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1. INFO OM KATALOG (første udgivelse)

Nyt katalog giver overblik og viden 
om fire indsatser, der kan styrke 
elevernes faglige udvikling 

Dette katalog præsenterer fire indsatser til arbejdet med et fagligt løft samt et redskab, der kan 
guide skoleledelsen gennem prioriterings- og planlægningsprocessen.

Kataloget præsenterer fire indsatser, som ifølge forsknings- og praksiseksperter har stor relevans og 
potentiale i forhold til at styrke elevernes faglige udvikling i den nuværende situation. De fire indsatser, der 
beskrives i kataloget, er: 

 co-teaching

 makkerlæring

 undervisning i små grupper

 intensive læringsforløb.

Kataloget beskriver kendetegn, målgruppe, anvendelsesområder og implementeringsforudsætninger for hver 
indsats.

Redskab hjælper skoleledelsen gennem prioriterings- og planlægningsprocessen 

Kataloget indeholder også et redskab, der guider skoleledelserne gennem prioriterings- og 
planlægningsprocessen. Redskabet giver 
jer en balanceret tilgang til planlægningen. 
Det sikrer både et gennemgående fokus på 
målsætning om at løfte eleverne fagligt og 
hensyntagen til de lokale forhold på jeres 
skole og de potentielt skiftende vilkår, som 
følger af pandemien. 

Redskabet består af tre trin:

1. Afdæk behov og muligheder

2. Vælg og prioritér indsatsen 

3. Organisér indsatsen – allokér ressourcer og aftal ansvarsfordeling

Inspirationskataloget kan hentes her: https://emu.dk/grundskole/corona-gode-raad-til-
undervisning/inspiration-til-fagligt-loeft/fire-indsatser-der-kan?b=t5-t3834-t5108    
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INFO OM DE UNDERSTØTTENDE MATERIALER (anden udgivelse)

Nyt inspirationsmateriale giver viden
og inspiration fra praksis til
fagligt løft i en coronatid

Efter hjemsendelser og nødundervisning kan der være behov
for at styrke elevernes faglige udvikling. I et nyt
inspirationsmateriale til lærere og ressourcepersoner er der viden
og inspiration om, hvordan indsatser som co-teaching,
makkerlæring, undervisning i mindre grupper og intensive
læringsforløb kan anvendes i undervisningen.

Materialerne indeholder hver fire artikler. Den første giver jer indsigt i, hvad
der er væsentligt, når I skal tilrettelægge, gennemføre og evaluere en af de fire
indsatser. De tre andre artikler er eksempler på, hvordan skoler har arbejdet
med indsatserne i forskellige fag og klassetrin samt hvilke erfaringer de har
gjort sig.

Indsatserne er udvalgt, fordi de har potentiale og relevans i forhold til at skabe et 
fagligt løft enten for hele klassen eller for enkelte elever i lyset af covid-19-situationen. Derudover er de 
udviklet i samarbejde med forsknings- og praksiseksperter for at gøre materialet let at omsætte til 
virkelighed.

Læs mere her:  https://emu.dk/grundskole/dansk/styrk-elevernes-faglige-udvikling-og-motivation-i-en-coronatid?
fbclid=IwAR19FUVsQ7NwLJYtfkuGB7O1XnifHUHhMQjVCtctLkbKZa75Y4vQeWVFRvM   
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INFO OM PODCAST (anden udgivelse)

Ny podcastserie giver inspiration til 
elevernes faglige udvikling  

Efter hjemsendelser og nødundervisning kan der være behov for at styrke elevernes faglige 
udvikling enten for hele klassen eller for enkelte elever i lyset af covid-19-situationen. Men hvordan 
kan du som lærer arbejde med at løfte elevernes faglige udvikling i din undervisning? Det sætter 
denne podcastserie fokus på. 

I skolen har pædagogisk personale og elever skullet vænne sig til en ny virkelighed med 
nedlukninger og lange perioder med nødundervisning.  Det er meget forskelligt, hvordan

dette påvirker elevernes læring og trivsel. For at imødekomme de faglige udfordringer
denne ekstraordinære situation har medvirket til er der behov for at tilrettelægge 
målrettede og kompenserende indsatser, der giver eleverne et fagligt løft og sikrer 
eleverne et godt udgangspunkt for deres videre vej igennem uddannelsessystemet. 

Lyt til fire læreres arbejde med fagligt løft

I fire episoder kan du høre om, hvordan fire lærere arbejder med forskellige indsatser, der 
alle har til formål at sikre et fagligt løft. Flere af indsatserne kan bruges på alle klassetrin og i 
alle fag. Lærerne fortæller i podcasten, hvordan de tilrettelægger, gennemfører og evaluerer 

undervisning med indsatsen. De fire indsatser er:

Co-teaching

Intensive læringsforløb

Makkerlæring

Undervisning i mindre grupper

Hør podcastene her eller i din foretrukne podcast-app: https://emu.dk/grundskole/podcast/podcast-inspiration-
til-fagligt-loeft 
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2. SoMe TEKSTER

SoMe-tekster

De understøttende materialer
STYRK ELEVERNES FAGLIGE UDVIKLING OG MOTIVATION I EN CORONATID 

Efter hjemsendelser og nødundervisning kan der være behov for at styrke elevernes faglige udvikling. I et nyt 
inspirationsmateriale til lærere og ressourcepersoner er der viden og inspiration om, hvordan indsatser som co-
teaching, makkerlæring, undervisning i mindre grupper og intensive læringsforløb kan anvendes i undervisningen

Hent inspirationsmateriale her: https://emu.dk/grundskole/dansk/styrk-elevernes-faglige-udvikling-og-motivation-i-en-
coronatid?fbclid=IwAR19FUVsQ7NwLJYtfkuGB7O1XnifHUHhMQjVCtctLkbKZa75Y4vQeWVFRvM 

 

Podcast 
NY PODCASTSERIE: FÅ INSPIRATION TIL FAGLIGT LØFT 

”Vi var spændte på, om vi kunne få eleverne til at blive efter skoletid. Men efter vi har startet fagcafeen, kan vi se sådan 
nogle halvtrætte 8. og 9. klasses piger og drenge komme og spørge: ”Hvornår skal vi egentlig have det der fagcafé 
igen?” Det, synes jeg, siger alt.”

Sådan lyder det Bine, der arbejder med intensive læringsforløb i form af fagcafeér. Du kan høre mere om fagcafeérne i 
en ny podcastserie. I fire episoder kan du høre om, hvordan fire lærere arbejder med forskellige indsatser, der alle har 
til formål at sikre et fagligt løft. Det er indsatser, der kan bruges på alle klassetrin og i alle fag. Lærerne fortæller i 
podcastserien, hvordan de tilrettelægger, gennemfører og evaluerer undervisning med indsatsen. 

Hør podcastene her: https://emu.dk/grundskole/podcast/podcast-inspiration-til-fagligt-loeft 

6

https://emu.dk/grundskole/podcast/podcast-inspiration-til-fagligt-loeft
https://emu.dk/grundskole/dansk/styrk-elevernes-faglige-udvikling-og-motivation-i-en-coronatid?fbclid=IwAR19FUVsQ7NwLJYtfkuGB7O1XnifHUHhMQjVCtctLkbKZa75Y4vQeWVFRvM
https://emu.dk/grundskole/dansk/styrk-elevernes-faglige-udvikling-og-motivation-i-en-coronatid?fbclid=IwAR19FUVsQ7NwLJYtfkuGB7O1XnifHUHhMQjVCtctLkbKZa75Y4vQeWVFRvM

	1. INFO OM KATALOG (første udgivelse) Nyt katalog giver overblik og viden om fire indsatser, der kan styrke elevernes faglige udvikling
	INFO OM PODCAST (anden udgivelse) Ny podcastserie giver inspiration til elevernes faglige udvikling
	2. SoMe TEKSTER


