
Interna
l - KMD 

MU|MIN·UDDANNELSE

GRUPPEAFLEVERINGER I
MIN·UDDANNELSE

ver. 1.0 - marts 2022



Interna
l - KMD 

GRUPPEAFLEVERINGER
I denne vejledning kan du læse om, hvorledes gruppeafle-
veringer i MinUddannelse kan bruges som en del af det 
didaktiske arbejde omkring afleveringer og opgaver.
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Gruppeafleveringer er en understøttelse af gængs 
pædagogisk og didaktisk praksis i skolerne i Danmark.

Idéen er at give lærere og pædagoger et værktøj til dels at 
håndtere gruppeafleveringer og de tilhørende opgaver 
mht. feedback og formative processer ift. dette.

Værktøjet kan naturligvis bruges kreativt og frit, og vil der-
for også kunne anvendes til gruppedialog mellem skolens 
undervisere og elever.

Gruppeafleveringer findes både som element i forløb og 
direkte i ugeplanen, og er i udgangspunktet en udvidelse
af afleveringsopgaver, som du (måske) kender dem i
MinUddannelse.

I denne vejledning kan du indledningsvist lære gruppeaf-
leveringer at kende, og så vil du efterfølgende evt. kunne 
søge inspiration i de kommende vejledningsvideoer, du 
kan finde direkte i MinUddannelse via dette link:  
Instruktionsvideoer og -manualer
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https://www.minuddannelse.net/Node/nyheder/videos/
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Gruppeafleveringer er en funktion, du kan vælge at 
udvide dine Afleveringsopgaver med. Dvs. du i første 
omgang skal oprette en sådan.

4

GRUPPEAFLEVERING I FORLØB/UGEPLAN

MU|MIN·UDDANNELSE :: VEJLEDNING

AFLEVERINGSOPGAVE I FORLØB
I et undervisningsforløb oprettes en afleveringsopgave idet 
du gør til en indholdsside, og vælger det store [ + ]-ikon, 
hvorefter du vælger at indsætte en Afleveringsopgave.
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AFLEVERINGSOPGAVE I UGEPLAN

I ugeplanen, MinUge, opretter du en opgave til en given 
dato, og så vælger du opgavetypen Afleveringsopgave.

Når du har oprettet en afleveringsopgave, skal du klikke på 
[Opret grupper], hvilket ændrer hele opsætningen af din 
opgave til i stedt at gøre det muligt at modtage afleverin-
ger fra elevgrupper, ligesom det bliver muligt for dig både 
at give individuel og gruppe-feedback.

SÅDAN OPRETTES GRUPPER
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Du finder [Opret grupper] som en del af en afleverings-
opgave, hvor den viser sig som du kan se det her:
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OPRET GRUPPER PÅ AFLEVRINGEN

Idet du vælger [Opret grupper] kommer du til følgende 
visning:

Du kan nu tage stilling til gruppens størrelse idet du 
benytter menupunktet hertil:

RAMMER FOR GRUPPEDANNELSEN
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Du har flere parametre, der kan indstilles, både 
gruppeantal:

Samt hvordan grupperne skal dannes; om det er et fast 
antal af grupper, eller om antallet af grupper skal define-
res ud fra elevantallet pr. gruppe:
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Har du ikke specifikke krav/ønsker til elevfordelingen, kan 
du nu lade MinUddannelse fordele eleverne på det 
enkelte grupper. I givet fald klikker du på [Fordel elever]:

Er du tilfreds med elevfordelingen, så kan du klikke [Brug 
inddeling].

Er du ikke tilfreds med fordelingen, kan du klikke ligeså 
mange gange på [Fordel igen] du har brug for, indtil 
grupperne er sammensat på en måde, der kan bruges i 
denne sammenhæng.

AUTOMATISK FORDELING AF ELEVER I GRUPPER
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Hvis der er behov for at enkelte elever tilgodeses ift. 
gruppefordelingen, så kan du starte fordelingen med 
manuelt at anbringe elever i hver sin gruppe eller i 
gruppe sammen. Det gør du ved fx at flytte eleverne med 
musen:

Her har jeg flyttet ”Anton” til gruppe 1, og nu fordeler jeg 
enkelte elever yderligere til grupperne 2 og 3:
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DELVIS AUTOMATISK FORDELING AF ELEVER I GRUPPER
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Idet du har anbragt elever manuelt, kan du anvende 
[Fordel elever] det antal gange der er behov for herefter. 
De pågældende elever forbliver fordelt som dit udgangs-
punkt.

Du kan også vælge at markere flere elever på en gang 
(med fluebenene) og sammen trække dem til den ønske-
de gruppe.

Herved kan du fx både sikre at elever kommer i grupper 
sammen, eller at elever undgår at komme i gruppe med 
hinanden.

Når du er tilfreds med gruppernes fordeling og 
sammensætning, trykker du på [Brug inddeling].
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Hvis du ikke ønsker at bruge den automatiske gruppe-
fordeling, så kan grupperne naturligvis også tilvejebringes 
idet du manuelt fordeler eleverne.

Dette kan du også vælge at gøre ved at trække eleverne 
til de respektive grupper med musen (drag ‘n’ drop).

MANUEL FORDELING AF ELEVER I GRUPPER

DEN ”FÆRDIGE” GRUPPEAFLEVERING

Når grupperne er fordelt og opgaven er færdig klikker du 
[Gem opgave], og så er opgaven parat til at blive delt med 
eleverne.
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Når elever begynder at arbejde med 
gruppeafleveringerne, så er det designet således at de 
skydrevsdokumenter eleverne opretter i - eller uploader 
til – en gruppeaflevering får følgende status:

1. Dokumentet deles mellem eleverne.
Alle får redigerings- og kommenteringsrettigheder.

2. Når eleverne afleverer deres aflevering, så tildeles 
underviserne redigerings- og kommenteringsrettig-
heder.

3. Andre der evt. tilgår opgaverne (forældre mm. fx 
via porteføljen) får alene læserettigheder.

Ift. punkt 3 skal det nævnes, at brugerrettighederne ift. 
grupperinger og deres rettigheder styres lokalt i kommu-
nen, og at det er denne indstilling vi benytter ift. rettig-
hedstildelingen.

Ovennævnte måde at håndtere skydrevsdokumenter på
gør sig gældende for begge skydrev, dvs. såvel Google 
Workspace for Education og Microsoft Office365.

GRUPPEAFLEVERINGER – SKYDREVSDOKUMENTER I 
AFLEVERINGEN
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Dine muligheder for at give feedback er også forandret 
på gruppeafleveringer. Her fx en gruppe, der har afleveret:

FEEDBACK PÅ GRUPPEAFLEVERINGER



Interna
l - KMD 

15

MU|MIN·UDDANNELSE :: VEJLEDNING

Når du vælger at åbne gruppen, så får du mulighed for 
både at give gruppefeedback og individuel feedback:

Og alt efter hvordan du foretager din feedback, kan du 
gemme den eller give den med det samme (som du 
kender det fra afleveringsopgaverne).

Nu skal vi se på, hvordan du kan få feedbacken ud til 
gruppemedlemmerne – enkeltvis eller for hele gruppen.
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Når du arbejder med at give gruppen feedback, kan du 
lave den mængde feedback til gruppen, du finder 
passende:
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… du kan udgive al feedback til en eller flere grupper, idet 
du udvælger hvem, der skal have feedback med fluebens-
markeringen og slutteligt klikker på [Frigiv feedback til ( ) 
valgte].

Feedbacken følger opgaven og er også synlig i både 
portfolio og elevplan.

Du kan så enten frigive feedbacken løbende eller vha. 
knappen [Frigiv feedback], eller …


