
Webinaret starter om lidt...



Velkommen til en introduktion 

til Learning The Fun Way

en undervisnings metode der 



Revolutionerer din undervisning 

og eksploderer elevernes 

motivation, faglige udbytte og 

springer karakter skalaen.

Uden at øge din 

forberedelses tid.



Er det her noget du har lyst til at 

høre mere om så smid lige en 

Thumbs Up ude i chatten.

evt. e-mail adresse hvis du gerne vil have materiale tilsendt 

efterfølgende



Problem



Lad mig fortælle, hvordan 

det hele startede



Mine oplevelser før jeg anvendte 

metoden
Umotiverede og 

uforberedte elever

Stor faglig 
spredning

Lavt 
udbytte

Mere lærer 
forberedelse

Ingen effekt



Frustreret og ked af det



Frustration



Videnskaben



Motivation



Reflekterende praktikere



Faglig dialog



Målsætning

• Jeg vil aldrig mere holde foredrag ved tavlen

• Jeg vil ikke undervise hele klassen på samme tid

• Jeg vil underviser differentieret 90% af tiden



Løsning



Nicole går i 3g og har været undervist 

efter denne metode.

Hun svarer her på spørgsmålet: ”Hvad vil 

du sige til en 1g elev du møder på gangen 

der skal til at undervises efter denne 

metode?





Metoden
Del 1:

• Learning The Fun Way

• En applikation der udvikler eleverne til at blive reflekterende praktikere.

Del 2

• Længerevarende gruppearbejde

• Nøje stillaseret af underviser



Reflekterende praktikere



Reflekterende praktiker

Hvad er jeg ved at lære?

Hvordan klarer jeg mig/hvor er jeg i 
læringsprocessen?

Hvad er mit næste skridt i 
læringsprocessen?





Reflekterende praktiker
Elev 
behov:

kendskab til læringsmålene

en måles stok

reflektion



Udfordring



• Hvad er jeg ved at lære?

• Hvordan klarer jeg mig/hvor er jeg i 

læringsprocessen?

• Hvad er mit næste skridt i 

læringsprocessen?



implementere



systematisere



Learning The Fun Way
• En applikation der systematiserer uddannelsen af eleverne til 

reflekterende praktikere 

• I en 3 trins raket



Forløbs struktur

1. selvevaluering

2. selvevaluering

3. selvevaluering



1. selvevaluering



2. selvevaluering



3. selvevaluering



Mød  Frederikke der går i 3g og både har prøvet at 

blive undervist med og uden Learning The Fun Way.

Hun svarer her på spørgsmålet: ”Hvad har det betydet 

for dig at skifte til at bruge Learning The Fun Way i 

undervisningen?





• NU har vi hørt om del 1:

Learning The Fun Way 

• Nu skal vi høre om Del 2 

længerevarende gruppearbejde



Hvorfor Gruppe arbejde

• Faglige dialoger med klassekammerater er meget mere ligeværdige 

og udviklende for eleverne end hvis dialogen foregår med deres 

lærer.



Hvorfor er det vigtigt at 

gruppearbejdet 

er længerevarende?



Hvad får læreren ud af det?



• Mindre tid på modul forberedelse

• Mere tid til individuel feedback

• Større indsigt i elevernes faglige 
niveau

• Glade elever = glad lærer ☺



Motivation



Redskaber



Redskab nr. 1

Learning The Fun Way











Redskab nr. 2

Længerevarende gruppearbejde



Stilladsering af gruppearbejde
• Gruppearbejdes kontrakt*

• Materiale bank

• Elev forløbsplan*

• Video og lærerbogsmateriale

• Træningsopgaver

• Logbog*

• Konsulentbistand



Redskab nr. 3

Fælles arbejdsplatform



OneNote



OneNote

• Alt samlet et sted: ‘klassenotesbogen’

• Indholdsbibliotek

• Kun lærer

• Samarbejdsområde

• Privat elev mappe



Forberedelse



Baglæns



Forløbs forberedelse 
Før

• Skriver læringsmål ind i Learning The Fun Way

• Laver materiale bank

• Gruppe dannelse

Under

• Individuel elev feedback i Learning The Fun Way



Modul forberedelse

Skimmer gruppernes arbejde i OneNote:

• Træningsopgaver

• Logbog

• Forbereder evt. kort nedslag i teorien



Aktivitet Lærer rolle

Fælles feedback på 
træningsopgaver

Skulptør • Læreroplæg med afgrænsede nedslag på dele af emnet.

Gruppe arbejde konsulent • Evaluering af fælles feedback

• Træningsopgaver

• Logbog

Tak for i dag ☺

Typisk modul plan

Hvis behov



konsulent



Differentieret individuel 

undervisning.

Præcis når den enkelte har 

behov for det.



Hvorfor skal I lytte til mig?
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Hvorfor nu



Tilbud



hannematras@gmail.com



Tænker du lige nu:

Jeg kan simpelthen ikke vente 

jeg må se NU hvordan det virker



Så følg nedenstående link og prøv 
at være elev:

• https://app.learningthefunway.co
m/go/1/155

• opret dig som bruger og udfør 1. 
selvevaluering

Ønsker du at prøve applikationen 
som lærer. Brug da dette link:

• https://app.learningthefunway.co
m

https://app.learningthefunway.com/go/1/155
https://app.learningthefunway.com/go/1/155

