
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORSENS NYE FOLKESKOLE 

Skoledagens opbygning 
 
 
 

FORDELE 

 Eleverne lærer at arbejde mere selv-
stændigt 

 

 Eleverne lærer at samarbejde og hjælpe 
hinanden 

 

 Metoden giver gode muligheder for 
differentiering 

 

 Metoden giver gode muligheder for 
bevægelse i undervisningen 

 

 Metoden giver læreren mere tid til den 
enkelte elev 

 

 Lærerrollen ændres, så der er mindre 
formidling og mere vejledning 
 

 

Kontekst 
I foråret 2013 blev et team på Hattingskolen inspireret 

af bogen “Ugeskema-revolutionen” og ønskede derfor at 

prøve kræfter med principperne og metoden i deres 1. 

klasse. De har nu arbejdet med ugeskema siden august 

2013 og har på den baggrund beskrevet metoden og 

deres erfaringer her. 

 

Målgruppe 
1.-9. kl. (her et eksempel fra 1. kl.). 

 

Beskrivelse af indsats  

Ugeskemaet går kort fortalt ud på, at alle de opgaver, 

eleverne skal lave i løbet af ugen, står i et afkrydsnings-

skema. I begyndelsen er opgaverne ens for alle, men 

ret hurtigt kan skemaet bruges til at differentiere, så 

der er forskel på, hvilke opgaver eleverne skal lave.  

 

Elevens individuelle mål kan implementeres i ugeske-

maet. Læreren hjælper eleven til at opsætte mål og 

strategi for at opnå målene. 

 

Der afsættes et passende antal timer, som kaldes for 

ugeskematimer. I de timer bestemmer eleverne selv, i 

hvilken rækkefølge de vil løse opgaverne på ugeske-

maet. Et vigtigt element er at integrere kammerathjælp 

før voksenhjælp. 

 

Der er kun en halv times tavleundervisning om uge, 

hvor nyt stof gennemgåes.  

 

På Hattingskolen startede teamet på 1. årgang ugeske-

maet fra første dag i første klasse. Ugeskemaet hænger 

på tavlen sammen med en tusch, som eleverne bruger 

til at krydse af med, når de er færdige med en opgave. 

Skemaerne ligger desuden på Elevintra.  

 

 

 

 

UGESKEMAREVOLUTIONEN 
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Alle elever arbejdede efter samme ugeskema - der 

blev ikke differentieret - dette gjorde vi for, at alle 

elever skulle blive fortrolige med arbejdsformen.  

 

Samtidig skulle der både være så få opgaver, at ingen 

elever skulle føle, at de ikke slog til, men på den an-

den side også opgaver med “elastik” i, så der var pas-

sende udfordringer til de fagligt stærke. Et eksempel 

herpå kunne være opgaven “Skriv og læs”, hvor ele-

verne skal skrive et brev. Opgaven er åben, og det 

betyder, at den kan løses på flere niveauer og dermed 

udfordre både de fagligt stærke og svage elever. 

 

Eleverne skulle desuden lære at bruge deres “navne-

klodser”. Klodserne lægges i tavle-renden, når eleven 

ønsker hjælp. Læreren hjælper så i den rækkefølge, 

klodserne ligger. Det betyder, at hvis eleven kan se, at 

han er bagest i en lang kø, så må han gå i gang med 

en anden opgave og på den måde udnytte ventetiden.  

 

Lærerne skulle også øve sig i “klodssystemet” – og her 

er det vigtigt at være konsekvent, hvis systemet skal 

virke. 

 

Da alle elever var blevet fortrolige med ugeskemaet, 

begyndte vi at differentiere ved hjælp af forskellige 

farvekoder på skemaet.  

 

Link til dokumentet 

Eksempel på ugeskema i 1. b på Hattingskolen 

https://docs.google.com/document/d/1dolPNNhLtj5Oq5K22BIjzI1P4QaRRGU-eCUj-vkGfHE/edit?usp=sharing
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Overordnet vurdering  
Ugeskemarevolutionen er primært en ny måde at or-

ganisere undervisningen på - man kan sagtens bruge 

de samme undervisningsmaterialer, som man ville 

have brugt i en mere traditionel undervisning. 

Vi er som undervisere meget glade for metoden fordi: 

 den giver eleverne mere afveksling i lektionerne 

 den giver mere tid til den enkelte elev 

 eleverne bliver mere selvhjulpne 

 der er mere ro i klassen - eleverne ved jo, hvad de 

skal! 

 den styrker samarbejdet mellem klassens lærere, 

da man er fælles om de forskellige opgaver - dog 

er det altid faglæreren, som gennemgår nyt stof. 

 

 

Anbefalinger 
Aktiviteter/mål 

Ugeskemarevolutionen er bygget op som en aktivi-

tetsplan. Med indførelsen af folkeskolereformen og 

Nye Fælles Mål vil det være vigtigt, at eleverne ikke 

blot arbejder med aktiviteter, men med læringsmål. 

Principperne i ugeskemaet kan dog fortsat bruges, 

men der bør tænkes i mål frem for kun aktiviteter. 

 

Voksenstøtte 

De allerfleste elever bliver hurtigt fortrolige med 

ugeskemaet og formår at arbejde selvstændigt med 

opgaverne i længere tid. Men der vil altid være enkelte 

elever, der har brug for voksenstøtte til at strukturere 

arbejdet. 

 

Skole-hjem-samarbejdet 

Når man bruger nye og anderledes måder at organise-

re undervisning på, er det vigtigt, at forældrene for-

står konceptet og har tillid til, at deres børn trives og 

lærer noget i skolen.  

 

Vi beskrev Ugeskemarevolutionen på forældremødet 

og drøftede den under skole-hjem-samtalerne. Desu-

den udsender vi løbende nyhedsbreve, hvor vi beskri-

ver de forskellige forløb og vore målsætninger.  

 

På hjemmesiden www.ugeskemarevolutionen.dk er et 

eksempel på en tilfredshedsundersøgelse både blandt 

elever og blandt forældre. Disse undersøgelser vil vi 

lade os inspirere af, når vi evaluerer konceptet i slut-

ningen af skoleåret. 

 

Ved skole-hjem-samtalerne i november/december gav 

de fleste forældre udtryk for, at de var glade for me-

toden. Vi har endnu ikke mødt forældre, som har ud-

trykt bekymring for den måde at undervise på. 

 

SE FLERE EKSEMPLER PÅ 

UGEGSKEMAER HER: 

Ugeskema matematik 7. klasse 

Ugeskema tysk 9. klasse 

http://www.ugeskemarevolutionen.dk/
http://www.ugeskemarevolutionen.dk/
https://drive.google.com/a/horsens-skoler.dk/?tab=mo#folders/0B20zkLtlFfNRWEZWR3kzcHFvVU0
https://drive.google.com/a/horsens-skoler.dk/?tab=mo#folders/0B20zkLtlFfNRWEZWR3kzcHFvVU0

