
Virtuel undervisning/ elevstudietimer

Præsentation: 

• Indflyvning og definition 

• Proces og kontrakt  

• Studiekompetencer 

• Evalueringer 

Rasmus Pöckel rrp@aarhushfogvuc.dk 

“Erfaringer fra implementering af virtuel undervisning – 
organisering, rammesætning, det rigtige narrativ, 
kvalificering af den lærerfri undervisning samt elevernes 
ansvar”



“arbejd-selv”  I “fri” I “mindre ambitiøst” I “spild af tid” 

“saver den gren af man selv sidder på”  I “føles lidt forkert”  I “snyd” 

Forventninger/ forforståelser 



 
• Lektioner med begrænset eller uden 

lærertilstedeværelse, dvs selvstændigt 
arbejde, individuelt eller i grupper

• Læreren planlægger fagligt indhold, plan 
for timen, evt produkt og placering i 
skemaet (uden undtagelse)

• Målsætning: ialt 10 % mindre 
lærer-tilstedevær

”Definition” 

Formål: 
at give lærerne bedre vilkår til at kunne 
være i deres arbejde 



• Vi lavede  (som udgangspunkt) tre typer af elevstudietimer:

• Gruppearbejde: Der er mødepligt, man er på skolen i det tildelte lokale og tilhørende fløj 
og arbejder sammen om den opgave, der er stillet

• Individuelt arbejde: Der er mødepligt, man er på skolen i det tildelte lokale og tilhørende 
fløj og arbejder med den opgave, der er stillet

• Individuelt arbejde, som eleven selv tilrettelægger. Denne type er KUN placeret i 
ydertimer (1. og 5. lektion) 

Formater



Organisatorisk proces 

● Vidensdeling 
● Evalueringer 
● Enighed om narrativet  
● Eksperter

Summeopgaver - formater

Hvilke slags opgaver kan man stille sine elever i 
elevstudietimerne?

Hvordan kan man følge  op deres arbejde i elevstudietimerne?

Hvornår forestiller i jer at det vil fungerer godt med 
elevstudietimerne? 



Rammer!: Tip, Tricks og Faldgrupper



Afleveringer

Kollaborativ - skrivning eller opgaveløsning

Peer feedback

Oplæg

Medieproduktion video, lyd, foto, prints etc.

Spørgsmål/svar

Regne opgaver, fx ABaCus

Se en film/dokumentar

Projektarbejde 

(...)

(helt banale) forslag til registrering og “produkter” 

Registrering 



Eleverne…  og kontrakten  

● For at træne og opnå studiekompetence

● At sætte sig ind i nyt stof eller arbejde med kendt stof på egen hånd

● ikke på bekostning (men på grund) af vores formative fokus 

● At træne at indgå i forpligtende samarbejde

● …. men også for at kunne effektivisere

Studypedia 



Kontrakten med elever... og lærere 

Hvordan arbejder man sammen i grupper, hvordan sikrer man sig, at alle kommer til orde, at alle er 
forberedt, at man når deadline og får lavet et godt produkt, som alle kan stå inde for?

Hvad får man ud af at arbejde i grupper? 
○ På det individuelle plan?
○ På det sociale plan?
○ På det faglige plan?

Hvorfor skal vi arbejde med at arbejde i grupper?  
○ I har forskellige erfaringer, traditioner og kulturer omkring gruppearbejde 
○ Vi skal skabe fælles rammer for gruppearbejde og gruppearbejdsadfærd på OG 

Hvordan placerer man sig i rummet og på skolen? 

Mødepligt - og ansvar for alles læring 

Elevpræsentationen



Elev-gruppe-arbejdet - 
kvalificering af elevstudietimerne 

Elevpræsentationen



Eksempel på gruppearbejds-optakt 



Konkret eksempel på (løbende) evaluering, dialog → oplysning 

Læringssamtaler 

Deling – et gode eller et onde: 
Hvordan bruger man google docs hensigtsmæssigt?



Konkret eksempel på (løbende) evaluering, dialog → oplysning 

Læringssamtaler 

Deling – et gode eller et onde: 
Hvordan bruger man google docs hensigtsmæssigt?

©Studypedia - AU 



Evalueringer 



Evalueringer 



Evalueringer 



Evalueringer 



● Rammesætning

● Narrativet både for elever og lærere

● Kvalificer både den lærerfri undervisning og elevernes ansvar og 
kompetence til at arbejde selv

● (Selvom det er fristende) må man ikke bruge lektionerne til at få 
skemaet til at gå op

● Registrering både af mødepligt og afholdelse af lektioner

Opsamling 


