Lectio - Studierapport og AT-forløb
Indhold:
1. Oprettelse af AT-forløb og tilknytning af AT-forløb til fag,
2. Studierapport i Lectio

1. Oprettelse af AT-forløb og tilknytning af AT-forløb til fag,
AT-forløbene skal indlægges i Lectio under Almen studieforberedelse, så de kommer
med i undervisningsbeskrivelsen, og desuden er det en god ide at det også fremgår af
fagenes pensum, hvis fagene har deltaget i et AT-forløb.
Dette udfyldes i lectio på følgende måde:
Et AT-forløb oprettes ved at
logge sig på
gå ind i Hovedmenuen
klik på Hold.
Vælge Almen studieforberedelse
Vælge Klasse
Vælge Studieplan
Opret forløb
Tilføj nu de fag som indgår i AT-forløbet ved f.eks. at skrive 1x MA tryk tilføj
Udfyld felterne og tryk Gem
Nu optræder AT2-forløbet Modernitet i studieplanen for klassen – både i faget og
som AT-forløb – se figur.
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Tilsvarende fremgår det af faget Matematiks undervisningsbeskrivelse.
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2. Studierapport i Lectio
Studierapporten hører til faget almen studieforberedelse. Studierapporten hører til i
faget AT og kan kun ses af eleven, når denne har logget sig personligt på.
Oplysningerne i studierapporten er først og fremmest indtastet af læreren.
Indtastningen sker i studieplanen. Oplysningerne i studierapporten er næsten
identiske med oplysningerne i undervisningsbeskrivelsen.
Studierapporten er individuel. Det vil sige, at den er forskellig fra elev til elev. I
praksis er de ret ens.
Studierapporten omfatter næsten det samme som undervisningsbeskrivelsen!
Som bekendt omfatter undervisningsbeskrivelsen for et undervisningsforløb følgende
elementer:
•

Titel og eventuelt en uddybning af titlen på undervisningsforløbet. Disse
oplysninger har man tastet ind i studieplanen.

•

Indhold. Her er det beskrevet, hvad der er læst i det pågældende
undervisningsforløb. Disse oplysninger har man tastes ind, da man
indtastede materialer.

•

Særlige fokuspunkter. Her beskrives de kompetencer, der er i spil i det
pågældende forløb. Dem har man tastet ind, dengang man lavede
studieplanen.

•

Væsentligste arbejdsformer. I forbindelse med studieplanen har man også
vinget de arbejdsformer af, som dominerer det pågældende forløb.

Studierapporten omfatter lidt mere end studieplanen. Den omfatter mere, fordi den
•

siger noget om evalueringsformer,

•

siger noget om produktformer,

•

giver den enkelte elev mulighed for at indtaste særligt studerede områder.

Indtastningen af studierapporten
logge sig på
gå ind i Hovedmenuen
klik på Hold.
Vælge Almen studieforberedelse
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Vælge Klasse
Vælge Studieplan
Klik på f.eks. 1x at for at se forløbene
Klik på det ønskede forløb for at tilføje oplysninger til indhold m.v.
Tryk på Rediger
Især skal man være opmærksom på at udfylde produktformer og evaluering –
og
Det kan være en fordel at skrive hvilke fag der er med
skriv og gem
Nu er studierapporten færdig – og resten er op til eleven.

5

