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Dette er Lær for Livets undervisningsgrundlag. Det er opbygget således, at du i afsnittet 1. 
Indledning introduceres til de grundlæggende tanker, der ligger bag undervisningsgrundlaget. 
I afsnit 2. Formålet med undervisningen beskrives og begrundes formålet med vores 
undervisning og undervisningstilgang. I afsnit 3. Metoder beskrives de overordnede 
fagdidaktiske greb, som vi bruger for at kunne leve op til formålet med undervisningen. 
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1. Indledning 
En god skolegang er den vigtigste beskyttelsesfaktor for, at udsatte børn får et godt voksenliv1. I 
Lær for Livet ønsker vi at understøtte udsatte børns læring, så de kan udleve deres drømme og 
skabe sig et godt liv som voksne. Med dette undervisningsgrundlag søger vi at øge vores fælles 
fagdidaktiske bevidsthed, så alle undervisere på learning camps går til undervisningssituationer 
med samme indstilling og sprog.  
 
Undervisningsgrundlaget bygger på Lær for Livets pædagogiske grundlag2 og sætter en fælles 
ramme for de voksnes tilgang til børnene og undervisningen i Lær for Livet.  
 
Vores undervisningsgrundlag tager udgangspunkt i teorier om: 

1) Udsatte børns skolegang 
2) Fagdidaktiske rammer som (udsatte) børn bedst lærer under 
3) Undervisertilgange som (udsatte) børn bedst lærer under. 

 
Dette betyder, at: 

• vi altid har høje forventninger til børnene, og møder hvert enkelt barn, hvor dét er. 
• vi planlægger en varieret undervisning, der med udgangspunkt i autentiske projekter, 

opbygger børnenes læringsselvtillid og styrker deres kompetencer.  
• vi arbejder med tydelige og synlige læringsprocesser, mål og rammer. 
• vi altid spørger nysgerrigt ind til børnenes viden og oplevelser. 
• vi møder børnene med smil og empati, når vi underviser. 
• vi forbereder os godt og opsøger nye muligheder for at forbedre vores undervisning.  

 
Undervisningsgrundlaget er ikke en udførlig ’what to do and what not to do’-liste. Det 
menneskelige, pædagogiske og faglige hensyn til det enkelte barns trivsel vil altid vægte højst.  
 
       

2. Formålet med undervisningen 
Udsatte børn klarer sig dårligere i grundskolen end ikke-udsatte børn, og kun godt halvdelen får 
folkeskolens afgangsprøve (FSA), mens 94 pct. af ikke-udsatte børn gennemfører FSA’en. Denne 
forskel vokser i børnenes videre uddannelsesforløb, hvor blot 27 pct. af unge med forebyggende 
foranstaltninger og 23 pct. af unge, som er eller har været anbragt, afslutter en 
ungdomsuddannelse. Til sammenligning gennemfører 76 pct. af ikke-udsatte børn en 
ungdomsuddannelse.  
 
Det er ikke kun det faglige efterslæb, der spiller ind på børnenes skolegang. Udsatte børn har 
dårligere trivsel i skolen. De føler sig i højere grad ensomme, udsættes i højere grad for 
mobning, har sværere ved at danne relationer til deres klassekammerater og har dårligere 
relationer til deres lærere end børn, der ikke er udsatte3.  
 

 
1 Trygfonden og Børns Vilkår (2018) 
2 Lær for Livet (2019): Det pædagogiske grundlag  

 
3 Trygfonden og Børns Vilkår (2018). Side 5  
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I Lær for Livet ønsker vi at styrke børnene fagligt, personligt og socialt, så de kan gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Udsatte børn har ofte, qua deres dårlige erfaringer med at gå i skole, brug 
for, at de voksne er rolige, har styr på rammerne og udviser enighed i situationer, der kan være 
utrygge for barnet. Ved i højere grad at tage udgangspunkt i en fælles og forskningsbaseret 
fagdidaktik i planlægningen og udførelsen af undervisningen på camps, kan vi i højere grad 
skabe de rette rammer for læring.   
 
I det følgende afsnit vil der derfor blive beskrevet og begrundet tre overordnede formål 
med undervisningen: 

1) Børnene skal oparbejde et sprog om og selvtillid til at lære at lære. 
2) Børnenes faglige kompetencer skal styrkes. 
3) Børnenes fordybelse skal øges igennem arbejde med autentiske emner. 

 
 

2.1 Børnene skal oparbejde et sprog om og selvtillid til at lære at lære 
Udsatte børn oplever forventningsfattigdom. Et studie fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og 
Analysecenter for Velfærd – viser, at udsatte børn klarer sig bedre i skolen, end hvad 
omgivelserne forventer af dem. Et eksempel er, at langt flere anbragte børn gennemfører 
folkeskolens afgangsprøve, end hvad anbringelsesstederne forventede, da børnene var yngre4.  
 
Det er altså empirisk bevist, at udsatte børn i højere grad oplever en forventningsfattigdom end 
ikke-udsatte børn – både fra deres omgivelser, men også fra sig selv5. Børnene tager 
omgivelsernes lave forventninger til sig og spejler sig i dem. Dette spiller ind på børnenes 
faglige evner og gør, at de klarer sig dårligere fagligt og har lavere selvtillid, end hvad de har 
potentiale til.  
 
Når vi som undervisere i Lær for Livet er bevidste om denne forventningsfattigdom og i stedet 
møder børnene med positive forventninger, vil børnene være mere tilbøjelige til at tro på egne 
evner og klare sig bedre fagligt. I Lær for Livet arbejder alle underviserne ud fra en 

 
4  VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (2017). Side 14 
5 Lær for Livet (2019): Et langt lærerigt træk. Side  20-2 
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anerkendende tilgang og et ressourcesyn – dvs. vi tror på, at alle børn har ressourcer og 
potentiale. 
 
Et af de helt centrale mål for undervisningen på camps er at opbygge børnenes læringsselvtillid 
og hjælpe dem med at få et sprog for dét at lære. Det vil hjælpe dem med at opbygge ressourcer 
til at kunne overkomme faglige udfordringer i deres liv.    
 

2.2 Børnenes faglige kompetencer skal styrkes 
Udsatte børn er fagligt bagud. Det kan skyldes mange forskellige forhold bland andet, at deres 
opvækst har været præget af uro, utryghed og manglende stimulering, men også at de har 
oplevet mange skoleskift og haft meget fravær fra skole. Udsatte børn er typisk også udfordret 
ift. personlige og sociale kompetencer som koncentration, motivation, samarbejde og 
selvkontrol. Forskning viser6, at hvis børnene får styrket disse kompetencer, har de bedre 
mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og begå sig på arbejdsmarkedet. Derfor er 
et centralt mål med undervisningen at styrke børnenes kompetencer, så de i højere grad får 
mulighed for at tilegne sig de faglige redskaber, der skal til for at kunne gennemføre 
folkeskolens afgangsprøver.  
 
I det pædagogiske grundlag7 kan du læse mere om, hvordan vi gør brug af en mentaliserende 
tilgang og et åbent mindset i vores relation til børnene for at understøtte denne udvikling. 
 
 

2.3 Børnenes fordybelse skal øges igennem arbejde med autentiske emner 
En undersøgelse fra Dansk Center for Undervisningsmiljø fra 2016/2017 viser, at børn, der har 
det svært fagligt, keder sig mere i løbet af en skoledag end børn, der ikke har det svært fagligt. 
Ofte har konklusionen hos lærere og fagpersonale været, at undervisningen må synes kedeligt 
for børnene, fordi de er fagligt svage og dermed har svært ved at følge med. Det er dog bevist, at 
undervisning, der for eleverne opleves som kedelig, også i sig selv bidrager negativt til deres 
engagement og faglige resultater. Det er derfor vigtigt, at vi som undervisere leverer en 
spændende og engagerende undervisning til børnene8.  
 
Følgende elementer er det, der ifølge undersøgelsen gør, at børnene keder sig i 
undervisningen: 

• Hvis undervisningen ikke opleves som meningsfuld. Børnene giver udtryk for, at de skal 
kunne mærke undervisningen. 

• Hvis børnene ikke kan flytte sig fysisk fra deres plads, kan undervisningen virke 
intimiderende på dem. 

• Hvis børnene ikke har indflydelse på, hvordan opgaverne løses, gør det, at børnene ofte 
løser opgaverne for deres lærere eller forældres skyld i stedet for at blive drevet af en 
nysgerrighed. 

 
Ofte giver undervisning med udgangspunkt i autentiske emner mere mening for børnene, fordi 
den tager udgangspunkt i virkelig problemstillinger, inddrager det omkringliggende samfund og 
skal munde ud i en fremvisning for et relevant publikum9.  
 
For at undervisningen opleves som autentisk, er det vigtigt, at børnene forstår den kontekst, der 
tages udgangspunkt i. Udsatte børn har ofte andre oplevelser med i bagagen end ikke-udsatte 
børn. Hvis børn ikke forstår den læringskontekst, som undervisningen forventer af dem, skaber 

 
6 Reiermann (2014) 
7 Lær for Livets (2019): Det pædagogiske grundlag 
8 Christoffersen (2018)  
9 Leapsskoler.dk (2020)  
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det unødvendige læringsbarrierer. Der findes mange læringsteorier om opbygning af 
undervisningen, hvor processen er stilladseret omkring en fælles kontekstforståelse, 
dekonstruktion, fælles konstruktion og evaluering10. En sådan opbygning af undervisningen er 
med til at skabe læringsrammer for børnene, hvor de i højere grad oplever faglige succeser. 
 
Derfor er det et mål for undervisningen i Lær for Livet, at den i høj grad tager udgangspunkt i 
autentiske emner og en systematisk opbygning af forløb, der inkluderer fælles 
kontekstforståelse og feedback.   
 

2.4 Eksempler på kortere undervisningsforløb, hvor Lær for Livets tre 
formål med undervisningen kommer til udtryk: 
 

1) Børnene skal oparbejde et sprog om og selvtillid til at lære at lære. 
2) Børnenes faglige kompetencer skal styrkes. 
3) Børnene skal igennem autentiske emner øve deres fordybelse. 

 
  
Et eksempel på, hvordan du i dansk omsætter Lær for Livets tre mål: 
 
Opgave: Hvordan er det at spise et stykke frugt? 
 
Formål med undervisningsforløbet (formuleret til voksne):  
Børnene skal øge deres viden om tillægsords/adjektivers betydning for tekstproduktion 
gennem en autentisk, fælles oplevelse. De skal arbejde i dybden med teksten og øve sig i at 
vende tilbage til en tekst og forbedre den. Afslutningsvis skal børnene læse teksterne højt for 
hinanden i små grupper. 
 
 
Et eksempel på, hvordan du i matematik omsætter Lær for Livets tre mål: 
 
Opgave: Hvordan måler man areal? 
 
Formål med undervisningsforløbet (formuleret til voksne):  
Børnene skal få forståelse for arealbegrebet og udregningen af areal gennem arbejdet med 
konkrete materialer og en fælles autentisk oplevelse. De skal først undersøge, hvordan man kan 
finde arealet af et område på papir vha. af centicubes. Dernæst skal de opmåle et større areal 
vha. ’kvadratmeterpapirer’ og målebånd. Efterfølgende træner de at udregne areal via opgaver 
eller spil, inden de til slut laver en video, hvor de viser, hvordan man udregner areal. 
 
 
 
Beskrivelser af hvordan du kan arbejde med Lær for Livets mål: 
 
De turkise markeringer viser, hvordan underviserne kan arbejde med målet om, at børnene skal 
oparbejde et sprog om og selvtillid til at lære at lære: Den faglige kompetence, som børnene skal 
øve, skal være klar og tydelig. Ved at gå tilbage til en tekst og ikke være færdig, når barnet har 
sat det sidste punktum, er der fokus på, at børnene træner vedholdenhed.   
 
De gule markeringer viser, hvordan underviserne kan arbejde med målet om, at børnene skal 
øve deres fordybelse igennem autentiske emner: 
 

 
10 Derewianka (2016), Mulvad (2011), Knudsen og Wulff (2017), Høegh (2018) p. 234 
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Dansk: Børnene besøger en æbleplantage i lokalområdet. Her ser de, hvordan æbletræer vokser 
(forskellige stadier), hvilke sorter der er, og hvordan man laver æblemost. Det kan også være 
æbletræet på campområdet, som I går ud og kigger på og får viden om. Når børnene kommer 
tilbage til undervisningslokalet, skræller og spiser de et æble hver. På den måde har alle 
børnene en fælles oplevelse, inden de skal producere en tekst og bruge tillægsord til at beskrive, 
hvordan det er at spise et æble. Desuden er oplevelsen genkendelig og én, som de kommer til at 
støde på mange gange i deres liv; at spise et stykke frugt.  
 
Matematik: Sammen undersøger børn og voksne, hvordan I kan måle arealet af forskellige 
områder, f.eks. boldbane, skolegård, sandkasse eller legeplads. Der afprøves forskellige metoder 
og værktøjer. Den fælles oplevelse med opmåling af områderne danner grundlag for en samtale 
om, hvordan man kan udregne arealer af forskellige figurer, inden der trænes udregning af 
areal. 
 
De pink markeringer viser, hvordan underviserne kan arbejde med målet om, at børnenes 
faglige kompetencer skal styrkes: Når børnene læser deres tekster højt eller vi ser deres 
videoer, kan vi anerkende og give positiv feedback på børnenes arbejdsproces, så de får en 
faglig succesoplevelse. 
 

3. Metoder 
I de følgende afsnit beskrives de greb, som vi bruger på learning camps til at opnå formålene 
med undervisningen. 
 

3.1 Varierede og lærende fællesskaber tilrettelagt til det enkelte barn 
Lærende fællesskaber er vigtige for læringens kvalitet. Børn lærer godt sammen, og der er 
empirisk evidens for, at små undervisningshold har en positiv effekt i forhold til at løfte udsatte 
børns læring.    I Lær for Livet bestræber vi os derfor på at have små undervisningshold, der 
giver mulighed for at se og imødekomme det enkelte barn og vi inddeler også 
undervisningshold i mindre grupper. 
 
Undervisningen på learning camps lægger op til børnenes aktive deltagelse. Undervisningen er 
tilrettelagt, så den tilgodeser flere forskellige veje til at lære.  Bevægelse, lege og spil er væsentlige 
elementer i undervisningen. Undervisningen veksler mellem individuelt, par- og gruppearbejde 
og fælles undervisning for hele holdet. I bestræbelserne på, at alle børn lærer mest muligt, lytter 
vi til alle børn og overvejer, hvordan vi kan imødekomme deres ønsker og behov i forhold til 
undervisning og læring. Med fleksible og alternative læringsmiljøer, der adskiller sig fra 
traditionelle klasseværelser, skaber vi rum for, at alle børn kan arbejde på en måde, der passer 
dem, hvor de kan koncentrere sig og få gode læringsoplevelser. Vi inddrager omgivelserne uden 
for klasselokalet og underviser gerne udendørs, i gymnastiksalen eller i sofaen, alt efter, hvad 
det enkelte barns behov er. 
 
På learning camps går vi langt for at skabe undervisningssituationer, hvor alle børn får 
mulighed for at deltage aktivt og føle sig trygge. Med små undervisningshold og mange 
undervisere skabes gode rammer for, at alle børn undervises på et niveau, der giver dem 
mulighed for succesoplevelser, samtidig med at de oplever at blive udfordret og flytter sig 
fagligt. Vi går altid langt for at understøtte det enkelte barns interesser og nysgerrighed, når vi 
underviser.  
 
Det gør vi konkret: 

• Undervisningsholdene på learning camps er små, og der er flere undervisere tilknyttet et 
hold.  

• Pauserne er aktive, og børnene kommer udenfor og får bevæget kroppen.  
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• Hver undervisningsgang indeholder elementer af både fordybelse, øvelse og bevægelse 
tilpasset undervisningens formål.  

• Indretningen af undervisningslokalerne understøtter forskellige arbejdsmetoder. Et 
undervisningslokale skal altid indeholde noget blødt, hvor børnene kan sidde og 
arbejde, individuelle arbejdspladser, gruppearbejdspladser og plenumområde med faste 
pladser.  

• Forløbenes progression visualiseres i undervisningslokalerne. Produkter, dagsplaner og 
billeder bliver hængt op i undervisningslokalet. Dette bruges til repetition af 
undervisningen, men gør også børnene stolte af deres arbejde.  

• I forberedelsen af undervisningen indtænker vi altid differentieringsmuligheder.  
• Der afholdes individuelle læringssamtaler med hvert barn efter en fast plan og struktur. 
• Vi forsøger at skabe en fælles kontekstforståelse og referenceramme, som børnene skal 

lære i, så børnene har et godt udgangspunkt for læring og ikke bliver koblet af, fordi de 
ikke forstår underviserens eksempel, eller fordi de ikke har førviden om konteksten.  

 
 
Eksempel: 
• Vi er tålmodige, når vi hjælper med at finde bøger, der handler om krybdyr til et barn, 

der kun vil læse bøger om krybdyr.  
• Vi går ud på fodboldbanen og laver subtraktionsstykker med fodbolde, hvis det hjælper 

et barn til at arbejde med matematik og samtidig knytte relation til en voksen på holdet.  
• Vi går en tur ned til søen og hjælper et barn med at samle frøer og give dem navne, så 

barnet øver sig i bogstaver, hvis det er det, barnet kan rumme i situationen og det kan 
bidrage til at barnet får en positiv oplevelse med at arbejde med noget fagligt.  

 
Eksempel på differentieringsmuligheder og selvbestemmelse: 
Et barn skal skrive en tekst om oplevelsen af at spise et æble. Som underviser kan du f.eks. 
benytte følgende differentieringsmuligheder: 
 

• Hvis et barn er god til at skrive, så hav fokus på, at barnet går i dybden med sine 
beskrivelser. Var æblet virkelig blot ’rødt’? Og smagte det kun ’godt’? Hjælp barnet med 
at udvide sit ordforråd af tillægsord. 

• Hvis to børn vil skrive teksten sammen, må de gerne det. 
• Hvis et barn har svært ved at skrive, kan du skrive for barnet og hjælpe med at 

italesætte brugen af tillægsord.  
• Barnet kan lave en tegning af æblet, og du kan hjælpe med at skrive tillægsordene på.  
• Når børnene skal forbedre teksten: 

o Vi ønsker, at barnet udvider sit ordforråd af tillægsord. Lær barnet at bruge 
synonymordbogen på en iPad og slå nuancer af ord op. I stedet for at skrive 
‘æblet dufter godt’, kan barnet arbejde med et kontinuum af ord fra ’elendigt’ til 
’allerbedst’. Hjælpe barnet til at omformulere sætningen til fx ’æblet dufter 
vidunderligt’, eller ’æblet dufter nogenlunde’. Tal med barnet om, hvilken forskel 
valget af ord gør for teksten.  

o Barnet kan fokusere på layout af en tekst eller tegning. Du kan hjælpe med at 
printe teksten ud, og I kan farve tillægsordene, lave tegninger af æblet på papiret 
eller lave layout, der underbygger forståelsen af tillægsord på iPad’en.  

o Hvis barnet har skrevet sin tekst i hånden, vil barnet måske skrive teksten igen 
på en iPad. 

• Selvbestemmelse:  
o Børnene må selv vælge, om de vil skrive i hånden eller på iPad.   
o Når der har været fælles gennemgang, må børnene selv bestemme, om de har 

brug for at sidde i noget blødt, alene eller måske ude på gangen, hvor der er 
mere ro. 
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I forberedelsen inden undervisningen taler underviserne om, hvilke differentieringsmuligheder 
det enkelte barn har brug for, og hvordan I skaber de bedste rammer for det enkelte barn. 
 
Eksempler på, hvordan et klasselokale ser ud: 
 

 

3.2 Tydelige mål, synlig proces og faste rammer 
Jo mere enige vi som undervisere om rammerne på tværs af fag og hold, jo mere ro vil børnene 
opleve. Hvis børnene hele tiden skal forholde sig til, hvor de skal sidde, hvem de skal arbejde i 
gruppe med og hvilken underviser de skal have hjælp af, er der mindre ro til at fokusere på 
læring.  

 
Her er det dog vigtigt at tilføje, at vores undervisning også altid tager udgangspunkt i det 
enkelte barns behov. Hvis et barn kun vil deltage i undervisningen på første dag, hvis han/hun 
må sidde i sofaen, er det selvfølgelig okay at sidde i sofaen. Det er hele tiden en pædagogisk og 
menneskelig vurdering, som I må tage. Dog er det altid godt at starte ud med strukturer, som 
der er en forventning om, at barnet indgår i, og som de fleste børn gerne vil indgå i.  

 
Det gør vi konkret: 

• Første undervisningsgang producerer børnene et navneskilt, som bruges, når børnene 
hver undervisningsgang tjekker ind ved undervisningens start og ud ved 
undervisningens afslutning. Det giver en struktur på undervisningen, men giver også 
børnene en følelse af at høre til og at vi ser dem. 

• Som udgangspunkt har alle børnene en fast plads at sidde på, når der er fællesbeskeder 
og klassegennemgang. Underviserne bestemmer pladserne. Hvis børnene skal lave 
individuelt arbejde, er det en god mulighed for at give dem selvbestemmelse. 

• Programmet skal altid være tydeligt for børnene og være visuelt både med tekst og 
billeder/piktogrammer. Programmet skal endvidere krydses af løbende, så børnene kan 
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følge med i progressionen. Programmets struktur skal så vidt muligt være det samme 
hver dag, så børnene oplever forudsigelighed. 

• Tydelige mål for undervisningen skal gennemgås og evalueres sammen med børnene, så 
de får øjnene op for egne succeser og progressioner.  

• De sidste 10-15 minutter af undervisningen bruges på refleksion. Barnet skal tegne eller 
skrive, hvad han/hun har lavet/lært i dagens undervisning i logbogen. Læreren skal 
altid stille konkrete spørgsmål, som børnene kan svare på, og som der findes mange 
svarmuligheder på.  

• Når dansktimen begynder, spørger underviseren ind til, hvad børnene har lavet i 
matematikundervisningen inden. Det samme gør underviseren, når matematiktimen 
begynder. Dette hjælper børnene med at repetere, det de lige har været igennem, så de 
bedre husker det, de har lært. 

 
 
Eksempel på mål, dagsprogram og evalueringsspørgsmål: 

 
Nedenfor kan du se et eksempel på et dagsprogram for en danskundervisning, hvor formålet 
er at styrke børnenes skriftsproglige kompetencer ved at arbejde med genren beskrivende 
tekster. 
 

Mål: Du skal lave en beskrivelse af at spise et æble. 
 
Differentieringsmuligheder for at opnå undervisningsmålet (differentieret ift. 
kompetenceniveau):  
• Du skal tegne og bruge ord til at beskrive, hvordan det er at spise et af de æbler, vi så i 

går. 
• Du skal øve dig i at skrive en tekst om de æbler, vi så i går. 
• Du skal øve dig i at skrive en hel tekst, hvor du går i dybden med at beskrive, hvordan det 

er at spise et af de æbler, vi så i går.  
 

Program: 
 
09:00- 09:10 Tjek ind  

• Navnekort sættes på tavlen 
• Gennemgang af program og mål for undervisningen. Få gerne 

børnene til at læse op, imens du skriver. 
• Hvad lavede I i matematik i går? Kig rundt i lokalet og spørg 

nysgerrigt ind.  
09:10- 09:30 Individuelt, to-og-to eller underviser-barn: Læsetid/Guided Reading 
09:30- 09:45 Plenumområde: Hvordan beskriver vi følelser og oplevelser med ord? 

Inklusive øvelser. 
09:45- 10:15 Gruppearbejde: Spis et stykke frugt i trin, og skriv ord ned på post-it, der 

beskriver processen. Læg evt. en brain break ind inden pausen. 
10:15- 10:30 Aktiv pause med snacks. Hvis der er nogen, der har brug for at spille lidt 

ekstra fodbold, er det helt okay. 
10:30- 10:45 Gruppearbejde: Lav en struktur for din tekst med brug af de post-its, du 

har skrevet. 
10:45- 11:10 Individuelt arbejde: Gå i gang med at skrive teksten. 
11:10- 11:30 Spil (bevægelse): Find de gemte beskrivelser  
11:30- 11:45 Gruppearbejde eller plenum: Hvordan går det med teksten? Hvad har du 

gjort godt? Er der noget, der er svært? Hvad skal du nå i morgen? 
11:45- 11:57 Refleksionstid 
11:57- 12:00 Tak for i dag 
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Evalueringsspørgsmål noteres i barnets logbog (refleksionstid): 
• Tegn eller skriv, hvad du har lavet i dansk i dag 

o Hvad har du lært om den frugt, du spiste i dag? 
• Hvordan er det at spise et stykke frugt? Og hvordan får vi følelser ned på papir? 
• Hvad gør beskrivelser ved en tekst? Og hvordan har du i dag brugt beskrivelser? 

 
 

3.3 Autentiske og engagerede voksne 
Vi er autentiske og engagerede i vores undervisning, fordi det er med til at skabe gode 
relationer til børnene, hvilket har dokumenteret betydning for både børns læreprocesser og 
trivsel. Du kan læse mere om dette i vores pædagogiske grundlag11. Der ligger derfor et stort 
ansvar på vores skuldre, når vi går ind i en undervisningssituation på learning camps. Det er 
ikke kun de fysiske rammer eller struktureringen af undervisningen, der skaber gode 
læringssituationer. Du skal som underviser give glæden ved og lysten til at lære videre til børn 
og vise, at læring kan være sjovt, selvom det nogle gange er svært eller udfordrende. I 
undervisningen skal vi være gode rollemodeller, vi skal møde børnene med smil, ro og gå-på-
mod. Vi går langt for at hjælpe børnene i mål, og hvis du en dag ikke har overskud, er det bedre, 
at du tager en pause. Børnene har hele tiden antennerne ude og kan mærke, hvis du ikke er 
oplagt eller ikke kan rumme dem.  
 
I undervisningssituationer gør vi helt konkret brug af mindsetteoriens ’endnu’ og ’vi bliver ved’, 
når børnene siger, at de ikke kan løse en opgave. Det gør vi, fordi vi ved, at børnene har et fagligt 
potentiale, og det skal børnene kunne mærke, så de kan spejle sig i vores positive forventninger 
til dem. 
 
En af de måder, vi som undervisere engagerer os i barnet, er gennem mikrostilladsering. Som 
undervisere gør vi brug af mikrostilladsering, når vi taler med børnene og hjælper dem. 
Mikrostilladsering har til formål at stilladsere barnets udvikling ved at være sprogligt aktiv om 
det faglige emne. Ved at bede barnet om at uddybe, forklare, og begrunde sine overvejelser, 
hjælper vi barnet med selv at finde løsninger eller giver dem mulighed for at afprøve 
hypoteser.12  
 

 
 

 
11 Lær for Livet (2019): Det pædagogiske grundlag. P. 22  
12 Gibbons (2012), Knudsen og Wulff (2017), Dysthe (1997) 
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Eksempel på mikrostilladsering: 
Hvis Peter giver udtryk for, at han ikke ved, hvad han skal gå i gang med, svarer vi: ’Det kan 
faktisk også være ret forvirrende, der var mange informationer. Men hvor tror du, at vi sammen 
kan finde ud af, hvad vi skal i gang med nu?’.  

Eller hvis Karoline siger: ’Jeg synes bare, at æblet smager dårligt! Jeg kan ikke lide frugt,’ så 
prøver vi at fastholde hende i samtalen og bygger nysgerrigt ovenpå, så hun får udviklet sit 
beskrivende sprog. Du kan fx svare: ’Jeg kan faktisk også bedre lide bananer end æbler (det skal 
du selvfølgelig kun sige, hvis du mener det). Men prøv at fortælle mig, hvad det er, du ikke kan 
lide, når du bider i et æble?’. Hvis Karoline svarer: ’Det ved jeg ikke’, kan du prøve at hjælpe 
hende på vej ved at kigge på æblet, pege og sige: ’Er det fordi, det ikke er helt friskt? Prøv at 
kigge på æblekødet, er det lidt grynet, eller hvad ser du?’ 

Hvis Simon er rigtig god til at beskrive, kan vi hjælpe ham med hans faglige sprog gennem 
mikrostilladsering. Hvis Simon fx siger: ’Se lige, jeg har skrevet en hel side, og jeg har beskrevet 
rigtig meget!’, kan du svare ’Wow, du arbejdede virkelig også koncentreret! Må jeg læse teksten 
sammen med dig? Og kan du huske, hvad de ord hedder, som vi bruger til at beskrive med?’.  

Ved at gøre aktivt brug af mikrostilladsering hjælper vi børnene med at få et fagligt sprog, men 
vi hjælper dem også med selv at finde løsninger i stedet for at levere løsningerne til dem. 
 
Det gør vi konkret: 

• Der er altid 1-2 undervisere, der tager imod børnene, når de kommer til 
undervisningen. Alle børn får et smil, et ‘hej’ og en high-five. 

• Undervisningslokalet er altid klart, når børnene kommer til undervisningen, og vi er 
klar til at tage imod børnene.  

• Vi drikker aldrig kaffe sammen med børnene. Vi skal have begge hænder klar til at 
hjælpe og tage imod børnene. 

• Der inddrages musik i undervisningen. Musik kan bruges som hjælpemiddel til 
fordybelse, når børnene skal arbejde individuelt eller med refleksion. Musik kan også 
bruges i pauserne eller inden en bevægelsesaktivitet, så det giver energi. 

• De voksne, der ikke instruerer aktiviteten, deltager i undervisningen og sidder 
sammen med børnene.   

• Vi bruger leg aktivt, fordi legen er med til at underbygge den gode relation.  
• Hvis en af underviserne har brug for en pause, koordineres dette, så underviseren kan 

trække sig. 
 
 
Her ses et eksempel på, når børnene kommer til undervisningen: 
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3.4 Forberedelse og brug af aktionslæring  
For at skabe de bedste rammer for læring forbereder vi os altid godt, inden vi skal undervise. 
Ved forberedelse af undervisningen er børnenes trivsel og læring førsteprioritet og 
forberedelsen af det faglige materiale anden prioritet.  
 
Det er en fast del af forberedelsestiden at tale om, hvordan vi kan forbedre vores praksis, så 
børnene lærer og trives bedst muligt i undervisningssituationer. Når vi i forberedelsestiden 
taler om børnene, er vi inspireret af aktionslæring. Vi er gode til at observere, hvordan barnet 
har det, og hvordan det reagerer på forskellige undervisningssituationer. Vi prøver bedst muligt 
at være deskriptive, når vi taler om et barns adfærd, så vi ikke kommer til at fastlåse vores 
løsningsmuligheder, men åbner for, at der kan være mange løsninger, vi skal prøve af.  
 
Når vi sammen skal forberede den faglige del af undervisningen, er vi gode til at tilpasse det 
forberedte materiale til børnegruppen, og vi laver en tydelig rollefordeling.  
 
Eksempel på en dagsorden til forberedelsestiden: 
13:00-13:10 Tjek ind på undervisere 

▪ Har alle det godt? 
▪ Er der nogen, der har noget, de har brug for at dele? 

13:10- 13:30 Opfølgning på børnenes læring 
▪ Hvilke børn har haft faglige succeser i dag? Hvorfor? 
▪ Hvilke børn har haft faglige udfordringer i dag? Hvorfor? 
▪ Skal vi ændre noget i praksis til i morgen? Hvem gør hvad 

anderledes? 
13:30- 13:50 Undervisningen den kommende dag 

▪ Læs undervisningsmaterialet igennem sammen. Er der noget, vi skal 
have tilpasset eller ændret ift. børnegruppen? 

▪ Lav en klar rollefordeling: Hvem er ansvarlig for klasseundervisningen? 
Hvem er ansvarlig for bevægelsesaktiviteten? Hvem står på hvilke 
værksteder?  
 

13:50- 15:10 Forbered undervisningen – del jer op i ansvarsområder. 
▪ Skal et spil afprøves inden undervisningen? 

• Skal der laves sværere eller nemmere brikker, så der er flere 
differentieringsmuligheder? 

▪ Skal der laves plakater eller tegninger til dagsprogrammer? 
▪ Skal der findes en playliste til fordybelse? 
▪ Skal jeg have trænet slikkepindemetoden, fordi jeg ikke helt kan huske, 

hvordan jeg forklarer metoden? 
 
 



 14 

4. Litteraturhenvisninger 
 
Christoffersen, Ditte Dalum (2018): Kedsomhed kan skabe svage elever. Forskerzonen.dk 
https://videnskab.dk/kultur-samfund/kedsomhed-kan-skabe-svage-elever 
 
Derewianka, B. & P. Jones (2012): Teaching language in context. Melbourne: Oxford University 
Press Australia and New Zealand. 
  
Dysthe, Olga (1997): Det flerstemmige klasserum: skrivning og damtale for at lære. Aarhus: KLIM 
  
Gibbons, P. (2016): Styrk sproget, styrk læringen: Sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede 
klasserum. Danmark: Samfundslitteratur i samarbejde med Professionshøjskolen UCC. 
 
Høegh, Tina (2018): Mundtlighed og fagdidaktik. Didaktikserien. København: Akademisk Forlag. 
 
Knudsen, Stine Kragholm og Lone Wulff (red.) (2017): Kom ind i sproget. Flersprogede elever i 
fagundervisningen. Didaktikserien. København: Akademisk Forlag. 
 
Lær for Livet (2019): Det pædagogiske grundlag. https://laerforlivet.dk/om-laer-for-
livet/vores-arbejde/paedagogiske-grundlag/ 
 
Lær for Livet (2019): Et langt lærerigt træk. https://laerforlivet.dk/wp-
content/themes/test_wp_tema/img/landing/rapport.pdf 
 
Leapsskoler.dk (2020): Projektbaseret læring. https://leapsskoler.dk/hvorfor-projektbaseret-
laering/ 
 
Mulvad, Ruth (2011): Kan det være sjovt at skrive om havdyr? I: S. Madsbjerg and K- Friis (red.). 
Skrivelyst og læring. København: Dansk Psykologisk Forlag. 
 
Reiermann, J. (2014): Nobelpristager: Udsatte børns skæbne er afgjort før 1. klasse. Udgivet af 
Mandag Morgen 08.09.14; 
 
Trygfonden og Børns Vilkår (2018): Fokusrapport på udsatte børns skolegang. 
https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2018/05/Fokusrapport-Udsatte-b%C3%B8rns-
skolegang-2018.pdf 
 
 
Vive – Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd (2017): Notat: Tidligere anbragte 
og uddannelsessytemet. https://www.vive.dk/media/pure/6838/1053023  
 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/kedsomhed-kan-skabe-svage-elever
https://laerforlivet.dk/om-laer-for-livet/vores-arbejde/paedagogiske-grundlag/
https://laerforlivet.dk/om-laer-for-livet/vores-arbejde/paedagogiske-grundlag/
https://laerforlivet.dk/wp-content/themes/test_wp_tema/img/landing/rapport.pdf
https://laerforlivet.dk/wp-content/themes/test_wp_tema/img/landing/rapport.pdf
https://leapsskoler.dk/hvorfor-projektbaseret-laering/
https://leapsskoler.dk/hvorfor-projektbaseret-laering/
https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2018/05/Fokusrapport-Udsatte-b%C3%B8rns-skolegang-2018.pdf
https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2018/05/Fokusrapport-Udsatte-b%C3%B8rns-skolegang-2018.pdf
https://www.vive.dk/media/pure/6838/1053023

