
Side 1 af 1 

Skab et galleri 
Protokol

Formål 
Deltagerne får her  mulighed for at skabe et galleri, hvor 
de kan dele viden med andre deltagere. Protokollen 
lægger op til samarbejde i små grupper, hvor hver enkelt 
deltager er ansvarlig for læringen.  

Tidsforbrug 
115 -160 minutter

Materialer  
Plancher; A3 ell større  
Skrive/tegneredskaber  

Proces  

1. Inddel grupper (3-5 min): Gruppernes
størrelse  bør afhænge af emne,
klassestørrelsen, alder på deltagerne og
faglige niveauer.

2. Tildel delemne (2 min): fx ’Mikroplast i  havet’
eller ’Korsedderkoppen’ .

3. Yderligere materiale (3 min): Hver gruppe får
materiale om deres delemne.

4. Fordybelse (90-120 min): Grupperne får tid til
at læse om og diskutere deres emne . Hver
gruppe laver en planche, hvor de viser
hovedpointer fra deres delemne. Denne
planche bruges til undervisningen af de andre
i klassen , så det er vigtigt, at alle i gruppen
forstår alt indhold på planchen .

5. Skab galleriet (5-10 min): Plancherne hænges
op - i klasse lokalet, ude på gangen eller et
andet passende sted.

6. Præsentationsgrupper (3-5 min): I de nye
grupper skal der være  minimum én deltager
fra de oprindelige grupper.

7. Præsentation (2-3 minutter pr. planche):
’Ejeren’ af  planchen præsenterer  for sin
gruppe.

8. Evaluering (10 min): Når alle grupperne har
været rundt ved samtlige plancher evalueres.
Det kan tage udgangspunkt i følgende
spørgsmål:
a. Hvad var din største ”aha -oplevelse”?
b. Hvordan støtter denne protokol din

læring?
c. Hvilken rolle spillede samarbejdet for dig

og din succes ?
d. Hvorfor var hver enkelte deltagers ansvar

for at forstå indholdet på planchen vigtig?

Re�eksion 
Samarbejdet kan øges i præsentationsfasen med en variation hvor præsentations grupperne har hver to 
deltagere fra samme oprindelige gruppe, således at de r samarbej des om selve præsentation en. 
Protokollen kan også anvendes ved lærer møder/teammøder, hvor man ønsker at alle skal deltage 
aktivt i forbindelse med eksempelvis nye tiltag.  
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