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Tillbaka till Innehåll

Uppgifter
I SchoolSoft kan skolan skapa olika typer av uppgifter. Det kan vara inlämning, läxa, prov,
redovisning, uppsamling eller vad skolan arbetar med. Bedömning kan ske i matrisform,
kunskapskrav, numeriska resultat, omdömen, beskrivande texter och förslag på
utvecklingsområden.
Funktionen behandlar allt från information om uppgiften, tidsättning, resultat och
bedömning. Den används alltså både för kommunikation med eleverna och deras föräldrar
och för dokumentation av lärarens och elevens arbete.
Denna manual beskriver hur personalen kan skapa uppgifter och resultatrapportera.
Eleverna och föräldrarna tar del av både uppgifter och resultat redan på sin startsida och via
ämnessidorna. Eleverna kan även ladda upp filer till lärarna i samband med uppgiften.
Uppgifterna kan analyseras via lärarens Urkund-konto som kan kopplas till SchoolSoft.
Varje uppgift kan innehålla ett antal komponenter. Nedanför ser du en översikt som en
beskrivning av de olika komponenterna.

Beskrivning
Text till
startsidan
Anteckning
för personal
Centralt
innehåll
Kunskapskrav
Filer

Information om uppgiften. Beskrivningen läggs in i ett fritextfält.
Om du har lagt in text i denna komponent så kommer den att visas på berörda
personers startsida under de Tillfällen som du angivit att uppgiften ska vara aktiv (detta
kan vara en period eller enstaka tillfälle/lektion). Läs mer om Tillfällen.
Här lägger du exempelvis in kommentarer och instruktioner som kan vara användbara
för dig och annan personal som har tillgång till dina uppgifter.
Du kan koppla de relevanta delarna ur ett betygsämnes centrala innehåll till en uppgift.
Du kan välja att ange det centrala innehållet för flera betygsämnen, vilket exempelvis
kan passa vid ämnesövergripande arbete.
När du skapar en uppgift kan du koppla relevanta kunskapskrav från de betygsämnen
som uppgiften berör. Det går att använda kunskapskrav från flera betygsämnen.
Du kan lägga till filer genom att ladda upp dem från din dator eller genom att hämta
dem direkt från ditt filbibliotek i SchoolSoft (Mina filer).

Några av de symboler du stöter på när du använder verktyget är dessa:
Pennan betyder att du kan Ändra informationen i ett textfält.
Ögat betyder Visa. När du klickar på pennan för att ändra något så visas istället ögat om du inte gör
några ändringar – då visas istället en Spara-knapp.
Kugghjulet betyder att du kan ändra/koppla material eller information.
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Sidan Uppgifter
När du väljer menyingång UNDERVISNING >Uppgifter i vänstermenyn visas en översikt över
alla de uppgifter som du själv skapat eller som du är kopplad till på något sätt.
I standardläge ger översikten en överblick över dina
kommande uppgiftstillfällen, men du kan lätt ändra till dina
tidigare. Valet uppgifter utan tillfällen visar de uppgifter du
har sedan tidigare men inte skapat några tillfällen till. Valet
alla visar både ock.

Du kan välja vilka kolumner du vill se i
översikten. Du kan lätt lägga tillbaka dem du
tagit bort genom att klicka i rutan.

Du kan ändra kolumnbredd
genom att klicka och dra i
kolumnsidorna.

Klicka på
/ för att
visa/dölja eleverna som är
kopplade till uppgiften
och tillfället.

Klicka på Resultat-knappen för att rapportera alla som är
kopplade till uppgiften eller för respektive elev.
Läs mer om Publicera resultat.

Från översikten kan du exportera en
lista över dina pärmar, planeringar och
uppgifter. Exporten anpassar sig efter
det som för tillfället visas i översikten.
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Skapa en Uppgift
1. Välj menyingång UNDERVISNING >Uppgifter.
Nu ser du en översikt över dina uppgifter.
2.

Klicka på Skapa uppgift.

3.

Ge uppgiften ett namn.

4.

5.

Välj de komponenter som ska
användas för uppgiften.

Välj de inställningar som gäller för
uppgiften

Du kan ändra uppgiftens komponenter och inställningar när du vill, oavsett vilka val du gör när du
skapar uppgiften.
6.

Klicka på Skapa uppgift och välj
tillfälle

6.

Eller välj Fortsätt om du vill
fortsätta att arbeta med uppgiften
och skapa tillfälle en annan gång
(forts)
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Tillfällen
Ett tillfälle bestämmer när en planering eller uppgift ska gälla. Tillfället kan vara antingen en
lektion eller en tidsperiod. När tillfället är aktuellt visas detta på startsidan för personal,
elever och vårdnadshavare som är kopplade till uppgiften.
Skapa uppgift och välj tillfälle
7.

Välj om tillfället ska knytas till en lektion eller en tidsperiod

Skapa tillfälle från lektion

Skapa tillfälle från tidsperiod

8. Välj lektion och vecka/veckor för tillfället.

8. Välj Start- och slutdatum för tillfället.

Flera veckor kan väljas
9. Klicka på Skapa tillfälle.
Du kan skriva direkt i textfälten eller
använda kalendern som öppnas när du
klickar i datumfälten.
9. Klicka på Skapa tillfälle.

(forts)
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10. Välj Ansvarig lärare för tillfället (flera kan väljas).
Om du skapar ett tillfälle från lektion så blir de lärare som
redan är kopplade till vald lektion automatiskt ansvariga.

11. Välj vilka grupper/elever som tillfället
gäller.
Om du skapar ett tillfälle från lektion så är de
grupper som är kopplade till lektionen
förvalda.

När du lagt till personal och grupper/elever
visas dina val i en liten översikt i popupfönstret.

Om du vill ta bort personal, grupp eller elev
– klicka på Ta bort

och välj OK.

12. Klicka på Fortsätt när du
är klar.

När du klickat på Fortsätt visas en översikt över uppgiften och dess komponenter.
Används/Används ej

Publicerad/Opublicerad

Med knappen Används/Används ej ställer du in om din
uppgift ska vara aktiverad eller inte. En uppgift som
används är synlig för personal som du delat uppgiften
med.

En uppgift som är publicerad är synlig för de elever
som du delat uppgiften med och deras
vårdnadshavare. Om du angett ett tillfälle för
uppgiften så visas den under angiven tidsperiod på
startsidan för den personal som kopplats till uppgiften
uppgiftenuppgiften.
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Under fliken för Tillfällen kan du lägga till fler tillfällen, för andra
grupper och/eller elever som ska arbeta med samma uppgift

Kunskapskrav
Så här lägger du till kunskapskrav
1. Klicka på kugghjulet bredvid Kunskapskrav
Nu öppnas ett popup-fönster.

.

2. Välj Betygsämne (flera ämnen kan väljas).
3. Välj årskurs.
4. Välj de kunskapskrav som uppgiften ska
beröra (byt betygsämne vid behov).

Här visas vilka komponenter som finns i uppgiften med
en bockmarkering
. De komponenter som har ett
innehåll markeras med

*

5. Klicka på
dina val.

när du gjort

Nu visas vilka kunskapskrav
som kopplats till uppgiften.
6. Klicka på Stäng när du är klar.
Om du vill lägga till eller ta bort några
kunskapskrav – klicka på kugghjulet och gör
dina ändringar.
Klicka på Ta bort (
kunskapskrav.
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Inställningar
När du skapar en uppgift kan du bland annat ange vilket slags uppgift det handlar om och
ifall resultat ska rapporteras.
Så här anger du inställningar för en uppgift

1. Klicka på Ändra.

2. Välj uppgiftstyp.
Skolan bestämmer själv vilka olika
uppgiftstyper som ska finnas. Admin kan
lägga till uppgiftstyper i menyingång
ALTERNATIV >Användarkoder.

3. Ange sedan följande
 Välj om resultat ska rapporteras.
 Ange maxresultat (om det är
relevant).

Om du valt att uppgiften ska vara en
inlämningsuppgift (eleven kan lämna in ett
dokument via SchoolSoft) ser eleven ett litet
utropstecken

 Ange om uppgiften är en
inlämningsuppgift och om du vill ha
ett meddelande då eleven lämnat in.

intill uppgiften.

Uppgiften anges som inlämnad när eleven
bifogat en fil och/eller skrivit en text i
textrutan.

 Välj om eleven ska kunna
kommentera sitt resultat.
 Ange om vårdnadshavare ska kunna
bekräfta att de tagit del av resultatet.

Det är enbart om du valt Inlämningsuppgift
som det går att välja Tillåt elevkommentar
och Tillåt Vårdnadshavare att bekräfta.

4. Klicka på Spara när du är klar.

För mer information om hur du rapporterar resultat
– se avsnitt Resultatrapportering.
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Kopiera uppgift
Du kan skapa kopior av material som är placerat i uppgifter.

Gör så här
1. Välj en Uppgift som du skapat eller har tillgång till.
2. Klicka på Kopiera längst ner till höger.
Om du har behörigheten ägare
för det du vill
kopiera skapas en kopia direkt när du klickat på
Kopiera-knappen.
När du kopierat ser du i översikten att en kopia
skapats. Du står nu som ägare till kopian och kan
nu redigera innehållet i den och byta namn på
den om du vill.

Om de uppgifter som kopieras har
inställningen Publicerad ändras detta till
Opublicerad i den kopia du skapar. Finns det
tillfällen på uppgiften så kopieras de inte.

Bra att veta!
Om du skapar ett tillfälle för en uppgift som ska resultatrapporteras så kommer
uppgiften automatiskt att delas med de grupper som anges för tillfället. Se
avsnitt Resultatrapportering.
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Skapa planeringar via Mitt schema
Du kan även skapa uppgifter för enskilda lektioner via Mitt schema. Via schemat kan du
antingen skapa helt nya uppgifter eller använda uppgifter som du redan skapat.

Gör så här
1. Välj menyingång SCHEMA >Mitt schema i vänstermenyn.

2. Klicka på den lektion du vill skapa en uppgift för.
3. Klicka på Skapa uppgift.
Du kan också välja en uppgift i menyn om du vill att din
lektion ska kopplas till en uppgift som redan skapats
(se nästa sida).
4. Namnge uppgiften.
5. Fyll i den information du vill ska synas i uppgiftens olika
komponenter.
6. Klicka på Spara när du är klar.
När du skapat uppgiften visas den intill schemat.
Klicka på Ändra om du vill göra ändringar.

(forts)
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Resultatrapportering
Du kan välja att rapportera resultat för de uppgifter du skapar och delar i planeringsverktyget. För att kunna göra detta måste du ha valt Resultat-rapportering i uppgiftens
Inställningar.

Kom ihåg!
Resultaten måste
publiceras för att
eleverna ska
kunna se dem.

Rapportera resultat
Du kan rapportera resultat genom att
 ge kommentarer till eleven (och spara kommentarer för eget bruk)
 ge ett omdöme (från förval)
 ange vilka kunskapskrav eleven nått

 ladda upp en fil med valfritt innehåll (gäller endast om uppgiften är en inlämningsuppgift).
För att rapportera resultat – öppna den aktuella uppgiften och klicka
på fliken Tillfällen. Nu visas de tillfällen som gäller för uppgiften.

Klicka på / för att
visa/dölja eleverna som
är kopplade till uppgiften
och tillfället.

Klicka på Resultat-knappen för att rapportera för respektive elev,
eller för alla som är kopplade till uppgiften.
(forts)
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När du klickar på Resultat-knappen för hela gruppen visas en översikt för rapportering.

Markera enstaka eller
alla elever i listan.

Ge kommentar till eleven
1. Markera en elev genom att bocka i rutan längst till vänster.
2. Klicka i kommentarsfältet på samma rad och skriv din kommentar.
3. Skriv sedan din kommentar/dina kommentarer och klicka på Spara.
Du kan även markera flera elever och skriva i respektive elevs
kommentarsfält för att sedan spara alla kommentarer samtidigt.

Om du vill skriva kommentarer som ska vara gemensamma
för flera elever kan du använda det översta kommentarsfältet.
1. Markera de elever som ska få kommentaren.
2. Klicka i det översta kommentarsfältet med rubriken Kommentar till eleven och skriv din kommentar.
3. Klicka sedan på en av följande knappar:
 Ersätt – om du vill ersätta den som eventuellt redan finns i markerade elevers kommentarsfält.
 Före/Efter – om du vill att din kommentar ska placeras före eller efter den information som
eventuellt redan finns i markerade elevers kommentarsfält.
4. Klicka sedan Spara.
I exemplet nedanför har tre elever markerats. En av eleverna har redan en kommentar sedan tidigare.
Väljer man i detta fall att klicka på Före så placeras den nya
kommentaren före den som redan fanns sedan tidigare.

12

Tillbaka till Innehåll

Ge ett omdöme
Du kan rapportera ett Omdöme från en lista med förval. Vilka dessa förval är bestämmer
skolan. Admin lägger till förvalen som användarkoder under följande menyingång:
ALTERNATIV >Användarkoder >Provresultat: Omdöme

Här är ett exempel på hur listan med förval kan se ut:
Gör så här
1. Markera en eller flera elever genom
att bocka i rutan längst till vänster.
2. Klicka på knappen (Inget omdöme)
och gör dina val för respektive elev.
3. Klicka på Spara.

Ladda upp en fil
Om du angett att uppgiften ska vara en inlämningsuppgift så kan du själv ladda upp en fil i
resultatrapporteringen. Det du laddar upp kan exempelvis vara respons direkt i den fil som
eleven lämnat in, eller en annan typ av fil.
Gör så här om du vill ladda upp en fil till en elev:

1. Markera eleven genom att bocka i rutan
längst till vänster.
2. Klicka sedan på Bifoga fil.
Nu öppnas ett popup-fönster.

3. Klicka på Välj fil och välj en fil från din dator.
Popup-fönstret stängs nu automatiskt och du
kan se att filen lagts till.

Filen sparas automatiskt i
resultatrapporteringen när
den lagts till.
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Hantera kunskapskrav
För att kunna rapportera vilka kunskapskrav eleven uppnått måste du först ha kopplat
kunskapskrav till uppgiften (här kan du se hur du kopplar kunskapskrav till uppgiften).
– Det finns flera sätt att rapportera kunskapskrav:

Visa alla eleverna i listan och klicka på
pennan för att hantera kunskapskraven
för respektive elev.

Du kan också hantera
kunskapskraven genom att
klicka på Resultat-knappen
för hela gruppen och sedan
välja elev genom att klicka
på pennan.

(forts)
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1. Klicka för att markera relevanta steg för
de kunskapskrav som eleven uppnått.

Du kan också klicka på Hantera alla för att
hantera kunskapskraven för samtliga
elever i listan (se avsnitt längre fram).

2. Klicka på Spara
eller
Klicka på Spara och gå vidare till nästa
för att gå vidare till nästa elev i listan.

När du sparat visas
resultatet på följande
sätt.

I resultatöversikten visas
en grön bock för de elever
som fått kunskapskrav
rapporterade.

Om du behöver göra ändringar: klicka på den gröna bocken  gör dina ändringar  spara.
Alla ändringar som görs blir direkt synliga för eleven.
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Markera grönt på kunskapskravens tidigare steg

Om denna ruta är förbockad blir
alla kunskapskrav som är på en
lägre nivå automatiskt grönmarkerade om du markerar
uppnådda kunskapskrav från
C-nivå och uppåt.

När du markerat vilka kunskapskrav som
eleven mött och sedan klickar på Spara
så sker den automatiska markeringen av
de lägre kunskapskraven.

När rutan inte är förbockad markeras
endast de kunskapskrav som du valt.
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Hantera kunskapskrav för alla elever i listan
Det går också att hantera kunskapskrav samtidigt för alla elever i listan.

1. Klicka på Hantera kunskapskrav för alla.
Nu öppnas ett nytt fönster.
2. Välj kunskapskrav.

3. Markera de elever du vill
hantera kunskapskraven för.

4. Klicka för att markera relevanta
steg för respektive elev.

5. Klicka på Spara när du är klar.

Om du vill göra samma markeringar
för flera elever samtidigt.
1. Markera de elever du vill
hantera kunskapskraven för.
2. Använd den översta raden för
att markera de steg som gäller
för alla elever som valts.
3. Klicka på Spara.
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Publicera resultat
Tänk på att resultaten måste publiceras för att eleverna ska kunna se dem.
För att publicera dina resultat:
1. Markera en eller flera elever.
2. Välj Ja i menyn i Publicera-kolumnen.
Du kan välja Ja för hela gruppen om du gör ditt val i raden högst upp.
3. Klicka på Spara.

Rensa resultat
Gör så här om du vill rensa din resultatrapportering för en eller flera elever:
1. Markera de elever som du vill rensa rapporteringen för.
2. Klicka sedan på Rensa resultat.
Nu öppnas ett popup-fönster.
3. Klicka på Ja om du vill rensa resultaten för valda elever.

Observera att du inte måste
klicka på Spara när du rensar.
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