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EN NY TID
For lærere og elever bliver den næste periode alt andet
end ”som den plejer”, og der skal tænkes nye tanker om
undervisning og læring. 
Lad os se det som et kæmpe læringslaboratorie, hvor
elevinvolvering og medejerskab for alvor kommer på
dagsordenen. Og hvor vi husker det allervigtigste for
børnenes læring og trivsel - lærerens gode relation og
nærvær.
Det bliver overvejende klasseledelse på distancen, og der
vil være vidt forskellige muligheder fra skole til skole. 
Men tænk på, om I ved at arbejde flere klasser i den
samme struktur kan skabe mere fleksibilitet og nærvær til
børnene.
Jeg har her samlet nogle tanker, som jeg håber I kan tage
afsæt i og lave jeres egen -og endnu bedre - struktur.
God arbejdslyst
Kh. Trine
 



Alle børn
ønsker at

lykkes - men
det kan være
svært at vide

hvordan.

ANDY,
AGE 5

SAMARBEJDE

Helt overordnet: rigtigt mange CL-strukturer er gode, når
elever skal lære at samarbejde, særligt
teambuildingøvelser. 
Lad dem lede efter styrker ved hinanden - lav opsamling
ved dagens afslutning, hvor de skal sige hvad de har fået
øje på.
Lav forskellige roller: Gruppeleder, opsamler, tidstager,

Giv alle elever et tal, og lad rollerne gå på omgang, en 

Snak med dem om, at der altid er mange sandheder - og
at det ikke gælder om at få ret, men at finde en løsning. 

Lav små grupper/familier, som skal være sammen den
næste
periode. Tænk i sociale relationer mere end de faglige. Giv
eleverne et ”hjemområde”, hvor de skal møde ind.
 
Har børnene LÆRT at samarbejde, at tage hensyn og indgå
kompromiser? Hvis ikke, så er det en kærkommen lejlighed
til at få det lært, for det er ikke noget man er født med at
kunne.  
Ideer til at styrke samarbejdet:

    materialehenter etc., og lav en definition af rollen.

dag ad gangen. Det nemmere at sige: ”I dag skal alle
2’ere være gruppeledere. 

 
 



Jo tydeligere
forventninger,
jo nemmere er

det at
efterleve dem

ANDY,
AGE 5Lad eleverne skrive logbog/dagbog enkeltvis i 15 min. 

Lav afsluttende møder med hver gruppe i en turnus,
hvor de andre leger/tegner/ser film el. Ultranyt

Fælles opstart på en god dag
Hvis hele skolen ”går live” med eleverne kl. 8.10, bryder
nettet sikkert sammen;-)
Så aftal på skolen, hvem der sender hvornår.
Lav alternativt en morgenvideo, hvor dagen sættes i gang.
Så kan de også se den i løbet af dagen, hvis der er tvivl
om hvad de skal lave
Husk!
Jo tydeligere struktur og ramme – jo nemmere for
børnene at gøre, hvad de skal!
Tænk de 9 HV-ord ind i hver aktivitet – se nedenfor

Fællesmøder
Lav faste mødeaftaler med hver enkelt gruppe i løbet af
dagen, hvor I snakker om hvad de har lavet i dag og hvad
de skal lave resten af dagen.
Snak derudover med dem om hvordan samarbejdet går,
og hvad der fylder hos den enkelte.
Fælles afslutning

Den skal mindst indeholde følgende: Hvad har jeg lært i
dag? Hvad har jeg lavet i dag? Hvordan er det gået?
Hvad har været det bedste i dag? Hvad har været det
sværeste i dag?

DAGENS ORGANISERING
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Læseværksted, matematikfessorværksted, grammatipværksted, frontreadværksted etc.,
hvor alle kan sidde behageligt med afstand.
Vidensværksted – vis en film om et emne, og lad eleverne søge mere viden om emnet til
en fælles ”almen-viden-bank” (emner kunne eksempelvis være solsystemet, et dyr,
genforeningen 1920, fotosyntese, et land, Lego, etc.) 
Lav små problemløsningsopgaver til de andre grupper i de forskellige fag
De ældre Indlæser historier/eventyr til de yngre klasser, og lave spørgsmål til dem 
Udvikle sjove lege, hvor man holder afstand –vis dem for hinanden
Stjerneløb på tværs af fag – lad evt. eleverne lave poster til hinanden
Vælg et område – et blomsterbed, et træ, en gren, skovbunden el. andet, og tag et
billede det samme sted hver dag. Lav til sidst en timelaps ved at sætte billederne
sammen
Lav billeder – realistiske og abstrakte - i naturen
Opmål forskellige ting på og omkring skolen – snak omkreds og areal
Find former på og omkring skolen, og tag billeder – snak om former
Opmål små løberuter, og løb dem hver dag. Skriv tid og lav statistik
Lav grafiske forklaringer eller tegneserier på faglige problemstillinger

Lav 5–6 værksteder ad gangen, som eleverne arbejder i på skift, og så meget som
muligt udendørs. 
Herunder eksempler, der langt fra er udtømmende – find selv på flere og bedre:-)
 
Alle årgange
  

 
 

VÆRKSTEDSIDEER
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Filmværksted – produktion af læringsvideoer til alle fag om eks. regnearter,
grammatik, aktantmodellen, areal etc.

Arbejde med biotoper i N/T – eksempelvis følg et vandhul, en bæk, en træstub med
biller etc. Eller plant karse i vindueskarmen
Se en dansk film. Lad eleverne lave voice-over på engelsk.
Lad eleverne vælge en ting, de vil øve sig på – at jonglere, at tegne, at tælle bagfra, at
synge, at spille klaver, at tale spansk etc. De skal lægge en strategi for at blive bedre,
hvordan de vil måle fremskridt samt hvordan de vil finde viden og inspiration.

De ældste
 

Lav en simpel skabelon/disposition:
1) Hvorfor skal man kunne dette?
2) Hvad er det man gør?
3) Eksempler
4) Andre ideer til hvordan man også kan gøre?

 
Pauser
Da ikke alle kan holde pause på samme tid, er det noget den enkelte gruppe selv skal
styre. Lav evt. et skema, som de skriver sig ind i, så I og de altid ved, hvem der holder
pause hvornår.
 
 

VÆRKSTEDSIDEER



Brug de 9 hv-ord som tjekliste til din egen
forberedelse, eller giv eleverne den, så de kan
tjekke op på om de har forstået opgaven.
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Hvad skal jeg lave? (Opgavens indhold)
 
Hvorfor skal jeg lave det? (Mening, delmål)
 
Hvordan skal jeg lave det? (Metode, pc eller papir,
program ) 
 
Hvor skal jeg lave det? (I klassen, i grupperum, udendørs)
 
Hvornår skal jeg lave det? (Hvilke timer, hvornår skal det
afleveres?)
 
Hvor længe skal jeg lave det? (Tidshorisont, hvor mange
timer har jeg til opgaven her/derhjemme)
 
Hvem skal jeg lave det med? (personer)
 
Hvor meget skal jeg lave? (Hvor langt skal det være? Hvilke
punkter? 
 
Hvad skal jeg så? (Hvad skal jeg gøre, når jeg er færdig? Ny
opgave? Bog?)


