
Grundmodul

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Bogdepot

Elevmodul

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Studiemodul

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Eksamensmodul

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Time-fagmodul

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• Skemalægning
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Erfaringer med Eværker i Lectio 
HR-chef Klaus Nørby Jakobsen og hans elever, Frederik Skjoldager og Kathrine Marcussen, 
fortæller om deres erfaringer med Eværker i Lectio.

”I samarbejde med mine elever på 
Birkerød Gymnasium er jeg i gang med 
at udarbejde et Eværk i Lectio til faget 
erhvervsøkonomi. I grupper laver eleverne 
film, lydklip, tekster og billeder, som 
jeg efterfølgende samler og indsætter i 
Eværket. Eværket bidrager til, at elevernes 
kreative, innovative og kritiske evner 
udvikles, hvilket er et krav i bekendtgø-
relsen. 

Min ambition er, at eleverne skal lave 
noget undervisningsmateriale, som deres 
studiekammerater på de næste årgange 
kan benytte sig af. Dette vil have en 
psykologisk effekt, da eleverne påtager 
sig en del af ansvaret for deres medstu-
derende. Hermed fremmes selvtilliden 
og lysten til at lære hos eleverne, og det 

faglige niveau forbedres for den enkelte 
elev og for holdet samlet.

Eværket kan løbende opdateres og er 
derfor let at holde aktuel. Derudover 
besidder Eværket diverse faciliteter, som 
er simple og overskuelige. Muligheden 
for at skrive noter direkte i Eværket giver 
et bedre overblik i forberedelsessitua-
tioner. Quiz-funktionen opsummerer og 
gør det enkelt og overskueligt at finde 
ud af, om udbyttet af undervisningen 
følger hensigten, og samtidig motiveres 
eleverne til at arbejde interaktivt. 

Sammenlignet med andre digitale lærer-
midler har Lectios funktion den fordel, 
at der kan gives lektier for direkte fra en 
lektion i skemaet til Eværket. Eleverne kan 

fra deres skema klikke sig ind på lektien, 
som åbner Eværket på de relevante afsnit.
Lektierne samles automatisk i holdets 
og elevernes undervisningsbeskrivelse, 
da det hele er del af samme platform.  
Eværket er lettilgængelig hvilket gør, at 
eleverne kan læse lektier hvor end de er – 
blot de har deres smartphone, tablet eller 
pc med.

Det mest essentielle i undervisningen er, 
at eleverne involveres, og at de synes, 
at det materiale de arbejder med, er 
interessant. Ved at anvende Eværker i 
undervisningen, imødekommes de unges 
erfaringer og kompetencer og samtidig 
suppleres den traditionelle undervisning 
på bedste vis. På denne måde optimeres 
og varieres undervisningsformen.”


