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Overblik 
 

Fanen Opgaver ligger i det øverste menufelt. 

Her kan du se en status over afleverede, returnerede og kommende opgaver, 

  

en oversigt over de stillede opgaver - ordnet efter kalenderen, 

 

 

en afleveringsplan (her oprettes opgaver), 

 

et opgavearkiv (du kan finde tidligere stillede opgaver) 

 

og fanen Besvarelser, hvorunder du finder en række modulfaneblade (også årets afsluttede 
moduler). Bemærk at modulerne først dukker op i rækken, når du har oprettet en opgave på 
holdet. Her down- og uploader du kursisternes opgaver. 

 



Aflevering i ludusweb – vejledning til lærere 16. august 2015 

3 
 

Oprettelse af nye opgaver 
 

For at oprette en ny opgave skal du ind i afleveringsplanen.  

Vælg først hold  

 

Klik derefter på det grønne kryds ved den valgte dato.  

 

Der åbnes et vindue med fanen Beskrivelse, som udfyldes med titel, afleveringsfrist, 
kursisttid, og der kan evt. laves en beskrivelse og/eller vedhæftes et dokument. 

Du kan nu vælge Gem og luk  eller klikke på fanen Konfiguration. 
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Fanen Konfiguration ser således ud, og du kan her ændre de oplistede indstillinger. 

 

Ved at tillade Gruppebesvarelse kan kursisterne aflevere i grupper. Alle gruppemedlemmer 
vil blive registreret ved afleveringen. 

 

For at oprette opgaver længere frem i tiden vælg periode 

 

og klik på opdater   
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Download af kursistopgaver og upload af de rettede opgaver 
 

Ludusweb sætter selv  ved de opgaver, som afleveres rettidigt og   ved de opgaver, som 

afleveres for sent – såfremt de afleveres i ludusweb! Se længere nede, hvordan du kan ændre 

denne status. 

Klik på Besvarelser og dernæst på fanen for det ønskede modul (på rækken med skoleårets 

moduler) og dernæst den ønskede opgave for at downloade opgaverne. 

Dette vindue åbnes. 

              Opgavens titel 

1. Download alle opgaver – for yderligere vejledning se 

nedenfor. 

2. Download nye besvarelser – klik her, hvis du har hentet 

opgaverne én gang, men gerne vil tilføje de som er kommet 

til senere (evt. for sent). 

3. Ret og kommentér skal du bruge, når du vil returnere 

opgaverne - enkeltvist eller alle på én gang. Her kan du desuden notere en karakter, som 

kursisterne kan se i deres portfolio. 

4. Send besked hvis du vil sende en besked (ikke en SMS) til de kursister, som skal aflevere 

opgaven.  

5. Rediger opgave – hvis du fx vil ændre afleveringsdato, indstillinger under Konfiguration 

eller vil tilføje grupper. 

6. Rediger status – hvis du vil redigere kursisternes afleveringsstatus. Du kan vælge mellem 

følgende muligheder: 
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Download alle besvarelser 
Tryk på pilen ved siden af gem og gem mappen på dit skrivebord. Alternativt kan du gemme 
filen et sted du kan huske. 

 

Mappen ligger nu på dit skrivebord og har en lynlås – deraf navnet zip. 

 

  

 

Dobbeltklik på mappen og tryk derefter på Udpak alle filer. 

 

På dit skrivebord får du nu en mappe med samme navn. Denne mappe er ikke zippet. Det er i 
denne mappe du skal finde filerne og kan rette i opgaverne. 

Du må ikke ændre filernes navn. 

Slet zip mappen fra dit skrivebord. 
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Upload af rettede opgaver 
 

Når du har rettet alle opgaverne skal filerne pakkes igen og uploades til Ludus. Højreklik på 
mappen >> send til >> zip komprimeret mappe 

 

Du har nu igen en pakket zip fil på dit skrivebord. I denne fil er dine rettede opgaver klar til 
upload på Ludus. 

 

 
Gå tilbage til LudusWeb og find dette vindue  
på samme måde som da du downloadede  
opgaverne (se s. 5 i denne vejledning) 
 

Vælg Ret og kommentér. 
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For at uploade besvarelser til alle vælger du Upload rettede besvarelser 

Find og vælg dernæst din zip fil med de rettede opgaver 

 

 

For at returnere en enkelt besvarelser vælger du først en kursist på listen og vælger dernæst 
Upload nyt dokument 

 

Kommentér opgaver og giv en karakter 
Du skal blive i dette vindue for at skrive en individuel kommentar til kursisterne. Du kan 
desuden taste en karakter. 

Husk at trykke på Gem, når du er færdig med en kursist. 
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