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Hvor mange af jer synes, det er 
ok at diskriminere?



Sådan har jeg startet en time i erhvervsøkonomi, hvor 
jeg blandt andet skulle lære dem om 
prisdiskrimination i forbindelse med segmenteret salg.



 Pointe i slutningen af timen:

 Der diskrimineres hele tiden på baggrund af pris gennem prisdiskrimination. Og det, synes vi, er helt ok.

 Eleverne flyttes fra deres forforståelse til et helt nyt og mere nuanceret synspunkt i forhold til 
diskrimination.

 DIS K R IMINATION E R  UACCE P TAB E L T!!!  Diskr imination er  et vidt begreb. 
S om udgangspunkt er  det uacceptabelt, men der  kan også være situationer, hvor  det er  helt ok.



 Jeg udfordrer mine elevers forforståelse. Jeg vil 
have, de forstår, at man skal være åben og 
nysgerrig – ikke forudindtagede og afvisende 
over for nye måder at anskue verden på.



 APROPOS HVORDAN HJERNEN 
VIRKER. 
HER KOMMER ER SPØRGSMÅL. DU 
HAR TO MINUTTER TIL AT FINDE 
SVARET.
DU MÅ IKKE SIGE NOGET TIL DIN 
SIDEPERSON.

 DU KØBER EN TENNISKETCHER OG 
ET RØR MED TRE BOLDE TIL 1100 
KRONER.

 KETCHEREN KOSTER 1000 KRONER 
MERE END BOLDENE.

 HVAD KOSTER BOLDENE? 



 EKSEMPLET ER ET LIDT 
FORANDRET SPØRGSMÅL, DER 
STAMMER FRA BOGEN TIL 
HØJRE.
 JEG BRUGER DETTE EKSEMPEL 

HVERT ÅR PÅ MINE ELEVER 
SOM EN BRAIN BREAK.
 HVAD ER SVARET?



 (X+1000)+X=1100
 1*(X+1000)+X=1100
 X+1000+X=1100
 2X+1000=1100
 2X+1000-1000=1100-1000
 2X=100
 2X/2=100/2

X=50
BOLDRØRET KOSTER 50 KRONER,

 KETCHEREN KOSTER 1050 KRONER.
 KETCHEREN KOSTER 1000 KRONER MERE END 

BOLDENE, HVIS KETCHEREN KOSTER 1050 
KRONER/BOLDENE KOSTER 50 KRONER

 KONTROL:
 (X+1000)+X=1100
 (50+1000)+50=1100
 1050+50=1100
 1100=1100



 J eg bruger  brain breaks for  at øge 
var iationen og for  at øge 
motivationen hos mine elever.

 Der skal gerne ofte ske noget nyt 
og uventet i mine timer  – dog ikke 
hver  gang. Og det behøver  ikke 
være super  relevant for  faget.

 J eg synes, var iationen i min 
undervisning giver  eleverne 
motivation til  at komme til  mine 
timer.

 J eg bilder  mig selv ind, at det er  
sjovt at komme til  mine timer, og 
jeg bilder  mig også ind, at de 
(fleste) lærer  noget.



Hvorfor  er  motivation vigtigere end 
nogensinde?
”Andelen af studerende, der er meget motiverede til at studere, er faldet fra 77 pct. i 2018 
til 59 pct. i 2021. Og andelen af studerende, som i mindre grad eller slet ikke er motiverede, 
er mere end fordoblet fra 6 pct. i 2018 til 14 pct. i 2021. Samtidigt er der sket en stigning 
fra 6 til 8  pct. i antallet af førsteårsstuderende, som i meget høj grad overvejer at droppe 
ud.

»De studerendes faglige engagement går som regel hånd i hånd med trivslen. Derfor giver 
det god mening, at motivationen daler, når undervisningen foregår derhjemme uden et reelt 
studiemiljø omkring dem. Nu hvor de studerende vender tilbage, er det op til uddannelserne 
at give dem noget af det, de har savnet. Det kan fx være, at undervisningen må gribes an på 
helt nye måder, eller at institutionerne i høj grad understøtter de studerendes sociale 
aktiviteter,« lyder det fra seniorkonsulent Mathias Tolstrup Wester.”

Kilde: Nedlukningen har kostet på studerendes motivation og øget ensomheden – EVA 
Danmarks Evalueringsinstitut – 26/04/2021



Vi er  en 
vigtigere del 
af vores 
elevers 
netværk, end 
vi ofte tror.



Hvordan 
arbejder  jeg 
med var iation 
og motivation?

 Vigtig pointe!:
J eg bruger  også meget standardarbejdsformer:

 Tavleundervisning, gruppearbejde og skr iftlige 
aflever inger.

 De er  alle sammen r igtig gode arbejdsformer. 
De er  stadig rygmarven i min undervisning. Men 
jeg bruger  også meget arbejdsformsvar iation 
for  at skabe motiverende undervisning.



 Fravær

 Hvad havde vi om sidste gang? Demokratiformer

 Kahoot!

 Hvad skal vi have om i dag? Demokratiets histor iske udvikling

 L æreroplæg

Pause

 E leverne læser  artiklen Kampen om offentlighedsloven…

 Walk- and- talk Hvad er  offentlighedsloven?

 L æreren læser  artiklen Overvågning af alle - medmindre du er  folkevalgt

 Klassediskussion Hvorfor  er  offentlighedsloven imod 
demokratiets væsen?

 Meme- generator Overvågningsmemes

 Kernebegreberne udfyldes

E ksempel på var iation – samfundsfag C



K onkrete eksempler på undervisningsdifferentier ing



 ME ME- UNDE R VIS NING



Mit meme – jeps, 
jeg laver  dem også



Vi sang 
“J ens Vejmand”
som intro til et 
for løb om 
velfærdsstaten.



Casino-
viden
 E leverne får uddelt 1.000 

kroner  I grupper (dog 
kun matadorpenge!).

 S å stiller  jeg fem 
spørgsmål. De kan
fordoble deres indsats, 
hvis de svarer r igtigt –
ellers mister  de pengene.

 Den gruppe, der  har  flest
penge efter spørgsmål
fem, har  vundet.

 S amarbejde i højsædet.



J eg har  min 
egen
Podcast.



Vi har  lavet 
r im og 
remser

S ascha- Maria ville gerne 
på gymnasie

Men hun manglede noget 
kulturel baggage

S å nu giver  hun en lang 
massage

Til en arabisk pr ins, der  
spiser  en asie



Coorperative L earning

Her: dobbeltcirkler



Match



S andt eller  falsk
Danmarks enevældige kongestyre sluttede i 1949, da kong 
Freder ik 7. underskev J unigrundloven.

S ANDT?
E L L E R  
FAL S K ?



S andt eller  falsk
E n neutron er  altid negativt ladet.

S ANDT?
E L L E R  
FAL S K ?



J eg kører  synlig lær ing – mestendels grundet mine 
elevers skolefremmede væsener.

Men er  synlig lær ing panacea eller  pestilens?



Målstyr ing eller  dannelse?



J ohn Hattie
- S ynlig læring

- L æreren som tydelig leder i
klasserummet

- L æreren som mester lærer
og evaluer ingsekspert

- Målstyr ing – hvad der  
målbart virker, skal fremmes
– hvad der  ikke målbart
virker, skal undlades.



Gert B iesta
- ”Usynlig læring”
- L angsommelig tilnærmelse af
viden

- E leverne må fordybe sig i stoffet
og selv lære at lære

- E levstyret undervisning

- S ocialiseres til  at være et 
selvstændigt tænkende væsen.

- S kolens fornemste formål; at 
skabe selvstændige og kr itiske
borgere



K an man lave et oplæg om differentier ing af 
undervisning ved kun at køre PowerPoint?



L ad os tage en walk
and talk.

Find sammen 
2 og 2 eller  
3 og 3.

Fortæl, hvordan du 
undervisningsdiffere
ntierer



Hvilke forskellige
teknikker bruger
du til  at motivere
dine elever?



J eg er  også till idsrepæsentant (og føler  mig nogle gange som 
kvinden på billedet) og er  bl.a. med til  ansættelsessamtaler.

Har  I nogle spørgsmål i forhold til  ansættelse?
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