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Som lærere har I ansvar for at kommunikere til 
både elever og forældre om planer og 
forventninger til eleverne i fjernundervisningen. 
Vær konkret i forhold til, hvad eleverne skal, 
hvornår de skal gøre det, og hvilke hjælpemidler 
de har behov for, således at forældrene kan 
hjælpe til, men også for at sikre, at alle elever har 
mulighed for at lykkes med de stillede opgaver.


Som lærere er I ansvarlige for at orientere 
elever og forældre om følgende: 
•	 Hvad eleverne skal lave,

•	 Hvornår de skal lave det,

•	 Om der er behov for hjælpemidler


Indhold og tilgang til fjernundervisning 
Det vigtige er, at I med fjernundervisningen fortsat 
tænker i muligheder for at differentiere i 
indholdet, så det er tilpasset elevernes 
forudsætninger og faglige niveau. Endvidere er 
det væsentligt, at planer og instruktioner er 
konkrete og meget guidende, så eleverne kan 
klare så meget som muligt på egen hånd. 


Nedenfor er en liste over elementer du bør 
overveje når du planlægger din fjernundervisning: 


• Udarbejd en tydelig rammesætning, der hjælper eleverne til at få klarhed over, hvilke 
opgaver de skal løse hvornår og hvordan. 


• Sørg for at give en grundig introduktion til opgaven. Dette kan f.eks. gøres via en lyd eller 
skærmoptagelse 


• Tilpas opgaverne til elevernes forskellige forudsætninger og faglige niveau 


• Sørg for at der er variation i opgaverne – ligesom du ville gøre i en normal 
undervisningssituation


• Til de yngste elever kan det være en fordel at udvikle materiale til forældrene, f.eks. i form af 
introduktioner, der forklarer, hvilke aktiviteter børnene forventes at gennemføre og i hvilken 
rækkefølge.


• Fasthold daglig kontakt med eleverne, fx ved at sende en digital hilsen på Aula (til de 
yngste elever kan beskeden sendes til forældrene) og følg løbende med i deres læring og 
trivsel. Sørg for at eleverne ved, hvordan de kan søge hjælp og støtte hos lærerne.


• Følg med i elevernes aktivitet i læringsplatformen/de digitale læremidler og tag kontakt til 
elever (og forældre), der har svært ved at komme i gang eller går i stå.


• Hvis der arbejdes asynkront, kan skolen tilbyde et tidsrum, hvor det er muligt at chatte med 
eller ringe til læreren.
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Undervisning i et virtuelt klasseværelse 
Der er mulighed for at fjernundervisningen kan 
foregå som virtuelle møder/konferencer så 
klassen kan ’mødes’ og afvikle undervisningen 
digitalt i Teams.

Her er det muligt at skabe et “synkront” rum, hvor 
lærer og elever mødes i et live online setup.

Eleverne har glæde af at møde deres lærer og 
venner i det synkrone rum og generelt kan det 

være med til at skabe motivation for læringen at 
eleverne møder læreren online.

Ligesom ved “almindelig” undervisning, så er det  
også vigtigt at tænke undervisningsdifferentiering 
ind i undervisning gennemført gennem digitale 
læringsplatforme og læremidler.


EMU peger på en række 
opmærksomhedspunkter i forhold til at undervise 
i et virtuelt synkront klasseværelse:

• Skoletube tilbyder en lang række digitale programmer der egnet sig til fjernundervisning. Læs 
mere om Skoletube og find undervisningforløb her


• I Meebook kan du tagge dit forløb “Corona” så kan andre kollegaer finde det og bruge det i deres 
undervisning.


• Brug Teams til chat, fildeling og synkrone onlinemøder med eleverne. 


• Find den nyeste viden og information om fjernundervisning på skole.rudersdal.dk 

Understøttelse, videndeling og support 
I forbindelse med fjernundervisningen har Rudersdal Kommune en række digitale løsninger, der kan 
bruges til at skabe gode rammer om undervisningen - også når den er fjern.

Her er der en række link, der henviser til inspiration i forbindelse med fjernundervisningen.

• Bed eleverne om at afbryde (mute) deres mikrofoner, når de ikke 
bryder ind i undervisningen.


• Del din egen skærm med f.eks. dine PowerPoints eller anden skriftlig 
og visuel præsentation.


• Sørg for at lave opgaver, hvor eleverne skal være aktivt 
deltagende, f.eks. quizzer eller opsamlende opgaver undervejs.


• Skab mulighed for virtuelt gruppearbejde, f.eks. ved at elever 
taler sammen to og to over, fx. face-time.


• Lav en kort opsummerende video til slut om emnet, der kan 
sendes til elever, der ikke har kunnet deltage. Sådan en video kan 
evt. laves af en elev.
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