af de funktioner, 
jeg med tiden kan se flere og flere for-
dele ved. Jeg synes, den gør visningen 
af lektierne mere ensartet og smart for 
eleverne. Det samme gør sig gældende for 
Præsentationen. Jeg benytter præsentatio-
nen som en dagsorden for selve timen, så 
eleverne har mulighed for at få et overblik 
over lektionens agenda. Derudover samler 
jeg mine idéer om arbejdsgange, tekster 
eller spørgsmål til fremtidige lektioner 
under Præsentationen. Samlet set giver 
de to sider mig et godt billede af, hvad der 
er blevet gennemgået i det pågældende 

forløb samt et overblik over, hvad der skal 
ske i de fremtidige lektioner.

Selve delingen af forløb ser jeg også et 
stort potentiale i. Det er blevet langt nem-
mere for mig at genbruge forløb, så jeg 
slipper for at oprette mine forløb på ny 
hvert år. Jeg har desuden mulighed for at 
blive inspireret af mine kollegaers under-
visningsforløb, og herefter sammensætte 
et forløb med alle de spørgsmål og tekster, 
der har fungeret godt i tidligere forløb. I 
den forbindelse ser jeg ligeledes mulighe-
der i Aktivitetslisten, som gør det muligt 
at sammensætte mit nye forløb, som jeg 
ønsker det, ved flytte uplaceret materiale 
til placerede lektioner. Jeg synes, at det er 
fint, at mine egne forløb deles med mine 
kollegaer i Lectio. På den måde har vi i hø-
jere grad mulighed for at arbejde sammen 
om udarbejdelse af undervisningsforløb 
og på den måde udnytte hinandens fag-
lige kompetencer. 

Uddannelsesleder og underviser i engelsk og religion, Louise Ranum fra Mulernes Legatskole, 
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Opbygningen af Lectio

Studiemodul

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Elevmodul

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Time-fagmodul

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• Skemalægning

Eksamensmodul

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Censormodul

• Aflevering

• Plagiatkontrol

• Distribution

• Karakterer

Grundmodul

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Bogdepot


