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Konklusionerne
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Omstillingen til online undervisning er 
for så vidt lykkedes, og det er generelt 

lykkedes at fastholde et rimeligt 
niveau af undervisningsaktiviteter

Online undervisning stiller 
andre krav og betingelser for 

deltagelse
Behov for tid og hjælp til 

udviklingen af 
undervisningsaktiviteter

Krav til det organisatoriske 
setup (bl.a. administration, 

teknologier og 
(didaktisk/pædagogisk) support)
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Oplevelserne af 
feedback og 

aktiviteterne med 
dialog

Oplevelserne af 
opgaveløsning i 

grupperne, fælles 
diskussioner og egne 

oplæg

Udfordret på sociale 
aktiviteter tilknyttet 

uddannelse og 
studieliv

Manglende fokus på 
det sociale i online 

miljøet pga. fokus på 
undervisning

Varierende 
deltagelsesformer

Kilde til rapporten: https://www.ucn.dk/forskning/forskningsprogrammer/professionsudvikling-og-uddannelsesforskning/covid-19-undervisning



Forskningen siger… 
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Læring er:

• en meningsskabende proces

• en deltagerorienteret proces

• en social proces

Læs evt. mere på: https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/trin-online-undervisning

Modellen er tegnet frit efter Gilly Salmons 5 stage model

Kilder: 
The Five-Stage Model in E-tivities:The Key to Active Online Learning
and E-Moderating: The Key to Online Teaching and Learning

Skabe tryghed – føle sig velkommen

Skabe læringsfællesskab – tillid, 
gensidig forståelse og respekt

http://www.amazon.co.uk/E-tivities-Key-Active-Online-Learning/dp/0415881765/ref=sr_1_1/280-8920419-9802834?s=books&ie=UTF8&qid=1439380063&sr=1-1
http://www.amazon.co.uk/E-tivities-Key-Active-Online-Learning/dp/0415881765/ref=sr_1_1/280-8920419-9802834?s=books&ie=UTF8&qid=1439380063&sr=1-1
http://www.amazon.co.uk/E-Moderating-The-Online-Teaching-Learning/dp/0415881749/ref=pd_sim_14_1?ie=UTF8&refRID=0WMFT50MNEJ2EXBRY3N1


Hvis vi nu spørger eleverne… 
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Muligheden for kunne snakke 
sammen i mindre grupper

Hygge snak inden timen starter

Løse opgaver i små grupper

De små ting ‘ind imellem’ de gør 
en forskel



Noget af det der bliver nævnt… 
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Billede af Marc Thelefra Pixabay

At kunne se 
hinanden

Tid til at snakke 
(uformelt)

Spørge ind til 
undervisnings-

formen

Plads til 
(u)formelle 

aktiviteter der 
skaber dialog

Understøtte 
muligheden for 

individuelle 
spørgsmål

Multimodalitet, 
bevægelse og 

variation

Vægt det 
sociale ikke kun 

det faglige



Multimodalitet
Blandingen af multimodaliteter skaber motivation

• Tekst

• Video 
(med undertekster)

• Billeder

• Modeller

• Video 

• Podcast

Yderlig krydret med f.eks.

• ”ud i hjemmet”  eller ”gør noget sammen” øvelser

• Noget af det helt uformelle – f.eks. at snakke 
sammen i grupper om mere personlige ting

Rammesætningen ligger hos jer som lærere 
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Modellen er tegnet frit efter Gilly Salmons 5 stage model



Trin 1: 

Sikre at alle føler sig velkomne og opnår 
oplevelsen af teknisk mestring. 

Altså skabe et trygt fælles digitalt 
læringsrum.

Tryghed og oplevelse af at 
kunne deltage

Sætte stemninger med 
sjove/relevante baggrunde

Bruge musik ved opstart

Afprøv idéer –eksperimenter

Del og lån idéer af hinanden –
spørg eleverne – grib deres 
forslag

Vær åben over for elevernes 
eksperimenter 

Dele viden om løsning af 
mindre tekniske problemer

Det giver tryghed, at 
eleverne altid kan finde 
tilbage til dig

Eksempelvis ved, at holde 
en kanal åben eller måske 
prøve wonder.me 

Italesæt det og snak med 
eleverne

Inddrag eleverne i at sætte 
gode online regler

Hvad er chatten god til – hvad 
er no go?

Brug icebreakers

‘Hvem er du?’ – ‘Hvordan er 
din dag?’ etc. 

Start en sætning og få 
eleverne til at slutte den



Trin 2
Online 

socialisering

Trin 2: 

Skab et godt læringsfællesskab baseret 
på tillid, gensidig forståelse og respekt 
for hinanden. 

Gå hurtigt i gang med at styrke det 
sociale og faglige fællesskab.

Det betyder noget at 
eleverne kommer til at 
grine og være aktive 
sammen, det skaber 
fællesskabsfølelse

Brug brain breaks - fx 
øvelser med mærkelige 
bevægelser, fælles sang, 
ansigtsyoga, eller 
vittigheder

Sæt gang i underholdende 
challengesBrug breakoutrooms til at 

styrke dialogen

Tema eller aktiviteter

‘Mød de andre’

Vurdér løbende, om elever 
viser tegn på glæde, 
engagement og 
deltagelse i de sociale 
aktiviteter.

Involvér eleverne – spørg 
til hvilke aktiviteter der 
skal prøves af næste gang

Hvad virker? Hvad virker 
ikke?

Spil kendte spil/apps fra 
skolen med klassen online



Trin 3
Udveksling af 

information

Trin 3: 

Tilrettelæggelse af aktiviteter, der giver 
eleverne mulighed for at kommunikere 
med hinanden om opgaver og 
lege også uden at læreren er med

Lav åbne 
samarbejdsopgaver

Lav kreative opgaver, hvor 
eleverne eksempelvis 
leger Tegn og Gæt i 
mindre grupper

Lad eleverne lave quizzer 
eller øvelser til hinanden 
om et givent emne

Brug chat funktionen til at 
have paralle dialoger

Undersøg evt. hvilke 
online værktøjer I har 
adgang til 

Fx: På Skoletube.dk kan 
eleverne introduceres for 
Padlet eller BookCreator, 
som understøtter deling 
af tekst, lyd og billeder, og 
samarbejde

Læg op til aktiviteter, hvor 
eleverne sammen 
udforsker nye 
spil/programmer

Fx eksperimentere med 
programmering

Tænk også i analoge 
aktiviteter

Fx en tegneopgave som 
skal præsenteres i grupper

En bevægelsesøvelse der 
skan optages og deles



Trin 4
Videns-

konstruktion

Trin 4: 

Rammesættelseaf faglige aktiviteter, 
hvor eleverne engageres i at 
samarbejde om det faglige indhold på 
en meningsfuldmåde

Korte læreroplæg og 
hurtigt ud og løse faglige 
opgaver og aktiviteter i 
mindre grupper 

“Flip” din undervisning

“Keep it simple”

Tænk bevægelse ind i 
undervisningen og stil 
opgaver, der kræver, at 
eleverne bevæger sig væk 
fra skærmen og sengen

Involvér løbende eleverne
og spørg dem, hvad der 
virker og ikke virker. 

Hvad kunne være 
spændende at arbejde 
med næste gang

Tænk i at arbejde med 
æstetiske læreprocesser,
hvor eleverne skal bruge, 
hvad der er omkring dem 
til at bygge, tegne, regne, 
samle og fortælle/fortolke 
emner og spørgsmål

Find emner, der lægger op 
til kreativt samarbejde



Trin 4
Videns-

kotruktion

Trin 5: 

Skabe mulighed for at reflektere over 
deres erfaring og viden

Bruge digitale logbøger

Arbejde med spørgsmål så som: 
- hvad gav særligt mening for dig / jer i undervisningen?
- hvornår var det særligt sjovt/spændende?
- hvornår oplevede du / i begejstring?
- hvornår havde i et godt samarbejde?

Hjemmelavede papir 
logbøger, hvor de tegner og 
skriver lidt om dagens 
succesoplevelser

Arbejde med fotosafari 
eller videooptagelser, 
indtale, tegne eller skrive
om, hvad de har lavet, og 
hvad de har lært



Nogle af pointerne
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Spørg ind – italesæt og lav klare 
rammesætninger for hvordan vi er 
sammen i det online læringsmiljø –

også ift. det uformelle

Sørg for at udveksle 
erfaring og videndele –
men også at koordinere

Lav forventningsafstemninger 
med hinanden

Grib og skab plads, tid og 
rum til det uformelle 

Vær klar på at 
eksperimentere med 

didaktikken og giv det tid

Prøv at se aktiviteten fra 
elevernes vinkel



Design for læring
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‘We cannot design learning we can only design for learning’, 

(Dirckinck-Holmfeld & Jones, 2009, p. 277 ; Goodyear & Dimitriadis, 2013)

‘It is only the person that is learning, who can learn’, and that the 
teacher cannot determine what is learned: teachers are not able to 
design a person’s learning.

(Goodyear & Dimitriadis, 2013)



1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Fokus på trivsel … skaber faglighed
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Kontakt
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Lillian Buus

libu@via.dk

@lbuus

linkedin.com/in/lillianbuus
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