
Lærervejledning klassens Ø-lov 5. – 7. kl. 
Kærer lærer 

Her finder du en vejledning til, hvordan du faciliterer e-læringsforløbet Klassens Ø-lov 5. – 7. kl. Har du spørgsmål eller 

kommentarer må du meget gerne skrive til os på laeringogviden@viborg.dk  

Beskrivelse af forløbet: 
Tag klassen med på en demokrati-rejse, hvor eleverne gennem rollespil bliver præsenteret for demokrati og rettigheder. Eleverne 

skal på en farefuld færd ud og skabe deres eget samfund på en øde Ø. Hvilke værdier er vigtigst i det nye samfund? F.eks 

Stemmeret eller retten til at bestemme over dine egne penge? Eleverne må reflektere og debattere sig frem til svære beslutninger, 

som er nødvendige på vejen mod at skabe et nyt samfund. Gennem spillet får eleverne indsigt i demokrati og frihed til rettigheder 

mens de reflekterer over egne holdninger og træner deres evne til at argumentere og se sammenhænge i demokrati og samfund. 

Læringsmål 

Fælles Mål Dansk: 

• Kommunikation: Eleven kan påtage sig roller i samtalesituationer og tage forskellige roller i en styret debat. 

Fælles Mål Samfundsfag: 

• Politik: Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet 

• Samfundsfaglige metoder: Eleven kan identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige 

problemstillinger  

Fælles Mål Geografi: 

• Undersøgelse: Eleven har viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse 

Før undervisningen 
Inden undervisningen går i gang, bør du forberede dig på følgende: 

Læringsforudsætninger 

• Eleverne skal forberedes på, at opgaverne kun kan løses, hvis de i fællesskab ytrer deres holdninger.  

• Læreren skal derfor være opmærksom på at skabe et trygt rum for eleverne, hvor de tør  udfolde deres holdninger. 

• Læreren skal være en aktiv medspiller i diskussionsrunderne og støtte eleverne i at skabe et trygt og konstruktivt rum for 

argumentation. 

  

Rammefaktorer og lærerforberedelse 
Alle rekvisitter til forløbet bliver sendt ud til jeres skole - ét sæt per skole. Ved du ikke, hvor de er, så spørg din PLC kollega eller 

KLC Ambassadør. Du kan også printe alle nødvendige undervisningsmaterialer her: https://klcviborg.dk/grundskole/klassens-

%C3%B8-lov-5-7-kl 

  

• Gennemlæs lærervejledningen (Findes i link til KLC) 

• Inddel eleverne i grupper (max fem grupper gerne med 4-6 elever i hver) 

• Tjek at de 20 skilte er klar til hver gruppe (Findes i link til KLC) 

• Print et Ø-Kort ud til klassens flaskepost (Findes i link til KLC) 

• Hav et lokale klar med storskærm 

• Gennemse videoerne på Meebook (Findes i link til KLC) 

• Fremfind lærertyggegummi  

• Evt. kan I lave mere rollespil ved at tage veste fra Idræt på, skaffe årer til grupperne, bruge tæpper til at illustrere en båd 

mm. 

  

Under selve undervisningen 
Din rolle som lærer er at facilitere øvelserne. Selve rammefortællingen og de konkrete opgaver gives via Meebook forløbet 

https://klcviborg.dk/grundskole/klassens-%C3%B8-lov-5-7-kl
https://klcviborg.dk/grundskole/klassens-%C3%B8-lov-5-7-kl


Læreprocessen: Afviklingen af forløbet 

10 min Kapitel 1 Forberedelse til rejsen 

A. Vis Video 1.1 På vej mod nye horisonter i Meebook: Eleverne møder Jeanne og Eva i Video 1, som invitere 

eleverne med på rejsen til den nye Ø.  

  

B. Du skal som lærer dele klassen op i grupper af 4-6 personer. Der er 5 forskellige farvede muleposer med 20 

skilte i hver. Giv hver gruppe en pose med skilte i. Forklar imens, at dette er de værdier, de får med på 

bådensom skal bruges til at opbygge deres samfund og den nye tilværelse på Øen.  

  

C. Bed hver gruppe tage skiltene op og løse opgave 1.1 i Meebook 

30 min Kapitel 2 Rejsen 

A. Vis video 2.1 Storm på vej i Meebook: Eleverne bliver præsenteret for en kort video, hvor rejsen til øen bliver 

mere udfordrende end forventet.  

B. Eleverne løser opgave 2.1 i Meebook: Eleverne får til opgave at smide tre ting overbords for at kunne fortsætte 

rejsen. Giv eleverne 10 minutter til at løse opgaven.  

  

C. Vis video 2.2 En Haj! i Meebook: Igen møder eleverne udfordringer på deres rejse, som gør, at de skal smide 

tre skilte overbord.  

D. Eleverne løser opgave 2.2 i Meebook: Giv eleverne 5 minutter til at blive enige om i grupperne, hvilke skilte der 

skal smides overbords.  

  

E. Vis video 2.3 Hul i båden i Meebook: Endelig nærmer de sig øen. Redningsbådene er i en sølle forfatning og 

da den mister luft, må eleverne springe overbords og svømme i land på Øen. 

 

F. Eleverne skal løse opgave 2.3 i Meebook: De skal efterlade 3 skilte i båden, inden de svømmer mod land, da 

posen er for tung. Giv eleverne 5 minutter til opgaven. 

  

35 min Kapitel 3 I land på den nye Ø 

A. Vis video 3.1 Ø-råd i Meebook: Videoen viser Eva og Jeanne, der er kommet i land på øen. De finder dog ud 

af, at de ikke er alene.   

 

B. Eleverne løser opgave 3.1 i Meebook: Sæt alle jeres medbragte skilte op på tavlen og gennemgå 

dem. Diskutér om alle skilte kan være gældende samtidigt? Er der noget, som må vige for noget 

andet? Mangler I noget for at overleve? For at vokse og udvikle jer? For at skabe et godt samfund? Lav til sidst 

en slags "grundlov" for det nye samfund. Med de grundprincipper, regler og værdier jeres samfund skal stå på. 

  

10 min Kapitel 4 Opsamling og refleksion 

A. Bed eleverne svare i deres grupper på de refleksionsspørgsmål, som er stillet i Meebook 

  

B. Vi vil meget gerne høre både jeres og elevernes refleksioner og udbytte af forløbet. I må meget gerne sende 

det til os på laeringogviden@viborg.dk 

Efter undervisningen 

Vurdering: Forslag til videre arbejde og efterbehandling 

Efter forløbet kan I med fordel arbejde videre med temaerne bag "Klassens Ø-lov". Set i lyset af det kommende kommunalvalg 

2021 kan I bede eleverne om at kreere en valgkampagne, hvor de hver især skal præsentere tre mærkesager, som er vigtige for 

dem i deres lokalområde. Eksempelvis bedre cykelstier, flere sportsaktiviteter, kortere skoledage osv. Dette kan gøres med 

forskellige udtryksformer; video, billeder, skriftligt, plancher m.m.  Vi foreslår, at eleverne udfylder et storyboard med tre temaer for 

deres valgkampagne.  

Med dette videre arbejde kan man sætte øget fokus på retorikkens verden samt elevernes egne holdninger og stemme. 


