
Tip: Øvelsen kan eventuelt gentages efter yderligere én eller to lektioner med henblik på at se, om 
billedet har ændret sig. Er det muligt at rykke endnu flere begreber over i den varme side?

 

Varme og kolde begreber
- Overblik over elevernes grad af læring

Øvelsens varighed: 10-15 minutter

Formål

• At inkludere eleverne ved at give dem mulighed for at fortælle, hvad de har lært, og hvad de har 
svært ved.

• At danne overblik over elevernes forståelse af forløbets centrale begreber.

Øvelse

Denne øvelser bliver styret af underviseren. Der skal bruges en tavle eller en ryddet væg, og der skal være 
post-it notes til alle elever.

Skriv tre overskrifter på tavlen: Varm, lunken og kold. Der skal være plads til, at eleverne kan sætte deres 
post-it notes nede under overskriften.

Trin for trin

Eleverne instrueres i øvelsen som beskrevet nedenfor:

1 Elever får en lille blok post-it notes hver. De skal nu skrive så mange begreber fra forløbet, som de kan 
huske, på deres post-its. Der må kun stå ét begreb på hver note.

2 Eleverne skal nu bytte alle deres post-it notes med en anden elev.

3 Eleverne skal sætte den anden elevs begreber op på tavlen, alt efter hvor godt de føler, at de har styr 
på begrebet. Varm betyder, at de har helt styr på begrebet. Lunken betyder, at de har nogenlunde styr 
på begrebet. Kold betyder, at de gerne vil have hjælp til at få begrebet helt på plads.

4 Til slut samles der op i klassen, og eleverne får mulighed for at forklare de begreber, der er sat op på 
tavlen.

5 Som underviser er det en god mulighed for at få en status på læringen i klassen og med afsæt heri at 
notere sig, hvilke begreber der skal være fokus på i de kommende lektioner.


