
Jeg begyndte at bruge de nye funktioner 
i Lectio i slutningen af sommerferien. Det 
var ikke nemt og intuitivt klart fra start af. 
Det kunne have været rart, hvis der var en 
lille 3 minutters video med forklaring af de 
nye ting. 

Efter at have brugt et par timer på at 
sætte mig ind i ændringerne blev jeg ret 
glad for dem. Jeg sætter virkelig pris på, at 
Lectio endelig er begyndt at udvikle på det 
pædagogiske område. Jeg synes, forbed-
ringerne kan deles op i tre gode områder, 
og det er bedre planlægningsmuligheder, 
vidensdeling og synlig læring. 

De nye muligheder for at langtidsplan-
lægge undervisningen er jeg meget glad 
for. Da eleverne først kan se indholdet i 
præsentationen 15 min før lektionsstart, 
kan jeg nu lægge foreløbige noter og 
ideer til undervisningsindhold ind på 
lektionerne flere måneder frem i tiden. 

Herefter kan indholdet ændres i perioden 
indtil lektionen skal afholdes. Det betyder 
også, at jeg nu laver det hele i Lectio, hvor 
jeg før i tiden havde lektionsplanen i et 
dokument ved siden af. 

Mulighederne for vidensdeling er virkelig 
blevet meget bedre. Vi er to lærere på 
skolen, der er begyndt at bruge det for 
alvor, og vi har arbejdet sammen om at 
udvikle forløbsindhold, som vi deler med 
hinanden. Det er blevet meget nemmere 
at kopiere forløb og flytte rundt på indhold 
i lektionerne.  

I forhold til synlig læring gør jeg nu det, at 
jeg i præsentationen til en lektion skriver 
disposition ind på første slide, faglige mål 
på næste slide og på efterfølgende slides 
arbejdsopgaver i form af tekst, filer eller 
links, som eleverne skal arbejde med. Når 
lektionen så begynder, gennemgår jeg 
dispositionen og de faglige mål på pro-

jektoren, hvorefter eleverne åbner deres 
egne laptops, klikker ind på lektionen og 
går i gang med arbejdet. 

Præsentationen opfatter jeg som en 
slags Power Point, der kan scrolles frem 
og tilbage i, ligesom jeg plejede at gøre 
med e-tavlerne. Jeg synes især det er rigtig 
godt, at der kan lægges alle slags filtyper 
ind, noget der ikke er muligt i Meebook.
 
Jeg forventer, at det bliver muligt at 
få præsentationerne med i undervis-
ningsbeskrivelsen, samt at eleverne kan 
downloade hele forløbet med indhold i en 
samlet offline version, som de kan have 
med til eksamen. 

Jeg håber, MaCom fortsat vil arbejde 
videre med forbedring af de nye pædago-
giske funktioner, så lærere kan få glæde 
af de øgede muligheder for planlægning, 
vidensdelingen og synlig læring.

Bente Guldbrandsen underviser i Fysik,  Samfundsfag og Innovation C på Ordrup Gymnasium og 
fortæller her om sine erfaringer med Forløbsdeling i Lectio.
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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


