
Online klasserumsledelse,
relationsdannelse og 
feedback

Se optagelse af
CIUs webinar om differentiering og variation i fjernundervisning (28.4)

1.5 2020 kl. 13.00-13.45

https://videnscenterportalen.dk/ciu/2020/05/04/differentiering-variation-og-praktisk-arbejde-i-det-digitale-laeringsrum/


Intro
NB Vi optager !

Præsentation:
Center for anvendelse af it i undervisningen. CIU
karin@ciuud.dk
annemette@ciuud.dk
søren@ciuud.dk
akub@sosufyn.dk

Mål:
Inspiration og videndeling fra andre skoler. 
Konkrete handlinger og eksperimenter via links i ppt

Regler og roller:
Brug ´reactions´, bidrag i chatten, deltag i afstemninger

Opsamling: 
Præsentation og chat-dokument udsendes 4.5

mailto:karin@ciuud.dk
mailto:annemette@ciuud.dk
mailto:s%C3%B8ren@ciuud.dk
mailto:anku@sosufyn.dk


Agenda

13.00-13.15: Klasseledelse v/Andreas Kubsch, CIU
Hvordan praktiserer vi god klasseledelse i digitale læringsrum? Hvad skal der til af regler, 
struktur og styring? Hvilke muligheder har du i fx Teams?

13.15-13.30:Online relationer v/ Karin Eckersberg, CIU
Hvordan kan vi skabe og udvikle relationer mellem lærer og elev og mellem eleverne i et online 
læringsrum? Hvordan starter vi eksempelvis nye hold op, som mødes første gang i det digitale 
læringsrum?

13.00-13.45:Feedback v/Anne Mette Lundstrøm, CIU
Hvordan kan du arbejde med forskellige feedbackformer – og hvad betyder det for 
rollefordelingen i online læreprocesser?



Klasserumsledelse
Synliggør læringsaktivitetens rammer og krav i 
samtalen/chatten

Formål:
At elever nemt kan orientere sig i forhold til rammer og krav.

Hvordan gør du? 
Samtalen/chatten har formateringsmuligheder som fx 
overskriftsformatering, punktopstilling, indsættelse af tabel m.m.
N.B.: Mange elementer i TEAMS kan der linkes til: kanalen, 
samtale/chat, filer/mapper, eksterne www link m.v.



Klasserumsledelse
Synliggør læringsaktivitetens rammer og krav i 
samtalen/chatten

Hvordan gør du? 
Husk link – den højre musetasts muligheder ;-)



Klasserumsledelse
Synliggør læringsaktivitetens rammer og krav i 
samtalen/chatten

Hvordan gør du? 



Klasserumsledelse
Dialog i større grupper

Formål:
At forebygge tale i munden på hinanden

Hvordan gør du? 
Brug samtalen/chatten til håndsoprækning fx ved at skrive ”hånd”.

Eleverne skriver spørgsmålene i samtalen/chatten.

Bed eleverne om at slå deres mikrofoner fra. Kan også gøres af læreren 
for alle elever.



Klasserumsledelse
Dialog i større grupper

Hvordan gør du? 

Slå lyden fra for elever ;-)



Klasserumsledelse
Dialog i større grupper

Hvordan gør du? 

Slå lyden fra for elever ;-)



Klasserumsledelse
Optage oplæg og præsentationer:

Formål: 
1. at skabe en læringsressource for de elever, der er 

forhindret i at deltage 

2. at skabe en elevaflevering, hvor fx en gruppe præsenterer     



Klasserumsledelse
Optage oplæg og præsentationer:

Hvordan gør du?

https://www.studietube.dk/video/5485989/e84ee3cff83a9da37b035e911cdddc1a https://www.studietube.dk/video/5443936/389a088f1d99bb99caa542e1eea0b725

https://www.studietube.dk/video/5485989/e84ee3cff83a9da37b035e911cdddc1a
https://www.studietube.dk/video/5485989/e84ee3cff83a9da37b035e911cdddc1a
https://www.studietube.dk/video/5443936/389a088f1d99bb99caa542e1eea0b725


Klasserumsledelse
Gruppearbejde
Formål:
at skabe rammer for dialog, hvor alle kan være del af dialog, diskussion 
m.m.

Hvordan gør du? 
Underviserens handlinger er de samme som i den virkelige verden. 
Læreren besøger/surfer forbi grupperne på skift.

Eleverne kan kontakte læreren i chatten ved direkte tiltale med 
@”lærerens navn”.
Eller ved at sende personlig chat.



Klasserumsledelse
Gruppearbejde

Hvordan gør du? 

https://www.studietube.dk/video/5456380/41d3ff19c824646726d69a2ef0a7a177

https://www.studietube.dk/video/5456380/41d3ff19c824646726d69a2ef0a7a177
https://www.studietube.dk/video/5456380/41d3ff19c824646726d69a2ef0a7a177


Klasserumsledelse
Nyttige værktøjer?

https://www.studietube.dk/video/5486322/849fa515009b5f3331f80135341f9c90 https://www.studietube.dk/video/5486372/3121386dd480e90520fde2339a67c59e https://www.studietube.dk/video/5486388/6d6ddbe776a754bb1da4f94089935f76

https://www.studietube.dk/video/5486322/849fa515009b5f3331f80135341f9c90
https://www.studietube.dk/video/5486372/3121386dd480e90520fde2339a67c59e
https://www.studietube.dk/video/5486322/849fa515009b5f3331f80135341f9c90
https://www.studietube.dk/video/5486372/3121386dd480e90520fde2339a67c59e
https://www.studietube.dk/video/5486388/6d6ddbe776a754bb1da4f94089935f76


Online relationer

• ELEV – ELEV
• LÆRER - ELEV





Spørgeskemaundersøgelse på Tietgen
(83 svar fra eud-elever)

Hvorledes har du oplevet muligheden for at komme i kontakt og 
kommunikere med

Under Middel Over
middel middel

Dine skolekammerater 8% 21% 70%



Flipgrid



Padlet



Small talk lunch



Samarbejde





Spørgeskemaundersøgelse på Tietgen
(83 svar fra eud-elever)

Hvorledes har du oplevet muligheden for at komme i kontakt og 
kommunikere med

Under Middel Over
middel middel

Dine lærere 11% 38% 49%



Hvem er læreren?



Online 
åbningstid?

Dette foto af Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-SA.

https://nl.wikipedia.org/wiki/24/7_(bedrijfstijd)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Feedback
Lærer- elev Upload til Filer i Teams

Lyd 

Tilføj lyd til din powerpoint

https://support.office.com/da-dk/article/tilf%C3%B8j-eller-slet-lyd-i-din-powerpoint-pr%C3%A6sentation-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316


Feedback
Lærer- elev

Video

https://screencast-o-matic.com/


Feedback
Elev-Lærer

Video
Tilføj en fane i Teams:Flipgrid: en slags ”tavle”, hvor elever kan poste 2-4 min. 
videorespons: 

Nævn:
 én ting, du forstår bedre nu
 én ting, der stadig er svær
 giv mindst ét eksempel på noget, 

jeg skal forklare igen

https://info.flipgrid.com/




Feedback
Elev- Elev

Kriterier for feed back:
•Læringsmål

•Lad eleverne være med til at formulere

•F.ex: 

• Kærlig-Kritisk-Konstruktiv
• Two stars and a wish

Værktøjer:
Videokonference i kanal/grupperum

Teams som app

Mobilen

Aflever i chat

Forms

Peergrade.io 

https://support.office.com/da-dk/forms
https://www.peergrade.io/


Feedback
Elev- Elev

Proces
Før og imens

FØR: 

1) Hvilke værktøjer eleverne må/skal 
benytte? 

2) Hvor de skal arbejde og uploade 
produkter?

3) Gruppedannelse (4-5 elever)

4) Tildel hver gruppe en opponentgruppe, på 
hvis produkt, de skal give feedback.

5) Forbered feedbackkriterier.



Feedback
Elev- Elev

Proces

Imens:
1) Eleverne arbejder med den faglige opgave OG med produktion af 
video

2) Læreren fungerer som konsulent undervejs.

3) Når elevernes videoer er færdige oploades de til deres 
grupperum/kanal i Teams.

4) Gruppen arbejder herefter med deres opponentgruppes video og 
laver en feedbackvideo på baggrund af kriterier

5) Den første gruppe har herefter mulighed for at skrive en kommentar 
til opponentgruppens feedbackvideo.



Kilde: CFU



CIU udsender optagelse, præsentation og 
chat-dokument

Online klasserumsledelse,
relationsdannelse og 
feedback

Se optagelse af
CIUs webinar om differentiering og variation i fjernundervisning (28.4)

4.5 2020

https://youtu.be/uXuyp-9-7rs
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