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Forord

I mødet med lærere, pædagoger, ledere og andre ressourcepersoner på 

skolerne bliver der ofte efterspurgt råd og vejledning fra PPR i forhold til 

værktøjer og metoder i dagligdagen i forhold til elever med 

indlæringsvanskeligheder. Efterspørgslen på specialpædagogisk viden er 

steget i takt med den øgede inklusion og dermed øgede mangfoldighed i 

klasserne. Dette lille skriv er derfor et forsøg på at imødekomme et behov 

for specialpædagogisk viden og forståelse i en almen kontekst. I 

udarbejdelsen af dette dokument har vi fået feedback og input fra lærere, 

der til daglig arbejder på mellemtrin og i ungemiljøet på Tåsingeskolen og 

dermed også møder mangfoldigheden hver dag. 

Som udgangspunkt var dokumentet rettet mod elever med generelle 

indlæringsvanskeligheder. Undervejs i udarbejdelsen blev vi 

opmærksomme på, at der er stor overførbarhed og generaliserbarhed i 

forhold til alle elever med indlæringsvanskeligheder, herunder også 

udfordringer med de eksekutive funktioner, følelsesforvaltning og 

regulering. 

Hensigten med dokumentet er en håndsrækning i forhold til at skabe et 

overblik over og en forståelse for nogle af de problemer og udfordringer, 

børn og unge med indlæringsvanskeligheder kan opleve. Vi håber derfor, 

at du som fagprofessionel vil kunne hente inspiration og hjælp til at skabe 

et godt læringsmiljø og trivsel for alle elever.

God læselyst!

Mette Gandrup – Pædagogisk konsulent i PPR Svendborg

Marianne Dixen – Pædagogisk konsulent  i PPR Svendborg

3



Hvad mener vi så med 
indlæringsvanskeligheder?*

Indlæringsvanskeligheder kan skyldes en række forskellige udfordringer 
hos den enkelte elev.

Indlæringsvanskeligheder kan udspringe af generelle kognitive 
udfordringer eks. lav IQ, ordblinde og børn med talblindhed, det kan 
skyldes eksekutive vanskeligheder eks. udfordringer med struktur, 
overblik, planlægning og organisering, eller det kan skyldes udfordringer 
med følelsesforvaltning og regulering.

For de fleste specialpædagogiske problematikker vil der være en 
betydelig fællesmængde af tilgange ift. struktur og overblik, tilgange 
omkring affektregulering og relationskompetence samt socialt samspil og 
kommunikation, herunder også klasseledelse.

Herud over kan de forskellige indlæringsvanskeligheder have nogle 
specifikke tilgange, som er relevante for lige netop denne målgruppe. Fx 
har et barn med generelle indlæringsvanskeligheder i højere grad brug for 
mange gentagelser sammenlignet med børn med andre former for 
indlæringsvanskeligheder.

Håndsrækningen er også til fagprofessionelle, som kan opleve elever, der 
kortvarigt pga. angst, skilsmisse eller med adfærdsproblematikker kan 
have behov for at blive mødt med samme forståelse og tilgang til læring. 
(For god ordens skyld, vil vi nævne, at vi i dokumentet skriver elever med 
G.I, men at det også er gældende for andre elevtyper). 

Dokumentet indeholder forslag, henvisninger og enkelte links til, hvordan 
du kan arbejde med og understøtte elevernes læring og trivsel.

* Se bilag: Det kognitive domæne og det følelsesmæssige domæne
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Børnesyn

Dokumentet bygger på det pædagogiske børnesyn, som blandt andet 

beskrives i NEST pædagogikken:

”NEST værdierne er; At alle børn har krav på god undervisning, At børn er 

mere ens end forskellige, og At hvis børn ikke lærer på den måde, vi 

underviser dem på, så må vi undervise dem på en måde, så de lærer. Det 

betyder, at det er de voksne, der har ansvaret for at skabe optimale 

læringsbetingelser for alle” *

Og derfor er det, og bliver det ALTID de voksnes ansvar, hvad der sker i 

klasserummet og omkring eleven. Den, der tager ansvar, har mulighed for 

at påvirke.

Derudover er børnesynet inspireret af den amerikanske psykolog Ross W. 

Greene: ”Alle børn gør det godt, hvis de kan” **

Det er værd at huske på, at der bag al adfærd ligger en hensigt eller 

intention. Forstået på den måde, at uanset hvad vi gør, gør vi det, fordi 

det i øjeblikket giver mening for os, og fordi det er det bedste bud på en 

løsning i den givne situation. Så når vi nogle gange møder en 

uhensigtsmæssig adfærd, skal vi forstå det som et forsøg på mestring af et 

overkrav. Som fagprofessionel kalder det derfor på vores NYSGERRIGHED.
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*Nest metoder: Inspiration til inkluderende fællesskaber. Stine 
Clasen og Katrine Tranum Thomsen (red.) Dafolo 2019, s.13-14.

* * For mere inspiration læs evt. bøgerne: ”Fortabt i skolen” 
eller ”Fortabt og fundet”. Der også mulighed for at finde 
inspiration på Ross Greens hjemmeside Live is in the balance:  
https://livesinthebalance.org/

https://livesinthebalance.org/


Adfærd i et nyt perspektiv
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Illustrationen er oversat fra engelsk af C. Kolmos, M. Andersen og illustreret af S. Fischer
For flere gratis visuelle posters se https://northstarpaths.com/graphics-free-downloads/

Kig godt på modellen*. For uddybning se næste side. 

https://northstarpaths.com/graphics-free-downloads/


Han er doven! 

Han hører aldrig efter!

Han ligger ind over bordet!

Hun klovner!

perspektivet…

Når vi vælger at betragte elevers 
respons på vores krav i et VIL IKKE 
perspektiv, kan vores mindset, syn 
på barnet og tanker komme til at 
bygge på følgende antagelser af 
eleven:
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Responsen på elevernes adfærd 
bliver ofte belønning og straf, skæld 
ud, irettesættelser eller sætninger 
som ”jeg har jo forklaret dig det så 
mange gange”, ”du kan jo nok 
forstå”, ”hvor mange gange skal jeg 
sige det til dig”, ”nu må du altså 
koncentrere dig”. 

Løsningen for den fagprofessionelle 
kan opleves som en magtkamp 
mellem den fagprofessionelle og 
eleven. I den kamp er der ingen 
vindere.



perspektivet

Når vi vælger at betragte elevers 
respons på vores krav i et KAN IKKE 
ENDNU perspektiv, kan vores mindset, 
syn på barnet og tanker blandt andet 
bygge på følgende antagelser af 
eleven:

Responsen på elevernes adfærd er at 
være nysgerrig på, hvad der kan stå i 
vejen for, at eleven kan efterkomme 
vores krav. Vi kan gøre os tanker om: 

• Er det faglige niveau for højt?
• Er instruktionen for kompliceret?
• Hvordan er humøret?
• Har der været noget i frikvarteret?
• Bruger jeg for mange ord?
• Har han fået alle beskederne med?

Løsningen for den fagprofessionelle 
bliver at finde de faktorer, der kan 
stresse eleven og reducere dem. At 
finde de uopfyldte behov og opfylde 
dem. Og at finde de manglende 
færdigheder og lære eleven dem.  

Elevens oplevelse bliver, at den på sigt 
føler sig støttet, hjulpet og styrket. 
Eleven oplever en følelse af mestring.
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Gad vide om: Opgaven er for 

uoverskuelig? Skal hun sidde et andet 

sted? Har jeg forklaret det godt nok?



At forstå eleven med GI

Elever med G.I. kan have vanskeligheder ved at 

gennemskue og overskue sociale kontekster. De er 

ofte konkret tænkende og har svært ved at tænke 

fremad og overskue konsekvenser af egne og andres 

handlinger. Elever med G.I kan fremstå som stædige, 

bestemmende, rigide etc. 

De kan også fremstå som initiativløse, ”går i et” med 

omgivelserne, ”går under radaren” og ”selvvalgt” 

isolerende fra kammerater/lege. 

Elever med G.I. kan altså opleves både som 

ekstroverte og introverte, som regel lægger vi hurtigst 

mærke til de ekstroverte, fordi de er gode til at gøre 

opmærksomme på sig selv. For at få øje på de mere 

introverte elever, kan man anvende en CHIPS test, 

som analyseredskab på klassen. 

Uagtet om elever med G.I. er introverte eller 

ekstroverte, har de som alle andre brug for at have 

oplevelsen af, at de kan noget i kraft af den, de er. Det 

er vores opgave som de fagprofessionelle at skabe 

håb, vise eleverne at de kan noget – at de kan blive til 

noget. I en skolekontekst, hvor man ofte måler på, om 

man kan eller ikke kan fx læse, regne, analysere, kan 

det være svært for eleverne at bevare 

motivationen/håbet. 

9

Når vi ikke kan noget, 

hvad kan vi så?



Ressourcetænkning  1
Elever med G.I. ved og oplever hver dag, at der 
er mange ting, de ikke kan lige så godt som 
deres klassekammerater. 

De har brug for, at vi som de fagprofessionelle 
har et skærpet blik på, hvilke ressourcer og 
styrker eleverne besidder. Og at disse 
italesættes og værdsættes i samme grad som de 
faglige færdigheder.

Som oftest er de ressourcer vi får øje på i 
skolen, ressourcer som*: 

• At være fagligt velfunderet
• At kunne efterkomme krav og forventninger
• Ansvarlighed og selvstændighed
• Samarbejdsevne
• Respekt og tolerance

For elever med G.I. er det oftest ikke de 

ressourcer, der er mest fremtrædende. Det kan 

derfor være vigtigt at have øje for at fremhæve 

andre ressourcer, som eksempelvis:

• Venlighed, 

• Hjælpsomhed, 

• Humor, 

• Kreativitet, 

• God til at holde orden, 

• God til forskellige former for idræt m.m.

*Vurdering af elevernes personlige, sociale og praksisfaglige 
forudsætninger. UVM
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For at give elever med G.I. en oplevelse af at kunne mestre 
noget i skolen, har de brug for at få oplevelsen af at kunne 
mestre. At kunne mestre giver håbet og troen på, at jeg kan. 
Derfor kan det give god mening at arbejde med ”snublemål”. 
Det er at give en opgave, som man ved, at de kan lykkes med 
uanset dagsformen. ”Snublemål” forstås som:

• At synliggøre, at forandring er mulig
• At understrege, ”at der er nogen, der tror på mig”
• At understøtte tænkningen om, ”at jeg kan noget”
• At give fornemmelsen af at lykkes frem for at være en 

fiasko*

Et eksempel på ”snublemål” er at lave simple 
færdighedsopgaver hver dag, som man ved, at eleven magter 
og kan lære at udføre på egen hånd. I gruppearbejdet skal der 
være opgaver, der bidrager til det fælles projekt, det kan være 
opgaver som fx at udarbejde en forside, der har relevans, 
finde billeder til gruppens opgave, finde en overskrift til, hvad 
et kapitel kan hedde eller farvelægge eller google 
betydningsfulde ord. En anden måde at arbejde med 
ressourcetænkningen på er at arbejde med styrkepædagogik.

Styrkepædagogikken bygger på en forståelse af, at vi som 
mennesker alle besidder 24 styrker**, hvoraf ca. fem er vores 
topstyrker. Når vi får mulighed for at bruge vores topstyrker, 
bliver vi motiveret og oplever følelsen af at kunne noget. At 
have kendskab til de 24 styrker kan være en hjælp både for os 
som de fagprofessionelle, klassen og også for den enkelte 
elev. For at kunne vokse som menneske, har vi brug for at 
blive set for noget, vi kan.

.
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Ressourcetænkning 2

*KRAP Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkende pædagogik. S.38
**Fra 1998 – 2001 samlede Christopher Peterson og Martin Seligman et hold af 55 forskere
De forsøgte at besvare følgende spørgsmål: Hvad gør livet værd at leve? Hvad giver mennesker værdi 
og trivsel? Er der noget fælles, som vi mennesker værdsætter på tværs af kulturer, religion og sprog? –
og som styrker vores velvære og trivsel? Arbejdet udmøntede sig af indikationen af 24 karakterstyrer, 
der på hver sin måde understøtter trivslen og skaber velvære

At rette sin 

opmærksomhed 

mod en aktivitet er 

vigtig for at kunne 

udføre den…



Opmærksomhed

Elever med G.I. kan have vanskeligheder ved at finde ud af, hvad der er 
relevant eller irrelevant at rette deres opmærksomhed imod, dvs. deres 
selektive opmærksomhed er udfordret. Vores kognitive funktioner er 
afhængige af vores evne til at selektere vores opmærksomhed. Når man 
som elev med G.I. har vanskeligheder ved at danne sig overblik og 
samtidig kan have svært ved at udvælge relevante informationer, er det 
meget vigtigt, at vi som fagprofessionelle er opmærksom på følgende 
støttefunktioner:

➢Vær sikker på, at du har fanget elevens opmærksomhed (fjern 
overflødige stimuli og fx brug hørebøffer, luk for skærm, ryd bordet, 
drikkedunke væk mm.)

➢Giv en instruktion ad gangen og lav en ting ad gangen

➢Bed eleven om at gentage, hvad der skal laves eller om at gentage 
informationen

➢Hjælp eleven til at overskue den stillede opgave, ved at dele opgaven op 
i små delelementer, evt. tegn ramme om hver enkelt opgave.

➢Anvend visuelle støttestrukturer i form af skabeloner, vejledninger etc.

➢Skab forudsigelighed gennem varsling, fx ”når du har gjort…så skal du… 
eller om 5 minutter skal vi….” 

➢For elever med G.I. er det vigtigt, at vi fagprofessionelle har eleven på 
sinde både i planlægningen, i udførelsen og i evalueringen. 

*Def: At have sind på sinde er et centralt i mentalisering, det handler om at se hvad der 
foregår i ens eget og i andre sind. Se evt. ”Relationskompetence” af Louise Klinge.
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Relationsdannelse
Gode relationer mellem lærer og elev er gode betingelser for læring. Det 
er altid lærerens ansvar, også selvom det er svært. Ifølge Louise Klinge: 
”Ingen handler relationskompetent hele tiden, og alle gør det 
indimellem”. 

For elever med G.I. er det vigtigt med relationskompetente voksne, da det 
at aflæse og afkode andre mennesker og situationer kan volde dem 
problemer. 

Vær opmærksom på, at det nonverbale sprog også er en kommunikation. 
Elever med G.I. er ofte mere opmærksomme på stemninger, mimik og 
tonefald etc. frem for det talte sprog.

Som fagprofessionel viser du relationskompetence, når du:
 Afstemmer dig i forhold til situationen. Man kan være opmærksom på at afstemme sine 

bevægelser, sit tempo, sin stemmeføring, sin placering, sin mimik mm. 
 Roser på handlinger som tilskyndelse. Fx ”Hvor er det godt, du er gået i gang med din 

opgave, jeg ved, det er svært” 
 Anerkender: Verbale anerkendelser ved at følge elevens initiativ og benævne det man 

ser, ”der sidder du jo”, eller ”du ser glad ud i dag”.
 Eller den nonverbale anerkendelse ved at tage kontakt til eleverne dagligt ved fysisk 

berøring, ”high five”, ”thumbs up”, blinke, smile el.lign.
 Vær opmærksom på følelsesmæssige stressfaktorer (se bilag, Det følelsesmæssige 

domæne).

Som fagprofessionel skal vi være opmærksomme på, at følelser smitter. 
Når man er sammen med folk, der er glade, bliver man selv gladere, når 
man er sammen med en, der er negativ, bliver man selv mat, og når man 
er sammen med en, der er vred, bliver man selv urolig. Derfor skal vi som 
fagprofessionelle være opmærksomme på at bevare roen.

Se udadreagerende adfærd, tilbageholdenhed eller nægtelse hos eleven, 
som en strategi for at bevare selvkontrollen. Det øger din fleksibilitet og 
empati i situationen og er til gavn for begge.*

*Jacob Lentz arbejder med Low arousel pædagogik her finder du gode videoer og inspiration til 
hvordan man kan arbejde med det. https://lowarousal.dk/ 13

https://lowarousal.dk/


At lede læring 1

Nå og forstå dilemmaet.

Når vi har elever med G.I., kan vi som lærer være udfordret på at nå det 

faglige stof, der er relevant for alderstrinnet. Som lærere skal vi være 

opmærksomme på, at det for elever med G.I. er vigtigere at forstå end at 

nå det faglige stof. Det betyder i praksis, at en elev fx i 7. klasse stadig 

arbejder med de fire regnearter på vej mod en forståelse af disse. At nå til 

denne accept som lærer kan være vanskeligt både som fagperson, 

kollega, ansat og ift. egne og andres forventninger. Det kræver, at 

samtlige omkring eleven opnår forståelse af, at det at forstå er vigtigere 

end at nå (alderssvarende pensum).

Det er vores opgave at guide både didaktisk og følelsesmæssigt. 

De fleste elever med G.I kan have problemer med selv at regne ud, hvad 

det er for en adfærd, der er ønskværdig. Det kan være vanskeligt for dem 

at regne ud, hvad vi gerne vil have dem til, eller hvad vi forventer af dem, 

hvis vi ikke er meget tydelige. 

For nogle er det måske en anden kultur, end de er vant til hjemmefra, 

andre glemmer, andre igen kan have svært ved at overskue eller når 

måske at handle, inden de får tænkt sig om. Nogle gange kan vi som 

fagprofessionelle tænke, ”det her burde, min elev kunne selv” eller man 

kan tænke, ”med den alder burde de da...” Når vi oplever, de ikke lykkes 

med det, vi forventer af dem, må vi justere vores forventninger og hjælpe 

dem på vej. 

Find og fjern barriererne, 
støt og hjælp på vej!
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At lede læring 2

Det handler om hele tiden 
at forblive nysgerrig.
Vær nysgerrig på

Struktur: at lave en struktur for dagen og overholde tiden, at 
have opmærksomhed på, hvad vi gør, og hvorfor gør vi det? (se 
bilag A)

Gode vaner: Få skabt en kultur, hvor vi fx siger ”godmorgen” til 
hinanden og er hjælpsomme. Hvor det er okay at både bede om 
hjælp og at give den.

Rutiner; Faste rutiner i forhold til opstart af dagen, timen, skift. 
Dagen er genkendelig for at gøre den lettere, mere succesfuld og 
tryg. 

For at skabe nogle gode rutiner er det nødvendigt at være 

opmærksom på, hvad det er for en struktur, vi som team 

arbejder ud fra. Som fx hvordan man beder om hjælp, 

understøtter arbejdsrutiner med visuelle plancher fx 

stemmeskala, timetimer, stopur.   

https://www.online-stopwatch.com/classroom-

timers/

I processen med at være nysgerrig kan vi gøre brug af 

hjælpestrategier. Hjælpestrategier er vigtige, da elever med G.I. 

ikke selv kan regne ud, hvad næste bedste skridt er.
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Eksempler på hjælpestrategier
Didaktisk: Forudsigelighed og genkendelighed i det daglige arbejde med elever 
med G.I. er afgørende for elevernes tryghed og læring. Følgende forventes derfor 
opfyldt i undervisningen og i pauser, så eleverne ved, hvad de skal. Et godt 
værktøj er de 10 H’er, som er hv-værktøjer, der hjælper eleverne med at skabe 
mening og overblik.

De 10 H’er:
1. Hvad skal jeg lave (indhold)?
2. Hvorfor skal jeg lave det (mening)?
3. Hvordan skal jeg lave det (metode)?
4. Hvor skal jeg lave det (placering)?
5. Hvornår skal jeg lave det (tidspunkt)?
6. Hvor længe skal jeg lave det (tidshorisont)?
7. Hvem skal jeg lave det med (personer)?
8. Hvor meget skal jeg lave (mængde)?
9. Hvad skal jeg så (næste)?
10. Hvad skal jeg bagefter? (indhold)

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er aktiviteterne, der afgør, hvilke hv-
ord der er væsentlige at have opmærksomhed på. Fx behøver Selma, ikke at 
forstå, hvorfor hun skal gøre noget, når hun skal lave en aktivitet, hun selv har 
valgt, og derfor oplever denne som meningsfuld. Hun elsker at tegne Mandala og 
behøver derfor ikke hv-værktøjer. Men hvis Selma derimod skal øve navneord og 
ikke synes, det giver mening, får hun brug for flere af hv-værktøjerne.
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Mening og motivation
Der findes ikke mennesker, der enten er motiverede eller umotiverede. 

”Er du et motiveret eller et umotiveret menneske?” Du kan sikkert ikke 

svare på spørgsmålet*. Du er motiveret til at gøre ting, der giver mening, 

men ikke til at gøre ting, som ikke giver mening. Elever med G.I motiveres 

oftere af ydre motivation i form af belønninger og fejringer.

Hvis man er en elev med G.I. og ikke er så god til at se sammenhænge og 

forstå årsag og virkning i komplekse situationer, er det sværere at 

motivere sig selv. Det kan fx være at skulle skrive et referat af en bog, lave 

et forsøg i fysik, at pakke sin idrætstaske. Som fagprofessionelle har vi 

nogle værktøjer, som vi kan bruge for at skabe motivation og mening:

• At få valgmuligheder, der er tilpasset funktionsniveau. Klare og 
afgrænsede valgmuligheder, ”vil du begynde med den røde eller den 
grønne”. Afgrænsede valgmuligheder er bedre end at skulle vælge frit. 
Eller fx når elever med G.I skal lave en test eller evalueringsopgaver, 
kan man med fordel dele tekstens spørgsmål op i enkelte opgaver –
eleven kan selv trække spørgsmålene og svare på dem, han/hun kan 
overkomme på dagen.

• At få lov til at bestemme, hvornår en aktivitet skal udføres. Vi fjerner 
ikke kravet helt, men er fleksible i forhold til tidspunktet.

• At lave en aktivitet sammen.  Dette giver følelsen af samhørighed og 
medvirken. Fx ”når du er færdig med denne opgave, må du og Alex 
lave denne opgave”.

*Håndtere, evaluere, forandre. Af Bo Elven Hejlskov s. 226

https://ugeskemarevolutionen.dk/5-tips-skaber-overblik-for-elever/
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Andre værktøjer 1

- Promter: 

At anvende promter er at gøre forventningerne 
tydelige. Eksempelvis at vi lægger 
matematikbogen på bordet, eller at vi lægger en 
blyant frem. Synet af blyanten kan være nok til, 
at eleven ser meningen og begynder at skrive.

- Guidning/nudging:

Brug rummet til at nudge eleverne til den 
ønskede adfærd for derved at minimere 
mængden af ord, stemmeskala, eller 
”Forventningsbaseret klasseledelse”*

Fx fødder på gulvet, der viser, hvor eleverne skal 
stå 

- Gøre noget færdigt:

Mennesker elsker at gøre noget færdigt, det føles 
meningsfuldt. Når noget er færdigt, er det lettere 
at gå videre, i hvert fald meget lettere end at 
afbryde noget for at gå videre.

*https://forventningsbaseret-klasseledelse.dk/
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Andre værktøjer 2

For at elever med G.I. skal opleve en følelse af 

mestring, er det nødvendigt, at vi understøtter 

læringen, både hvad angår hukommelse og 

overblik. 

Plancher og andre visuelle materialer der 

hænger synligt i klassen, kan eksempelvis 

være med til at understøtte hukommelsen. 

Tænk på manualer (brugsvejledning), 

skabeloner (forprintet dokument, hvor eleven 

blot skal udfylde dele af opgaven), plancher og 

andre visuelle støttestrukturer, som eleverne 

kan finde hjælp og stilladsering i.        

Fx hvis eleven går i stå med en opgave, kan 

læreren i første omgang pege på  

støttestrukturen. På sigt er det målet, at 

brugen af støttesystemer skal anvendes af 

eleven på eget initiativ. Det skal trænes. 

Peg eksempelvis på figuren (Brug for hjælp?). 
Det skal gerne blive en god vane for eleven at 
forsøge selv og dermed opleve mestring.
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Andre værktøjer 3

Der kan være behov for tydelige 
visuelle systemer, hvor eleverne kan 
hente hjælp. 

Fx ved opstart på nyt emne/ny 
færdighed:

 Brug af skabeloner fx 
https://www.margitgade.dk/kurser
/skriveskabeloner/#

 Brug af materialer, der er visuelle 
og lukkede, fx læse og forstå ved 
hjælp fra multible choise opgaver 
og opgaver, der henvender sig til 
forskellige aldersgrupper. Det 
kunne være fx være café-serien: 
Noget om 
https://www.alinea.dk/serie/cafe-
serien-noget-om

 Eller lydbilledelæsning: ABC-leg 
tilbyder mange forskellige 
hjælpemidler i forhold til elever 
med G.I: Her fås både 
undervisningsmaterialer og 
sensoriske værktøjer: 
https://www.abcleg.dk/maerker/speci
al-paedagogisk-
forlag?gclid=EAIaIQobChMIr4Dtr-z-
9QIVMgIGAB0xhAHpEAAYASAAEgKHo
_D_BwE
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Manualer som støttefunktion
Fysikmanual: Formen på en fysikopgave understøtter på mange måder 

nogle af de behov, som elever med G.I kan have brug for.

Opbygning af en fysikopgave er meget detaljeret, der skabes et visuelt 

overblik af, hvordan det færdige resultat ser ud. Der er fx vist en opstilling 

med gasbrænder, reagensglas og gummislanger. Forsøget er sat op i trin 

for trin.

Det, der er vigtigt, er at vise det færdige produkt og vejen dertil trin for 

trin. Madopskrifter er også rammesættende. 
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Gør abstraktioner konkrete

Elever med G.I. har brug for at få abstraktioner oversat til konkreter. 
Hverdagsreferencer, der hjælper til at konkretisere abstraktioner i blandt 
andet matematik. (se liste med hverdagsreferencer bilag B)
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Opmærksomhedspunkter til 
overbliksdannelse

Når vi skal understøtte elevens overblik, kan følgende 

opmærksomhedspunkter være en god ide:

• Få opgaver på hver side

• Indramme hvilke opgaver, der skal løses lige nu

• Forenkle tekst 

• Forstør tekst

• Putte blanke sider ind i mellem, så der er klar afslutning 
mellem hver opgave.

• Dagsskema, der kan være behov for individuelle skemaer på 
bordene til enkelte elever.

• Individuelle hjælpeskabeloner

• Tidsangivelser er vigtige – brug af Time Timer.
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Opmærksomhed på fællesskabet

Arbejd med klimaet i klassen og fællesskabet hver dag. Elever med G.I. 

kan have svært ved at forstå det, der er/sker mellem linjerne. Derfor er 

det vigtigt at være meget konkret. 

Elever med G.I. skal have hjælp til at opleve, at de hører til og har gode 

kammerater i skolen. Et klassefælleskab er ikke noget, man kan, fordi man 

går i klasse sammen, det er noget, der skal øves og trænes. 

Elever med G.I. og alle andre elever har brug for gentagelser også i den 

sociale kontekst. Dette kan man gøre ved at klassen dyrker gensidig 

respekt, tryghed og anerkendelse som temaer, der skal fylde meget i 

hverdagen. Lav eksempelvis små kendskabslege som ”Fire på stribe”, 

samarbejdsøvelser, spille brætspil, kortspil, sociale lege eller arbejde med 

styrker og følelser.

Link til inspiration:

http://legedatabasen.dk/

https://redbarnet.dk/media/2992/lege-sammen.pdf
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Frikvarter
Elever med G.I. kan have vanskeligheder ved at gennemskue og overskue 
sociale kontekster, da de ofte er konkret tænkende og har vanskeligheder ved 
at tænke fremad og overskue konsekvenser af egne og andres handlinger. 
Elever med G.I kan fremstå som stædige, bestemmende, rigide etc. De kan 
også fremstå som initiativløse, ”går i et med omgivelserne”, ”går under 
radaren” og ”selvvalgt” isolerende fra kammerater og lege.

For elever, der har overskud og overblik, kan frikvarteret ofte være et 
frydefuldt højdepunkt på dagen. For elever med G.I kan det være det 
modsatte. Det er ikke givet, at frikvarteret er ”et frit kvarter” for alle. Et 
kvarter, hvor man bliver ladet op med ny energi, så man er klar til 
undervisning. For elever med G.I kan det frie rum skabe utryghed. Tanken om 
frikvarteret kan komme til at fylde så meget i timerne, at lysten og 
overskuddet til læring bliver overskygget af frygten for ensomhed, kedsomhed 
og/eller konflikter i frikvarteret.

25

Konkrete ideer: 
• Tydelige gårdvagter, gerne med veste på
• Gårdvagter, der kan lege med
• Gårdvagter, der bemærker de gode 

situationer
• Legepatrulje, gerne formaliseret med 

ansøgning til ”de store”
• Hjørne med ” indesysler” udenfor – under 

halvtag eller lign, hvor der kan laves 
håndarbejde, spilles skak eller andre spil.

• Læsecafé
• Hal på skift
• Just dance for alle
• Legehjul”: https://www.legehjul.dk/
• Mindfulness
• Træværksted
• Inde-ordning, hvis det er det bedste for eleven
Særligt for udskolingen
• Vokseninitierede gåture
• Aktivitetspatrulje (form for legepatrulje)
• Bodyssystem (peer-education) for yngre 

elever. Her tilbydes GI eleven en position, som 
en der har noget særligt at byde ind med.

Ikke det hele på en 
gang – men engang 

imellem, og hver 
dag  noget!

http://xn--trivselogbevgelse-2rb.dk/wp-
content/uploads/2018/12/Frikvartersaktiviteter_Eksempelsamling_nov2018.pdf

https://www.legehjul.dk/
http://trivselogbevægelse.dk/wp-content/uploads/2018/12/Frikvartersaktiviteter_Eksempelsamling_nov2018.pdf


Det fysiske læringsrum 1
Elever med G.I. har vanskeligheder med at overskue situationer og 

gennemskue sammenhænge (årsag-virkning). 

Ved at have fokus på, hvordan det fysiske læringsrum kan understøtte og 

hjælpe eleverne, bliver det blandt andet muligt at minimere unødigt 

stress og øge muligheden for læring.

Lokalet rammesætter de didaktiske valg, derfor er en særlig 

opmærksomhed på lokalets indretning vigtig. Når man har med elever 

med G.I. at gøre, er der i høj grad brug for at skabe differentiering i fx det 

faglige stof. Derfor er bordopstillingen i lokalet betydningsfuld i forhold til, 

hvorvidt dette er muligt.

Indretning og anvendelse af det fysiske rum:
• De fysiske rammer definerer, hvordan vi agerer i et (lærings)rum
• Rummet kommunikerer, hvad der er muligt, og hvad der er tilladt
• Det kan forstørre det, vi ønsker at se mere af i undervisningen.
• Det kan understøtte vores pædagogiske og didaktiske hensigter.

1. Stol i kreds:

2. Almindelig klasse opstilling

3. cirkel med borde

4. Stå om borde

5. Sidde ved borde-

6. Hestesko

7. Biografen

8. Frit gulv
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Det fysiske læringsrum 2

Vær opmærksom på:

• Opryddede lokaler med faste pladser til de ting, der er i klassen, er et 
MUST, når man har med elever med G.I. at gøre.

• Tasker, jakker og personlige ting på bordene forstyrrer 
opmærksomheden, og samtidig hæmmer det muligheden for at lave 
skift til nye aktiviteter.

• Reoler med elevernes kasser i nærheden af eleverne, så de ikke skal 
tværs igennem lokalet for at hente deres ting.

• Zoner, hvor forskellig adfærd er givet, fx stille zoner, gruppeborde, 
skærmede enepladser (kontorer) mm.
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Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet er vigtigt for at skabe et trygt klassemiljø. Jo 

tryggere forældrene er, jo tryggere er børnene. 

Inddrag forældrene, men vær opmærksom på, hvad I vil have forældrene 

til at klare hjemmefra, hvad der er ”hjemmeansvar”, og hvad der er 

”skoleansvar”. Der skal være en kontinuerlig dialog omkring dette.

Tryghed skabes ved at have klare forventninger til hinanden. 

http://klartillaering.dk/de-7-kompetencer/robusthed
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Eksamen
Elever med G.I. er udfordret, når det kommer til eksamen, et mål må 

derfor være at hjælpe eleverne, så de kan bestå i dansk, matematik og 

hvis muligt også i engelsk. Elever med G.I. har brug for mange gentagelser, 

og derfor kan det give mening, at man tidligt træner at arbejde med 

udvalgte skabeloner, der kan understøtte eleven til eksamen. 

Elever med lav kognition har mulighed for at blive tilmeldt NOTA.

Gør brug af:

• Margit Gades skriveskabeloner, disse må også anvendes i 
eksamenssituationer.

• Tilegnelse af notatteknik, eleverne har brug for at have øvet sig mange 
gange, så start gerne tidligt.

• Lav logbog med elevernes egne aha-oplevelser, egne regnemetoder
• Formelsamling, ”Bestå med dine og mine matematikopskrifter”.

Dispensation
Elever med G.I. kan gå til prøver på særlige vilkår. Det er skolelederen, der 
kan tilbyde elever med G.I. denne mulighed. Vejledningen herunder 
præciserer og forklarer regler og rammer for aflæggelse af prøver på 
særlige vilkår og fritagelse fra prøve.

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-
vilkaar/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
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Bilag A: Aftalepapir – regler og strukturer

I de fleste klasser går der elever, der vil profitere af en forudsigelig og ensartet skoledag. 

Det er ikke alle elever, der har behov for den ekstra struktur, men alle kan have gavn af 

den, og ingen tager skade af den. 

Især elever, der har udfordrende adfærd, overbliks- eller socialkognitive vanskeligheder, 

har brug for en hverdag, hvor der er faste rutiner, struktur, og hvor de fagprofessionelle er 

samstemte og hele tiden på forkant. 

For at vi kan være på forkant og sikre en god skoledag, hvor alle elever kan indgå, er det 

nødvendigt, at teammedlemmerne (gerne sammen med en ledelsesrepræsentant) har 

kendskab til og deltaget i diskussionen om, hvilke regler, rutiner og strukturer der er i 

klassen. Alle må hver især have ejerskab til aftalerne og forpligte sig på at overholde disse. 

Når aftalerne er på plads, kan overskud og overblik i dagligdagens konflikter med eleverne 

synes mindre, da der er en plan for, hvordan man skal agere, hvilket frigiver energi til 

andre opgaver. Jo flere rutiner vi kan opbygge for vores hverdag, desto mindre energi og 

tid skal vi bruge på at træffe valg i f.eks. pressede og uforudsete situationer. 

Aftalepapiret kan fungere som et fælles tredje i forbindelse med teamsamarbejdet. Et 

eksempel kunne være, at vi i teamet har aftalt, at man møder ind og er i klassen 10 

minutter før timens start. Hvis vi oplever, at vi begynder at ændre adfærd i forhold til 

aftalen og fx møder ind til timens start, er det legalt at tage punktet op og være nysgerrig 

på, hvad vores ændrede adfærd skyldes; har behovet for vores tilstedeværelse ændret sig, 

så aftalen skal laves om? Eksisterer behovet stadig, men er det os voksne, der har behov 

for at stramme op? Er der kommet nye voksne til, som ikke er blevet gjort opmærksom på 

aftalen? 

Aftalepapiret kan evt. være et fast punkt på dagsordenen på teammødet, hvor det er 

muligt at tage en aftale op, fordi den ikke fungerer som først antaget og har behov for at 

blive revideret. 

Nedenfor er listet en række temaer, som kan være relevante at få talt igennem. Det er 

muligt, at ikke alle vil opleves relevante for nuværende, hvorfor det er udmærket at 

arbejde med de temaer, der synes vigtigst først og derefter dykke ned i øvrige temaer, 

hvor det er hensigtsmæssigt. Under det enkelte punkt findes hjælpespørgsmål til 

inspiration. 

Det er vigtigt, at der vælges en ordstyrer og en referent, samt at aftalerne skriftliggøres. 

God fornøjelse! 
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Bilag A: Aftalepapir – regler og strukturer 

Opbygning af dagen

- Morgenrutiner. Hvor gør eleverne af tasker, jakker osv.? Hvor skal de 

være? Må de fx sidde i grupper ude foran klassen? Hvad har de af 

materiale, de kan sidde med indtil timens start? (Fx en pausemappe, 

puslespil, læsebog…). Hvordan synliggør vi for eleverne, hvad man 

forventes at gøre? 

- Undervisningsrutiner Hvordan sikrer vi en tydelig start, midte og 

slutning - både på dagen – og på den enkelte lektion (visuelt skema, Time 

Timer, visualisering af lektionen, billeder af børn og voksne, de 10 H’er 

osv.) 

- Overgange. Hvordan går eleverne ud til frikvarterer? Skal borde fx være 

ryddet ved timens slutning? Hvordan tydeliggør vi skift i undervisningen? 

Hvordan forbereder vi eleverne på skift? 

- Stilletegn. Hvilke(t) stilletegn bruger vi og hvordan? 

- Pladser, gå-makker, skulder-makker? Hvem sidder sammen med hvem 

og hvorfor? Hvor længe skal de sidde sammen? Hvem bestemmer, hvem 

der er sammen med hvem? 

- Frikvarter. Hvor og hvordan? Aktiviteter? Regler? Legegrupper? Hvordan 

går eleverne ud og ind til/fra frikvarter? Hvordan ved eleverne, hvem de 

skal henvende sig til i frikvartererne? (Fx refleksvest, foto af gårdvagt eller 

lign.). 

- Afslutning af dagen. Hvordan afsluttes dagen? Hvordan sikrer vi, at alle 

føler sig set i løbet af dagen? 
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Bilag A: Aftalepapir – regler og strukturer 

Regler og rutiner i undervisningen og det sociale liv 
i klassen

- Hvordan taler vi til eleverne? Hvordan sikrer vi tydelighed? (Kan vi fx 

vise den bog, som vi ønsker, at de skal tage frem). Hvordan undgår vi alt 

for lange sætninger, og at vi taler for længe? Hvordan kan vi understøtte 

det, vi vil sige visuelt? 

- Hvad vil vi acceptere i forhold til sproget? Hvordan taler vi og eleverne 

til hinanden? Hvordan formulerer vi krav til eleverne? Hvilke 

handlemuligheder har vi, hvis sproget bliver hårdt eller seksualiserende? 

- Hvilke regler er der i klassen? Skal eleverne række hånden op? Hvordan 

får vi ro? Må eleverne rejse sig i timen for fx at tage noget at drikke? 

Hvornår går eleverne på toilettet? Hvordan spørger de om hjælp? (Fx 

rødt/grønt kort på bordet, magnet med navn til tavlen eller lign.) 

- Hvilke konsekvenser har det, når eleverne ikke følger reglerne? 

- Hvordan håndterer vi konflikter?  

- Hvordan håndterer vi kravafvigelser? 

- Hvordan sikrer vi, at teamet samarbejder omkring regler, rutiner og 

konsekvenser? 

- Hvordan sikrer vi, at nye personaler i klassen får den nødvendige viden 

om klassekulturen? 

- Gruppearbejde. Faste gruppeinddelinger til forskellige formål?

- Undervisningsdifferentiering? Hvordan gør vi det? 

- Elevsamtaler. Hvor ofte? Hvordan? Hvornår? 
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Bilag A: Aftalepapir – regler og strukturer 

Når personalet er væk pga. sygdom, omsorgsdage, 

kurser osv. 

- Hvordan sikrer vi, at eleverne ikke mærkes af det? Har vi 

materialer klar til vikarer? 

- Vikar. Hvordan sikrer vi, at vikaren er informeret om de vigtigste 

klasseregler og rutiner? 

Forældresamarbejde 

- Information til forældre. Hvordan og hvor ofte informerer vi om 

dagligdagen? Hvem informerer? Hvad informerer vi om? Er der faste 

punkter? 

- Konflikter. Hvordan informerer vi i tilfælde af konflikter? Er det kun 

de implicerede, hvis forældre skal orienteres? Hvem orienterer? 

- Forventningsafstemninger. Hvilke forventninger har vi til 

forældrene i forhold til fx. lektier, deltagelse i møder, 

kommunikation? Hvordan og hvornår italesættes dette? 

- Forældremøder. Hvor ofte? Hvem er ansvarlig for indhold, 

mødeledelse osv.? Hvad er indholdet? 
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Bilag A: Aftalepapir – regler og strukturer

Mødestruktur/evaluering 

- Teammøder. Hvor ofte? Hvem deltager? Hvordan forholder vi os ved 
sygdom/fravær? 

- Dagsorden. Hvem står for dagsordenen? Er der faste punkter? Hvordan 
sikrer vi, at vi når alle punkterne? Hvem er ordstyrer og referent? Hvor 
lægges referaterne? 

- Opgavefordeling. Hvordan sikrer vi, at opgaverne rimeligt fordelt? Er der 
noget der skal justeres? 

- Evaluering. Hvor ofte og hvordan evaluerer vi på undervisningen? Hvor ofte 
og hvordan evaluerer vi på elevernes læringsmål? Hvor ofte og hvordan 
evaluerer vi på aftaler i Aftalepapiret? Hvem er ansvarlig for at sørge for, at 
det sker? 

Teamsamarbejdet 

- Hvad forstår vi ved begrebet teamsamarbejde? 

- Hvordan sætter vi i afdelingen/teamet ord på det, der er svært? Hvordan 
får vi skabt tid og rum til åbent at kunne fortælle om det, der udfordrer os? 
Kan vi tillade os at spørge, når noget undrer os? 

- Hvordan håndterer vi uenigheder og forskelle blandt personaler? Hvordan 
forholder vi os til hinandens meninger? Hvordan kan vi få hjælp til at blive 
enige om en aftale? 

- Har alle tilstrækkelig indflydelse og medbestemmelse? Hvordan sikrer vi 
klare rollefordelinger, fordeling af ansvarsområder m.m.? 

- Hvordan udvikler vi hinanden? Hvad er holdningen i vores team i forhold 
til at gøre brug af video/kollegaobservation/sparring med ML-lærere eller 
andre vejledere/sparring med ledelse/sparring med PPR/andet…? 
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Bilag A: Aftalepapir – regler og strukturer

Indretning af læringsmiljøet

• Hvilke værdier skal vores læringsmiljø afspejle? 

• Hvordan skal bordene stå? Hvordan sikrer vi, at alle elever kan se 

tavlen? Hvorfor skal eleverne sidde, som de gør? Hvad ønsker vi, de skal 

lære af at sidde på den måde?

• Hvor sidder eleverne, når der skal gives besked/gennemgang af fagligt 

stof…? Er der et beskedtæppe? Sidder de ved deres borde?

• Hvordan får man hjælp? Sidder man ved et hjælpebord?

• Hvordan skaber vi adgang til materialer? Er der behov for at skabe 

plads, så alle elever ikke skal hente materialer samme sted? Er adgangen 

til elevernes kasser nem at komme til? 

• Er der arbejdszoner i klassen? Hvordan skaber vi plads til elever, der har 

behov for at kunne trække sig, have ro? Hvordan skaber vi plads til 

makkerarbejde/gruppearbejde? Skal der være plads til det?
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Bilag B – Hverdagsreferencer

Længde
• 1 mm Tykkelsen af en fingernegl 
• 1 mm Tykkelsen af et kreditkort 
• 2 mm Tykkelsen af en tændstik 
• 1 cm Bredden af en lillefingernegl 
• 1 cm Kantlængden på en Centicube 
• 5 cm Længden af en tændstik 
• 10 cm Højden af en konservesdåse 
• 20 cm Bredden af et A4-ark 
• 20 cm Lidt mindre end højden af en 

mælkekarton 
• 30 cm Højden af et A4-ark 
• 70 cm Højden af et bord 
• 1 m Et langt skridt 
• 2 m Højden af en dør 
• 3 m En etage i en ejendom 
• ___ m Bredden af klasseværelset 
• 10 m Højden af en flagstang 
• 100 m Afstand mellem kantpæle på 

veje 
• 1 km Afstand fra skolen til 

_________________ 
• 1 km Længden af den gamle 

Lillebæltsbro 
• 10 km Afstand mellem Mejlby og 

Hadsten 
• 10 km Afstand mellem __________ 

og ___________ 
• 100 km Afstand fra Vejle til Grænsen 
• 1000 km Afstand fra Flensborg til 

Paris 
• 10.000 km Afstand fra Nordpolen til 

Ækvator 
• 400.000 km Afstand til Månen 
• 150.000.000 km Afstand til Solen 

Areal 
•1 cm2 Den ene flade på 
en Centicube 

•5 cm2 2-kronemønt 
•100 cm2 100-
kroneseddel 

•500 cm2 Tallerken 
•_____ m2 Mit værelse 
•100 m2 4-værelses 
lejlighed 

•1000 m2 Stor 
parcelhusgrund 

•7000 m2 Fodboldbane 
•10 km2 Københavns 
indre by 

•100 km2 Amager 
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Bilag B – Hverdagsreferencer

Rumfang 
•1 ml Rumfanget af en 

Centicube 

•5 ml 1 teskefuld 

•5 cl Et snapseglas 

•1 dl Kop til dosering af 

vaskemiddel 

•2½ dl Juicebrik 

•½ L Sodavand i 

plastikflaske 

•1 L Mælk i karton 

•10 L En gulvspand

•100 L Et lille køleskab 

•400 L Et soppebassin 

•1000 L En Bigbag

•1.000.000 L Bassin i en 

svømmehal 

•1 cm3 1 ml 

•1 m3 1000 L 

Vægt 
•1 g Centicube 

•5 g Et A4-ark 

•10 g 20-kronemønt 

•100 g Et lille æble 

•1 kg 1 liter mælk 

•10 kg Gulvspand med 

vand 

•10 kg Et barn på 1 år 

•_____ kg Mig selv 

•100 kg En stor voksen 

•1000 kg En bil 

•5 tons Elefant 

•50 tons Stor lastbil med 

last 
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Bilag B – Hverdagsreferencer

Tid 
•1 sekund Sige “en 
abekat” 

•10 sekunder 100 m løb 
for verdens hurtigste 

•1 minut Tage tøj på om 
morgenen 

•2 minutter Børste 
tænder 

•3 minutter Popsang 
•10 minutter Normal 
pause i skolen 

•1 time Et afsnit af Den 
store bagedyst 

•8 timer En arbejdsdag 
•1 døgn Le Mans 
racerløbet 

•1 uge En ferieuge i 
sommerhus 

•1 måned December 
•1 år Fra en fødselsdag 
til den næste 

•10 år Tid i grundskolen 
•80 år Et menneskeliv 

Priser
•1 kr. Et lille stykke slik 
•10 kr. En liter mælk 
•100 kr. En t-shirt 
•10.000 kr. En Mac-
computer 

•100.000 kr. En ny lille bil 
•1.000.000 kr. En lille 
lejlighed 

•1.000.000.000 kr. Et 
passagerfly 
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Bilag C – Det kognitive domæne
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Bilag D – Det følelsesmæssige domæne 
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Bilag E – Brug for hjælp
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Bilag F – De 10 H’er
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Bilag G – Bordopstilling
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