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Introduktion 
Denne lærervejledning skal fungere som hjælp og inspiration til lærerne i brug af 

læringsplatfomen som findes på https://musicality.academy. 

Platformen, lektionerne og lærervejledningen er udviklet af Anders Johansen og 

Peter Korgaard, der begge er cand.mag i musikvidenskab. Anders Johansen har 

mange års erfaring som gymnasielærer, mens Peter Korgaard har mange års erfaring 

med udvikling og projektledelse af digital læring. 

Musicality henvender sig til skoler, der har musikteori og/eller hørelære på skemaet, 

og som gerne vil opnå endnu bedre resultater med de studerendes arbejde med 

disse emner. Det vil primært sige STX, HF, musikskoler og 7.-10. klasse i folkeskolen. 

De indledende nodelektioner kan sagtens anvendes i grundskolens 3.-6. klasse med 

lærerstøtte. 

Hvorfor anvende Musicality i undervisningen? 
Undervisning i musikteori og hørelære er på mange måder ikke egnet til 

klasseundervisning, fordi der oftest ikke er mulighed for tilstrækkelig fokus, træning, 

repetition og feedback til den enkelte studerende. Evnen til at kunne anvende 

musikteori og hørelære i praksis bliver derfor ikke tilstrækkelig opøvet og 

automatiseret hos de studerende. Specielt i traditionel klasseundervisning, hvor 

antallet af studerende i en klasse ofte er stort, er det ikke muligt at imødekomme den 

enkelte studerendes specifikke behov. I stedet leveres undervisning i et tempo, som 

mange studerende ikke kan følge med til, og som derfor ikke får indarbejdet 

musikteorien og hørelæren tilstrækkeligt. Den nødvendige repetition og træning 

overlades som regel til de studerendes eget ansvar, uden at den studerende 

samtidig gives de nødvendige hjælpemidler og støtte til at gennemføre opgaven. 

Som lærer er det tilsvarende vanskeligt at have overblik over de enkelte studerendes 

specifikke progression og færdigheder.  

I soloundervisningen på musikskoler er det også vanskeligt at nå at arbejde med teori 

og hørelære, fordi den kostbare tid skal bruges til at opøve de praktiske færdigheder. 

Musicality tager udgangspunkt i den erfaring, at hvis de studerende selvstændigt og 

individuelt kan træne og repetere deres musikteoretiske færdigheder på deres 

individuelle niveau, sker der en væsentlig opkvalificering, der har en stærkt 

afsmittende effekt på alle andre musikaktiviteter.  

På Musicality kan de studerende arbejde individuelt med at forstå de områder, de har 

behov for. Og de kan fortsætte så længe, de har behovet. Derved opnår de både en 

teoretisk og praktisk forståelse, som de kan anvende videre frem. De studerende 

bliver stærkt motiverede af den interaktive form, hvor de får løbende får feedback, på 

alle deres handlinger. 

https://musicality.academy/
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Forudsætninger 
Musicalitys undervisning forudsætter ikke noget forhåndskendskab. Det første store 

kursus giver de grundlæggende færdigheder i nodelæsning, som de efterfølgende 

kurser kræver. Kurserne er opstillet i logisk rækkefølge, og gennemførelsen af et 

kursus kvalificerer automatisk til det efterfølgende. Der er intet krav om, hvor man 

begynder eller afslutter. Det er derfor muligt at springe ind, hvor man fagligt hører til. 

Det betyder også, at man som studerende kan springe tilbage, hvis man oplever 

lektionerne for vanskelige. Det er nemlig tegn på, at der er noget tidligere stof, som 

endnu ikke mestres. 

I øjeblikket dækker portalen nedenstående områder, men der udvikles løbende nyt 

indhold, som stilles til rådighed for alle brugere. Sammenlagt udgør de i øjeblikket 

128 lektioner: 

- Nodelæsning 

- Intervaller 

- Treklange 

- Firklange og højtopbyggede akkorder 

- Tonalitet 

- Funktionsharmonik 

- Modalharmonik 

 

Tekniske forudsætninger 
Portalen fungerer på Chrome, Edge og Opera. I øjeblikket er det de eneste browsere, 

der fuldt understøtter de funktioner, som Musicality anvender. Hverken Safari eller 

Firefox kan benyttes i øjeblikket. På Android og PC kan Musicality installeres som app 

fra Chrome eller Edge.  
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Sådan kan portalen anvendes i undervisningen 
Der findes grundlæggende 4 forskellige måder at anvende portalen. De kan 

anvendes selvstændigt eller i kombination afhængig af, hvad der passer til din 

situation. 

Undervisningsdifferentiering 
Det er helt normalt, at eleverne på et hold ikke er på samme niveau. Er forskellen 

mellem eleverne ikke stor og holdet lille, er det nemmere at håndtere, men generelt 

bliver det hurtigt vanskeligt. Der vil typisk være en lille mellemgruppe, hvor 

undervisningen fungerer rigtigt godt, men de resterende elever kan enten ikke følge 

med eller keder sig, fordi det er for nemt. Det er et vilkår, der er svært at omgå. 

Musicality gør det muligt, at eleverne arbejder individuelt på det niveau, hvor de 

befinder sig. Det er uanset om de er nybegyndere, der først skal lære at læse noder, 

eller er klar til at gå i gang med funktionsharmonik. Fordi du kan følge elevernes 

individuelle progression, forandrer din undervisningsrolle sig fra at være formidler til 

at være coach og sparringspartner. I stedet for at stå ved tavlen og gennemgå stoffet 

og efterfølgende give lektier for, skal du bruge din tid på at: 

• hjælpe eleverne med at finde deres faglige niveau og det sted på Musicality, 

hvor de bør begynde 

• hjælpe eleverne fagligt med de dele, de har svært ved at forstå eller løse 

• give eleverne individuelle lektier for 

• give eleverne sparing på deres udvikling og hjælpe dem til at anvende 

systemet effektivt. Det inkluderer rådgivning om, hvad de potentielt skal 

springe tilbage til, hvis de aktuelle lektioner pludselig bliver for vanskelige. 

Hvis du kører fuld undervisningsdifferentiering i klassesammenhæng anbefaler vi, at 

du anvender stjernesystemet til at give lektier for. Stjernesystemet er dels en 

motivator til eleverne, hvor de får en stjerne hver gang, de løser en opgave, men 

også en måde hvorpå, du kan dosere lektier. Du kan f.eks. sige til eleverne, at de skal 

løse 2 opgaver til næste gang og dermed opnå to ekstra stjerner. På den måde får 

eleverne den samme mængde lektier uanset, hvilket niveau de er på. 

Du kan se elevernes opnåede stjerner i rapporteringen. 

Flipped Classroom 
Flipped Classroom er en undervisningsstrategi, hvor forholdet mellem 

klasseundervisning og hjemarbejde byttes om. Traditionel klasseundervisning 

foregår typisk ved at formidlingen af stoffet foregår i klassen gennem læreren og 

lektierne laves i hjemmet.  I Flipped Classroom forbereder eleverne sig i hjemmet og 

lektierne laves i klassen. Det har den fordel, at eleverne allerede har en god 
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forståelse af emnet, når de ankommer i timen og  undervisningen derfor kan 

begynde på et højere fagligt niveau.  

Fordi Musicalitys lektioner både indeholder den faglige formidling af stoffet og de 

tilknyttede øvelser, kan du faktisk bringe konceptet endnu videre. Du har nemlig den 

mulighed at lade eleverne lave hele eller dele af en lektion – altså både forståelse 

og øvelser – hjemme. Når eleverne ankommer til klassen, mestrer eleverne derfor til 

en vis grad emnet, og klassetiden kan derfor anvendes til at snakke om de 

spørgsmål, eleverne har, og til at anvende den lærte viden i praksis. F.eks. at arbejde 

med kor, sammenspil, musikhistorie eller andet, der er relateret til lektionen.  

Vær opmærksom på, at Flipped Classroom kræver, at der er en fælles progression 

på klassen. 

Traditionel klasseundervisning 
Der er ikke noget galt med traditionel klasseundervisning, hvor formidlingen foregår 

på klassen og alle følger en fælles progression. Specielt i de yngre klasser er det 

meget effektivt, eller i situationer hvor eleverne har sproglige vanskeligheder. 

Musicality gør det enkelt og nemt at gennemføre den type undervisning. Vi 

anbefaler, at den faglige formidling foregår på klassen ved at lektionens slideshow 

deles og gennemgås i klasserummet. Alle slideshows er bygget op således, at der 

stilles spørgsmål, som brugeren (eleven) skal reflektere over og svare på. Du kan 

derfor læse teksten op, afspille lydeksemplerne og tage dialogen med eleverne. På 

den følgende slide gives svaret. Efterfølgende kan eleverne arbejde selvstændigt 

med opgaverne. Hele undervisningen er faktisk forberedt på forhånd. 

Denne undervisningsform er specielt velegnet til klasser i folkeskolen. 

Individuelt arbejde 
Det er ikke altid at teori- og hørelæreundervisning foregår i klasserummet. I 

soloundervisning er den ofte helt forsvundet, fordi fokus er på instrumentet. Det 

betyder ikke, at der ikke er behov for undervisning i musikteori og hørelære. Det 

giver nemlig rigtig god mening, at eleverne, samtidig med de studerer et instrument, 

også får udviklet teoriforståelsen, bliver bedre nodelæsere og får trænet deres øre. 

Du kan derfor med fordel lade eleverne følge Musicalitys lektioner sideløbende med 

det arbejde, I ellers laver. Du kan også indrage specifikke kurser og lektioner, der 

relaterer sig til det stykke musik, I aktuelt arbejder på, så der kommer sammenhæng 

mellem musik og teori.   
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Brugertyper 
For skoler har portalen 3 forskellige brugertyper: 

Skoleadministrator: En skoleadministrator administrerer skolen. Det vil sige opretter 

og sletter lærere efter behov. Skoleadministratoren er også den, som køber nye 

licenser til skolen, hvis der er behov. Der kan kun være én skoleadministrator pr. 

skole, men funktionen kan overgives til en anden lærer.  En skoleadministrator er 

også lærer, som kan invitere sine egne studerende. 

Lærer: En lærer er en underviser, der har retten til at invitere studerende. Alle 

studerende, som læreren inviterer, opretter sig selv og er automatisk tilknyttet 

den inviterende lærer. Studerende kan overføres til en anden lærer eller slettes 

efter behov. En lærer kan kun slette sine egne studerende. 

Studerende: En studerende er tilknyttet en bestemt skole og en bestemt lærer. En 

studerende kan altid slette sig selv via sin profil. 

Økonomi 
Ved oprettelse får skolen 1 gratis licens, så I kan afprøve Musicality risikofrit. En licens 

er 1 års adgang for 1 person. Der kan sagtens være flere brugere på, selvom I kun har 

1 licens. Brugerne deles blot om licensen, og den varer tilsvarende kortere tid. I 

betaler derfor altid efter forbrug.  

På et tidspunkt opbruger skolen sine licenser, hvorefter der kun er adgang til den 

første lektioner i hvert kursus, Nye licenser kan tilkøbes på portalen af 

skoleadministratoren. Efter køb sender vi en faktura til skolen og tildeler straks 

licenserne. 

14 dage inden licenser udløber, oplyser vi skoleadministratoren om, at I snart løber 

tør. 

Brugerbetalt skoleadgang 
Hvis I ønsker at give de studerende adgang til Musicality, men måske ikke har 

tilstrækkeligt økonomisk råderum til at købe licenser, kan I lade de studerende selv 

betale. 

I opnår stadig den billigste adgang via køb af licenser, som giver fri adgang til alle 

lektioner for alle. Men hvis skolen ikke har råd til licenser, har I mulighed for at lade 

de studerende selv betale. Det gør de ved tegne abonnement efter oprettelse på 

skolen. Som studerende får de abonnementet til en reduceret pris på DKK 20,00 om 

måneden. De studerende, der vælger at købe abonnement, opnår på den måde 

adgang til alle lektioner, og I som undervisere har samtidig adgang til rapporteringen 

og styringen helt som vanligt.  Hvis skolen efterfølgende køber licenser, slettes alle 
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abonnementer, og de studerende får gratis adgang. Det betyder, at alle skoler, 

uanset økonomi, kan få råd til at bruge Musicality. 

Sådan tegner de studerende abonnement 
Når de studerende er logget ind på Musicality og er tilknyttet til skolen, vælger de 

MIN PROFIL og derefter ABONNEMENT. Her kan de vælge OPGRADER, hvorefter de 

guides gennem betalingsvinduet. Efter at de har betalt, får de vist en kvittering. Når 

de logger på igen, har de fuld adgang til alle lektioner, og læreren kan følge deres 

fremskridt helt som sædvanligt. 

Bemærk, at studerende kun kan tegne abonnement, hvis skolen ikke har licenser.. 
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Fælles funktioner 
Uanset om du er skoleadministrator, lærer eller studerende, har du adgang til alt 

indhold. Indholdet er opdelt i kurser, der består af et antal lektioner.  

Så længe, du ikke er inde i en lektion, vil du kunne se hjælpetegnet   flere steder. 

Når du vælger det, åbner en lille tekst, der beskriver, hvad det pågældende element 

kan. Vælg tegnet igen for at lukke teksten. 

Oversigt over kurser 
Oversigten over kurserne er det første, man ser, når man er logget ind, og man kan 

tilgå lektionerne ved at trykke på den grønne knap under kurset. 
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Oversigt over lektionerne 
Lektioner er niveauet under kurser. De enkelte lektioner rummer den egentlig læring. 

Du tilgår den enkelte lektion ved at klikke på den grønne knap under den ønskede 

lektion. 

Hvis du ønsker at gå tilbage til oversigten over kurser, klikker du blot på  

Tilbage til kursusoversigt i brødkrummen.  
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Lektionerne 
Selve undervisningen er i lektionerne. Når du åbner en lektion, lukkes du ind i et nyt 

univers, hvor træningen foregår. 

Anvend pilene øverst til venstre for at bevæge dig frem og tilbage mellem indholdet. 

Luk lektionen på krydset i øverste højre hjørne, inden du lukker browseren. Det sikrer, 

at portalen husker alle dine resultater. Lektionen vil også åbne samme sted næste 

gang. 
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Menuen i øverste venstre hjørne giver adgang til ekstra funktioner, afhængig af 

hvilken lektion du er i gang med. 

- Oversigten giver en indholdsfortegnelse, som også angiver dine fremskridt.  

- Kvintcirklen er et interaktivt hjælpeværktøj. 
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Lektioner består af en blanding af grundviden og øvelser. Grundviden er formidling af 

den viden, som kræves for at kunne udføre de efterfølgende øvelser. Øvelser er 

træning i specifikke færdigheder knyttet direkte til den forudgående grundviden.  

Grundviden Øvelse 

 

For at bestå en øvelse skal de studerende løse et antal opgaver korrekt. Hvis den 

studerende begår en fejl, mistes op til to stjerner – afhængig af, hvor mange stjerner 

eleven i forvejen har. Det sker for at sikre, at eleven løser opgaven på et mere 

automatiseret niveau og læring reelt er opnået. 

De grønne udfyldte stjerner viser det antal spørgsmål, som eleven har svaret korrekt 

på i denne omgang. De grå udfyldte stjerner viser det maksimale antal spørgsmål, 

som eleven har svaret korrekt på, inden der blev svaret forkert. De uudfyldte stjerner 

har eleven endnu ikke svaret korrekt på. 

Læreren kan se, hvor mange og hvilke øvelser den studerende har bestået. Men ikke 

hvor mange forsøg den studerende har brugt. Det er derfor et trygt øverum at lave 

øvelserne i. Målet med dem er ikke at blive hurtig færdig, men derimod at træne en 

færdighed, indtil den er sikker – og gerne så meget, at færdigheden er ubesværet. Så 

er det nemlig let at lære noget nyt, og det er meget tilfredsstillende at opleve, at der 

er noget man kan. 
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Profil 
Alle brugere har en profil. Herfra kan man se og opdatere sine personlige 

informationer og tilvælge og fravælge inspirationsmails og nyhedsbreve. Det er også 

her, man sletter sin konto hos Musicality.  

- Vælg fra topmenuen for at tilgå din profil  

Vær opmærksom på, at en lærer ikke kan slette sin profil, før alle de studerende er 

overflyttet til en anden lærer.  

En skoleadministratoer skal desuden overføre administrationsretten til en anden 

lærer, før den personlige profil kan slettes.  

 

 

Lærere kan nulstille deres profil. Derved slettes alle de gemte data om, hvor langt 

læreren er kommet, og alle lektioner vil begynde forfra. Det er hensigtsmæssigt, hvis 

man vil være sikker på, at lektionerne åbner fra første side og ikke inde midt i en 

øvelse. 

Studerende kan ikke nulstille deres profil.  
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Support 
Hvis du støder ind i problemer, hjælper vi gerne. Du kan kontakte os direkte fra 

portalen ved at vælge fra topmenuen.  

Du kan vælge mellem at stille et generelt spørgsmål eller indberette et teknisk 

problem. Giv os så præcis beskrivelse som mulig – inklusiv et screendump, hvis 

muligt. Som minimum vil vi gerne vide, hvilken lektion fejlen opstår i, og hvad fejlen 

består i.  

Det er også her, du kan hente den seneste version af denne lærervejledning. 
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Skoleadministrator 
Dette afsnit beskriver funktioner specifikke for skoleadministratoren. 

Sådan inviterer du en lærer 

- Vælg fra topmenuen  

- Vælg Lærer 

- Angiv navn og email på den kollega, du vil invitere.  

- Klik på knappen Invitér 

Din kollega vil nu modtage en email med en invitation til at oprette sig selv. 
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Sådan sletter du en lærer 
Hvis en lærer af en eller anden grund ikke længere skal være tilknyttet portalen, kan 

du som skoleadministrator slette læreren. Du skal være opmærksom på, at når du 

sletter en lærer, overføres alle lærerens studerende til dig. Det kan derfor være en 

fordel at lade den afgående lærer selv overføre de studerende, inden du foretager 

sletningen.  

- Vælg  fra topmenuen. 

- Klik Slet ud for den lærer, du ønsker at slette. 

 

  



19 
 

Sådan vedligeholder du skolen 

- Vælg fra topmenuen. 

Fra skolemenuen vedligeholder du skolens grundlæggende informationer, holder øje 

med tilbageværende antal licenser og hvor langt de strækker, samt med det antal 

studerende, som skolen har aktuelt har tilknyttet. Det er også herfra, du køber nye 

licenser eller sletter skolen, hvis I ikke længere ønsker at være tilknyttet. 

 

 

Sådan sletter du skolen 

- Klik SLET fra menuen i bunden.  

Vær opmærksom på, at en sletning af skolen også sletter samtlige brugere og deres 

resultater. Ligeledes mistes eventuelle tilbageværende licenser. 

Sådan fjerner du alle skolens studerende 

- Klik FJERN ALLE STUDERENDE fra menuen i bunden.  

Hvis der ikke er studerende på skolen, der skal fortsætte med at bruge Musicality, 

kan du som administrator fjerne dem alle på en gang. Fordi det er en meget 

grundlæggende ændring, der ikke kan fortrydes, bliver du først advaret. Fortsætter 
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du, bliver samtlige studerende på skolen konverteret til selvstuderende. Det vil 

efterfølgende ikke forbruge af skolens licenser. 

Sådan ser du alle skolens brugere 

- Klik SE ALLE BRUGERE fra menuen i bunden 

 

Her kan du alle skolens brugere – lærere og studerende. Du kan også fjerne elever 

fra skolen. Det skal du ikke normalt gøre, da det er den studerendes lærers opgave. 

Der kan dog være situationer, hvor det er praktisk, at du som administrator har 

muligheden. 

 

 

Sådan retter du skolens grundlæggende informationer 

- Klik RET fra menuen i bunden og udfyld formularen  
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Sådan køber du nye licenser 

- Klik KØB LICENSER fra menuen i bunden. 

Licenser giver brugerne adgang til lektionerne på Musicality. En licens er 1 års 

adgang til Musicality for 1 bruger. Hvis der er flere brugere på, deles de om licensen, 

der derfor varer tilsvarende kortere. 

Hvis du ved, hvor mange brugere der skal være på og hvor længe, de skal være på, 

kan du nemt beregne, hvor mange licenser, I har brug for og se, hvilke rabatter I kan 

opnå. 

- Angiv antal brugere og det antal måneder, de skal være på under Beregn, 

hvor mange licenser, I har brug for. 

- Antallet af licenser beregnes og skyderen stiller sig på den optimale pris, så I 

opnår den største rabat. 

- Leg eventuelt med skyderen for at se prisforskelle og rabatter, hvis I køber 

flere eller færrer licenser. 

 

  

- Når skyderen står på det antal af licenser, du ønsker at købe, og du har 

accepteret vilkår, kan du klikke køb. 
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Du har nu bestilt licenser, og Musicality sender en faktura til din skole. Licenserne 

leveres så snart, vi har registreret købet. 

Sådan overfører du skoleadministrationen til en anden lærer 

- Gå ind på din profil ved at vælge  fra topmenuen 

- Vælg OVERFØR ADMINISTRATION 

 

- Vælg den kollega, du vil overføre administrationen til, og klik Overfør 

Administration.  

Du bliver bedt om at bekræfte dit valg. Hvis du accepterer, bliver administrationen 

overført og du bliver logget ud. Når du logger ind igen, vil det være som lærer. Det er 

den eneste ændring. Du har stadig alle dine studerende. 
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Lærer 
Dette afsnit beskriver funktioner specifikke for lærere. 

Sådan tilknytter du studerende 
Studerende kan tilknyttes på to måder: Enten i form af en invitation eller i form af en 

lærerkode. Metoderne giver samme resultat, men hvis du skal tilknytte mange 

studerende, er det meget lettere at anvende lærerkoden. 

Tilknytning via invitation 

- Vælg  fra topmenuen   

- Angiv navn og email på den studerende, du vil invitere.  

- Klik på knappen INVITÈR 

Din studerende vil nu modtage email med en invitation til at oprette sig selv. Hvis 

eleven ikke modtager emailen, kan den være havnet i spamfolderen. 
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Tilknytning via lærerkode 

- Vælg  fra topmenuen   

- Vælg Invitér med lærerkode fra bundmenuen 

- Vælg knappen Opret kode 

- Vis siden på projektoren i klassen eller kopier teksten i feltet og send den til 

dine studerende. 

Dine studerende kan nu oprette sig under "Kom i gang" på forsiden ved at vælge 

Studerende og anvende emailadressen og koden. Det er vigtigt, at de studerende får 

at vide, at de næste gang skal logge sig ind ved at klikke på LOGIN på forsiden, og at 

de dér bruger deres egen emailadresse og deres eget kodeord. 
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Når dine elever har oprettet sig, anbefaler vi, at du sletter koden igen. Så kan den ikke 

misbruges af andre. Får du brug for lærerkoden igen, opretter du bare en ny.  

Vær opmærksom på, at hvis du opretter en ny kode, virker den gamle ikke længere. 

Sådan overskuer du dine studerende og deres fremgang 
Du kan se dine studerendes fremgang på to måder.  

- På individuelt niveau, hvor du kan åbne rapporteringen for den enkelte 

studerende og se progressionen. 

- På lektionsniveau, hvor du kan åbne rapporteringen for den enkelte 

lektion og se progressionen for de studerende, der har arbejdet med 

lektionen. 

De to rapporteringsformer supplerer hinanden. Hvad du skal bruge afhænger helt af, 

hvordan du anvender Musicality i undervisningen, og hvad du er interesseret i at 

vide. 

Rapportering på individuelt niveau 

- Vælg  fra topmenuen 

 

Nederst er de studerende, som er blevet inviteret, men endnu ikke har registreret sig. 

Hvis du ønsker at gensende invitationen, skal du først slette den eksisterende 

invitation. 
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Øverst er dine studerende i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. Her kan du se, at 

Elev 1 har gennemført 1,8% af det samlede indhold, mens Elev 2 kun har gennemført 

1,0%. 

De gule stjerner ud for elevens navn viser, hvor mange øvelser den studerende har 

gennemført. F.eks. har Elev 1 gennemført 6 øvelser. 

Tidspunktet efter den studerendes navn viser, hvornår den studerende sidst har 

været aktiv.  

Du kan også se, at de studerende kan sorteres i forskellige hold, og at de tre elever 

endnu ikke er tilknyttet noget hold. Derfor er de i gruppen „Holdløs“. Se mere om hold 

nedenfor. 

Hvis du vil undersøge den studerendes status nærmere, kan du åbne den 

studerendes resultater ved at vælge navnet. 

 

 

Her kan du se, at Elev 1 har gennemført 6,7% af kurset „Nodelæsning“, men intet 

andet. Hvis du vil vide, hvilke lektioner Elev 1 har taget, skal du blot åbne kurset ved 

at vælge det. 
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Her kan du se, at Elev 1 har gennemført (og dermed bestået) lektionerne 

„Introduktion til nodelæsning“ og „Rytme“, men kun er 33% færdig med lektionen 

„Pauser“.  
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Rapportering på lektionsniveau 

- Vælg  fra topmenuen 

- Vælg LEKTIONER nederst til venstre 
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Her ser du alle kurser 

Åbn det kursus, du er interesseret i og find den lektion, du ønsker information om. 

 

Her er lektionen „Rytme“ i kurset „Nodelæsning“ åbnet. Første Elev er halvvejs og 

Fjerde Elev er helt færdig. Anden Elev og Tredje Elev har haft lektionen åben og 

måske læst introduktionen, men de har ikke gennemført nogle øvelser. 

Bemærk. det er kun studerende, der har haft lektionen åben, der fremgår af listen. 

Hvis du ønsker det, kan du sortere de studerende efter hold ved at klikke på 

holdnavnene øverst.  

Sådan inddeler du studerende i hold 
Når man har studerende fra flere hold, bliver det hurtigt uoverskueligt at følge med i, 

hvor langt de studerende på hvert hold er kommet. 

- Vælg  fra topmenuen  

- Vælg HOLD nederst til venstre 
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- Vælg „Opret hold“ nederst til venstre 
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- Skriv et unikt holdnavn og vælg „Opret hold“. 

 

De oprettede holdnavne vises i toppen af feltet som vist herunder. 

  

- Vælg „Tilbage“, når du er færdig med at oprette hold. 
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Ændre og slette hold 

 

- Vælg  fra topmenuen  

- Vælg „Hold“ nederst til venstre 

- Vælg „Ret“ for at ændre holdets navn 

- Vælg „Slet“ for at slette holdet. Alle de studerende på holdet flyttes til 

„Holdløs“ 

 

Flyt studerende til et hold 
Når du har oprettet et hold, kan de studerende flyttes til holdet. 

- Vælg  fra topmenuen 

- Vælg HOLDLØS  ud for den studerende, du vil tilknytte til et hold 

- Vælg holdnavnet eller vælg  for at annullere 

- Gentag for hver studerende 

 

De studerende vil nu vises under det hold, de er tilknyttet. Vælges „Alle“ som 

ovenfor, vil alle de studerende vises, men sorteret alfabetisk i hold. 
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Sådan overfører du en studerende til en anden lærer 

- Vælg  fra topmenuen 

- Klik Overfør ud for den studerende, du ønsker at overføre 

 

Vælg den lærer, du ønsker at overføre den studerende til og klik Overfør studerende. 

 

Sådan fjerner du en studerende 

- Vælg  fra topmenuen 

- Klik FJERN ud for den studerende, du ønsker at fjerne 
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Sådan fjerner du alle studerende på et hold 

 

- Vælg  fra topmenuen  

- Vælg „Hold“ nederst til venstre 

- Vælg Fjern studerende ud for holdets navn 

Nogle gange er det nødvendigt at fjerne alle studerende på et hold – f.eks. når 

skoleåret er omme. Du kan selvfølgelig fjerne de studerende enkeltvis, men er det et 

helt hold, det drejer sig om, er det  meget nemmere at fjerne alle de studerende på 

holdet. Fordi handlingen ikke kan fortrydes, bliver du først advaret. Når studerende 
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fjernes, bliver de konverteret til selvstuderende med gratis abonnement og 

forbruger derfor ikke længere af skolens licenser.  
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Studerende 
Studerende kan, udover at følge lektioner, udelukkende logge ind, se oversigten 

over kurser og lektioner, rette deres egne oplysninger og slette sig selv. 

Studerende kan følge deres fremskridt som vist herunder: 

 

Stjernen og tallet i toppen af skærmbilledet viser, hvor mange øvelser den 

studerende har bestået. 

På selve lektionsknappen viser , at lektionen er bestået.  

 viser sammen med procentsatsen, at øvelsen er påbegyndt, og hvor mange 

procent af øvelserne i lektionen der er bestået. 


