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MÅLGRUPPE:
Materialet henvender sig til fagfolk i grundskolen.  
Aktiviteterne kan justeres, så de passer til den enkelte målgruppe.

LÆRINGSMÅL:
Opbygge forståelse af begrebet automatisering samt styrke et  
mindset, der understøtter automatisering. 

FAG/EMNER: 
Aktiviteterne henvender sig til forskellige fag og emner. 

MATERIALET INDEHOLDER:
1.  En introduktion til de principper og det læringssyn, der ligger bag 

materialet.
2.  Forslag til øvelser, du kan lave med børn og unge,  

når I starter et forløb om automatisering. 
3.  Konkrete aktiviteter, der træner automatisering.

Inspirationsmateriale



Automatisering

Robusthed

Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:
- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
- At tænder skal børstes
- At vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
- At man ikke altid får sin livret
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• At kunne tage tøj af og på
• At kunne kravle ind og ud af bilen og spænde sig fast
• At kunne pille æg og mandariner
• At kunne sit eget navn, adresse og alder
• At kunne tælle, rime, remse og synge1. Introduktion til principper og læringssyn

Denne tænkning og måde at arbejde på skal danne 
rammen om al pædagogik og didaktik. 

Alle syv kompetencer hænger sammen, således at 
tænkning og aktiviteter vil gå igen i forhold til beskriv-
elsen af de enkelte kompetencer.

Alle børn og unge går i skole for at lære. Visionen er, 
at deres følelsesmæssige og sociale kompetencer sæt-
ter dem i stand til at begå sig i verden, i klasserummet, 
blandt kammeraterne og i en læringssituation.

• De skal trænes i at indgå i klassens kultur med de 
rammer og regler, der gælder.

• De skal trænes i at blive ved, selvom det er kedeligt.
• De skal trænes i at forstå, at “øvelse gør mester”.
• De skal trænes i at forstå formålet med træning.

Automatisering betyder at kunne se vigtigheden af, at 
træning er fundamentet for at mestre en færdighed. 
Automatisering handler om at kontrollere egne følelser 
og adfærd, så læring kommer i fokus. Automatisering 
handler desuden om vedholdenhed, at gøre igen og 
igen, så eleven til sidst kan sige: “Jeg kan”.

Nogle elever reagerer følelsesmæssigt uhensigtsmæs-
sigt ved kravet om automatisering, selvom opgaven 
ser ud til at være udfordrende på et passende niveau, 
inden for deres udviklingszone. Det fører ikke til pro-
gression i forhold til læring, og det frustrerer både elev 
og lærer. Elever kan opleves som ikke-deltagende, hvis 
noget skal trænes igen og igen. Samtidig kan det so-
ciale liv i klassen rammes, hvis elever ikke kan regulere 
sig selv, og følelsesmæssigt er så impulsstyrede, at dét 
bliver fokus. 

Visionen er, at eleverne bliver opmærksomme på, at 
læring også er hårdt arbejde frem mod automatiserin-
gen af en færdighed. Herudover skal eleverne mærke 
glæden ved at mestre en færdighed.

Hvis eleven ikke kan være i en træningssituation, hæm-
mer det progression i forhold til læring, og det fru-
strerer både elev og lærer.

Det er vigtigt, at alle børn og unge lærer, hvordan man 
bevæger sig fra: ”det her gider jeg ikke”, “det her er 
dumt”, “jeg vil hellere noget andet” til ” det her er no-
get, jeg skal, det tager noget tid, men jeg klarer det, og 
til sidst kan jeg”, da det er fundamentet for at kunne 
imødegå udfordringer i alle aspekter af livet. 

– Automatisering: Mindset og strategi
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• At det lille barn mestrer en færdighed uden det kræver ret meget energi
• Automatisering kommer via stimulation/motivation og øvelse
• At barnet mestrer f.eks. at die hos sin mor og senere spise selv
• Sidde, krybe, kravle, holde balance, gå, løbe og hoppe
• Håndtere små ting
• Tale - lærer det kun ved at blive talt meget med
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• At skulle dække bord, tage af bordet, tømme opvaskemaskine
• At pakke egen skoletaske
• At binde snørebånd og flette
• At kunne cykle
• At kunne årstider, ugedage og måneder
• At kunne sit eget skoleskema
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• At gå i bad selv
• At smøre sin egen madpakke
• At tage tøj ud af vaskemaskine og hænge op
• At kunne tabellerne
• At have færdigheder inden for sport
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At selv kunne klare de daglige gøremål:
• Vaske tøj
• Egen økonomi/budget
• Egen kalender

Automatisering

Automatisering / Side 2



1. Introduktion til principper og læringssyn

Læringsstrategierne kan understøttes ved at styrke 
procestænkningen i forhold til automatisering:

• Vær bevidst om sproget i forhold til automatisering: 
Det er hårdt arbejde, når det er det samme hele tid-
en, og indimellem gør det ondt. Men jeg bevæger 
mig fra “jeg kan næsten” til “jeg kan”.

• Anerkend og ros processen mod automatisering.

• Sæt automatisering ind i et udviklingsperspektiv: 
Det er OK at synes, det er hårdt og kedeligt, men du 
mestrer færdigheden lige om lidt. 

• Gennem klasseledelse: at være en tydelig leder, der 
rammesætter og målsætter.

• Vær en tydelig rollemodel, der viser vejen ved at 
have et sprog for, hvad der sker, når vi træner.

• Hjælp eleverne til at være vedholdende og udhold-
ende.

– Automatisering: Mindset og strategi

Automatisering

Automatisering / Side 3

Automatisering

Robusthed

Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:
- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
- At tænder skal børstes
- At vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
- At man ikke altid får sin livret

Læs mere på www.klartillaering.dk

Læs mere på www.klartillaering.dk

• At kunne tage tøj af og på
• At kunne kravle ind og ud af bilen og spænde sig fast
• At kunne pille æg og mandariner
• At kunne sit eget navn, adresse og alder
• At kunne tælle, rime, remse og synge

Automatisering

Robusthed

Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:
- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
- At tænder skal børstes
- At vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
- At man ikke altid får sin livret

Læs mere på www.klartillaering.dk

Læs mere på www.klartillaering.dk

• At det lille barn mestrer en færdighed uden det kræver ret meget energi
• Automatisering kommer via stimulation/motivation og øvelse
• At barnet mestrer f.eks. at die hos sin mor og senere spise selv
• Sidde, krybe, kravle, holde balance, gå, løbe og hoppe
• Håndtere små ting
• Tale - lærer det kun ved at blive talt meget med

Automatisering

Robusthed

Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:
- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
- At tænder skal børstes
- At vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
- At man ikke altid får sin livret

Læs mere på www.klartillaering.dk

Læs mere på www.klartillaering.dk

• At skulle dække bord, tage af bordet, tømme opvaskemaskine
• At pakke egen skoletaske
• At binde snørebånd og flette
• At kunne cykle
• At kunne årstider, ugedage og måneder
• At kunne sit eget skoleskema

Automatisering

Robusthed

Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:
- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
- At tænder skal børstes
- At vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
- At man ikke altid får sin livret

Læs mere på www.klartillaering.dk

Læs mere på www.klartillaering.dk

• At gå i bad selv
• At smøre sin egen madpakke
• At tage tøj ud af vaskemaskine og hænge op
• At kunne tabellerne
• At have færdigheder inden for sport

Automatisering

Robusthed

Når man er mellem 0 og 2 år udvikles robusthed bl.a. ved:
- At ligge på maven
- At skulle have skiftet tøj/ble
- At tænder skal børstes
- At vente lidt på, at den voksne bliver klar til at hjælpe
- At man ikke altid får sin livret

Læs mere på www.klartillaering.dk

Læs mere på www.klartillaering.dk

At selv kunne klare de daglige gøremål:
• Vaske tøj
• Egen økonomi/budget
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2. Kom godt i gang med automatisering (Opgave 1/4)

Nedenfor følger en række forslag til, hvordan I kan starte et forløb, der handler om kompetencen automatisering. 
Inspirationsmaterialet kan bruges til at inddrage eleverne i at undersøge, hvad begrebet automatisering betyder, og 
hvilken betydning det har for os som mennesker gennem livet. 

Opgaverne kan tilpasses forskellige aldersgrupper. 

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af automatisering
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INSPIRATIONSOPGAVE 1:  Udfold ordets betydning

• Inddel ordet automatisering i morfemer. Drøft ordets betydning med eleverne. Giv dem mulighed 
for at komme med bud på, hvad ordet betyder.

• Find en situation hvor du tænker, du har udført en opgave automatisk – dvs. uden at tænke 
nærmere over det.

• Lad eleverne byde ind med personlige fortællinger og erfaringer med automatisering.
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INSPIRATIONSOPGAVE 2: Hvorfor automatisering?

• Lad eleverne byde ind med personlige fortællinger og erfaringer med alt det, vi bare gør 
uden at tænke over det, fordi det er automatiseret, fx at cykle, gå, børste tænder, løbe, pakke 
idrætstaske. 

• Lav mindmap i par/grupper over de ting, der er automatiseret. 
• Opsamling i plenum: Snak om hvorfor det er vigtigt, at vi automatiserer funktioner. 

Ny læring kræver meget energi. Automatisering frigiver energi til ny læring og giver  
selvstændige børn og unge. 

2. Kom godt i gang med automatisering (Opgave 2/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af automatisering

Ting, der er 
automatiseret
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INSPIRATIONSOPGAVE 3: Film det!

• Gå sammen to og to. Vælg en aktivitet, som I har automatiseret. 
• Brug telefonen til at filme aktiviteten, mens I udfører den.  

Det kan fx være at sætte sig på en stol, lave et hopskud i håndbold,  
spille efter noder eller noget helt andet. 

• Beskriv hver element i den automatiserede handling trin for trin.  
Næsten som hvis du skulle lave en manual til, hvordan en anden skal udføre aktiviteten. 

2. Kom godt i gang med automatisering (Opgave 2/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af automatisering



INSPIRATIONSOPGAVE 4: Sammen om automatisering

• Find en fælles funktion/aktivitet, I som klasse vil prøve at automatisere. Automatisering kræver, 
at vi gør tingene rigtigt mange gange samt øver og træner i trygge rammer.  
Det kan fx være at jonglere, Rubiks Cube, en rytmisk serie, tegne en G-nøgle, folde Flip Flap i 
papir, servietter eller origami.  

• Træn både derhjemme og i skolen, hold regnskab med hvor meget I træner, tag en afsluttende 
snak om hvor meget træning, der skal til, for at det er automatiseret. 
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2. Kom godt i gang med automatisering (Opgave 4/4)

– Forslag til øvelser der træner forståelsen af automatisering



3. Aktiviteter (Aktivitet 1/4)

Der skal løbende være fokus på automatisering hen over skoleåret. Nedenfor er der givet en række eksempler på ak-
tiviteter, som styrker og træner automatisering. Ud for hver aktivitet er der angivet, hvilke materialer der skal bruges, 
hvor lang tid aktiviteten tager, hvilket klassetrin aktiviteten henvender sig til samt en uddybende beskrivelse af ak-
tiviteten. Nogle aktiviteter kan varieres og justeres i forhold til klassetrin, mens andre aktiviteter primært henvender 
sig til bestemte klassetrin.     

– Der træner og styrker automatisering

AUTOMATISERING Hjælpe til derhjemme - føre logbog
Hvorfor En lang række af vores dagligdags gøremål automatiseres over tid. Ved at have 

fokus på kontinuerligt at hjælpe til med specifikke ting derhjemme samt føre 
logbog over progression i udførelsen, kan vi sørge for, at vi i højere grad får  
automatiseret nødvendige færdigheder.  

Hvad Sætte fokus på forskellige opgaver, der kan hjælpes til med derhjemme og føre 
logbog over udførelse og progression.

Hvem Alle klassetrin
Materialer Logbog 
Fysisk rum Klasserummet/hjemmet
Tid Varierende
Beskrivelse Brainstorm på de mange dagligdags gøremål der foregår i elevernes hjem.  

Tal om hvad der ligger i de forskellige opgaver. 

Eleverne vælger en opgave, de vil hjælpe med, og som skal udføres kontinuerligt 
derhjemme i en aftalt tidsramme. Eleverne skal føre logbog over den udførte 
opgave og forholde sig til, hvorvidt det fx bliver nemmere, jo mere de gør den 
samme ting.

Bliver opgaven over tid en naturlig og automatisk del af hverdagen? Inddrag 
gerne forældrene i denne aktivitet. 
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3. Aktiviteter (Aktivitet 2/4)

AUTOMATISERING Vores rum - Vores ansvar
Hvorfor Eleverne gøres medansvarlige for klasserummet, så det er fysisk rart at være i ift. 

indretning, rengøring og orden.  
Hvad Ved kontinuerligt at have et ansvarsområde trænes automatisering i højere grad 

end ved en traditionel dukseordning, hvor de enkelte elever er ansvarlige på 
skift.   

Hvem Alle klassetrin
Materialer Ingen
Fysisk rum Klasserummet
Tid Hver dag - løbende 
Beskrivelse •  Inddrag eleverne i indretningen af klasserummet

•   Uddel ansvarsområder i stedet for den traditionelle dukseordning - skift  
opgaver efter 1-2 måneder; fx udluftning, tavleområde, elevborde, løst papir, 
affaldssortering, opslagstavler, notere hjemmearbejde.

– Der træner og styrker automatisering
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3. Aktiviteter (Aktivitet 3/4)

– Der træner og styrker automatisering
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AUTOMATISERING Bodyrytmer
Hvorfor Træne vedholdenhed ved “trial and error” 
Hvad Bodyrytmer
Hvem Alle klassetrin
Materialer Ingen
Fysisk rum Der skal være plads til bevægelse. Man kan evt. skubbe bordene ud til siden i 

klassen. Det skal være muligt at trampe i gulvet.
Tid 15 min pr. gang - gennemføres flere gange over en periode. 

Eks. morgenbånd, efter spisepausen, bevægelsesbånd.
Beskrivelse

Inspirationsvideo til bodyrytmer



3. Aktiviteter (Aktivitet 4/4)

AUTOMATISERING At lære noget på ny - Jeg kan ikke ENDNU
Hvorfor Ved at lære noget forfra, omvendt og på ny, skærpes bevidstheden om, hvordan 

det føles at lære noget nyt. Eleverne mærker, at al begyndelse er svær, og at vi 
skal gentage aktiviteter mange gange, før de automatiseres, og at det i denne 
proces er vigtigt at kunne sige… Jeg kan ikke - ENDNU. 

Hvad Find på små praktiske gøremål, du udfører mange gange hver dag. Prøv at gøre 
dem omvendt - fx børste tænder med den anden hånd. Hvad sker der i krop og 
hoved? Hvordan føles det? 

Hvem Alle klassetrin
Materialer Ingen
Fysisk rum Klasserummet
Tid Varierende
Beskrivelse Ideer:         

•  Skriv med den anden hånd 
•  Kast en bold med den anden hånd 
•  Børst tænder med den anden hånd 
•  Kravl baglæns 
•  Bind snørebånd omvendt 
•  Byt om på kniv og gaffel

Tal om hvad der sker undervejs. Hvordan mon det var, da du lærte at gå, tale, 
spise selv mv.?

Prøv at;     
 •   Instruere andre i det du gør ved at nedbryde handlingen i små elementer.
•  Lave en manual med instruktionerne.

– Der træner og styrker automatisering
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