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Bruger deres uformelle legekompetencer 
• Konstruktionsleg 
• Social leg 
• Kreativitet 
• It-kompetencer 
 
 
 

  Empowerment          Passivitet 
  Inklusion                    Eksklusion 
  Læring                        Trial-and-error 
  “Gode” strategier     “Dårlige” strategier 

 
 
 

Får nye opmærksomhedsfelter 
• Tegn på læring / udfald 
• Elevers kropslighed 
• Tegn på deltagelse / ikke-deltagelse 
• Behov for hjælp /lærerintervention 
• Lærerinterventionens karakter 
• … 

Elever  

Lærer 

IT forstærker /formindsker 
• Afhængig af kontekst 
• Afhængig af individ 

Elever der producerer  

Elever der producerer med IT 
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Elevstrategier 

Eks. fra 3. fordi de er meget tydelige her (også set i 4 og 7) 
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Forskellige elevstrategier - Vi ser hvad der sker 
 Skille ad - Fingering 
 Megen non-verbal kommunikation 
 ”Produktet” er en abstrakt vision der modelleres frem 
 Tendens til manglende refleksion  
 Erfaring 
  
 

Vi har fundet en fjernstyret modelbil og en trækasse 
 
Vi ved ikke hvad vi vil … Det finder vi nok ud af … hen 
ad vejen … måske det kunne være en selvkørende bil 
 
De skiller modelbilen ad  
 
Tager tingene som de kommer – også efter at have 
besluttet den selvkørende trækasse 
 
Vi vil bruge motoren …. Viser resten af bilen frem og 
peger …. Så den …. Det skal vi nok finde ud af.  

 
 Opmærksomhed på om eleverne bevæger sig fra 
 Trial-and-error til learning-by-doing 
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Forskellige elevstrategier – hvad skal vi finde på / association 
 Fingering – og ”ingenting”  
 En del non-verbal kommunikation 
 Langsom proces 
 ”Produktet” har en klar vision – udfordringer forudses og søges løst 
 Refleksion og erfaring 

Vi ved ikke hvad vi skal finde på –  
Der går lang tid med ”ingenting” 
 
Så sagde N Tyggegummimaskine! og så sagde C at 
hvorfor ikke meget mere end tyggegummi. Så nu 
laver vi en slikmaskine af en stor metalkagedåse, et 
udsugningsrør … de laver et stort hul i dåsen … Det er 
til at sætte røret ind i … de siger det lidt og viser det 
… så slikket kan komme ud.  
 

Det tager LAAANG tid at lave hullet i dåsen.  
 

KL: det er godtnok et stort hul, der kommer rigtig 
meget slik ud?  
C: ja, der skal være noget, så hullet kan lukke – tager 
en æggebakke, måske kan vi bruge den her 
 

 
 Opmærksomhed på at eleverne faktisk kommer 
 gennem langsomme proces  
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Forskellige elevstrategier          Formål – analyse – løsning 
 Målrettet søgning – er der noget der kan bruges til noget  
 Verbal og non-verbal kommunikation 
 ”Produktet” har en klar vision  
 Udfordringer forudses og søges løst 
 Refleksion  
 Tendens til ikke at udfordre sig 

 
Vi fik ideen her ved de ting vi fandt 
(bombardement af inspiration) Vi har en 
lampeskærm og en ”vindmølle”-på-pind med lys. 
Vi vil lave en roterende lampe  
 
jeg bruger snor fordi hvis vi limer, kan den ikke 
komme til at dreje rundt og det skal den jo gerne 
ende med at kunne. 
 
De forsøger sig med mange forskellige metoder 
men 
ender med at opgive roteringen og limer 
 

 
 Opmærksomhed på om eleverne udforsker og 
 udfordres og ikke glemmes fordi de “kører” godt 
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Forskellige elevstrategier          Formål – analyse – løsning
 Målrettet mod at løse konkret og formuleret udfordring 
 Verbaliserer udfordringer og løsningsmuligheder 
 ”Produktet” har en klar vision og er en prototype  
 Udfordringer forudses og søges løst 
 Spørgsmål virker kontaktsøgende 

 

F arbejder alene.  
 
Jeg laver en fejemaskine. Jeg kan ikke lide at 
feje. Den kunne blive populær, der er mange 
der ikke kan lide at feje  
 
Han ved ikke endnu hvordan den kommer til at 
feje? Det må jeg finde ud af  
 
Frederik har fået sat hjul på – han  sætter 
noget liggeunderlagsagtigt på tværs foran, det 
er fejeren.  
Men den kan ikke køre, siger han, men man 
kan se meningen 

 
 Opmærksomhed på at udfordre eleverne til at  
 turde og stole på sig selv 
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Forskellige elevstrategier          Formål – analyse – løsning
 Målrettet mod at løse konkret og formuleret udfordring 
 Verbaliserer udfordringer og løsningsmuligheder 
 ”Produktet” har en klar vision - er en prototype der kan testes 
 Udfordringer forudses og søges løst 
 Refleksion kvalificerer processen undervejs 

 

Hold med 2 drenge og en pige – de har fundet 
nogle opvaskemiddel containere og har nu 
besluttet at opfinde et opvaskemiddel.  
 

De finder noget kridt, sæberester og vand – 
ting de mener kan bruges  
 

Gruppen har tegnet med kridt på muren 
udenfor for at teste deres opfindelse. 
De kommer ind og fortæller at deres 
opvaskemiddel virker.  
 

Lidt senere henter de vand og prøver igen. 
Med jubelråb kommer de ind. Vand virker ikke 
så godt som vores ”middel” 
 
 

 
 Opmærksomhed på om eleverne ikke glemmes 
 fordi de “kører” godt 
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Forskellige elevstrategier – Formål - efterligne 
 Målrettet mod at ”lave en ting” 
 Leder efter passende materialer 
 ”Produktet” skal ligne 
 Udfordrer ikke ideen 
 Svag refleksion 

 

Vi fandt de her ting og de kom til at ligne en 
radio – modellere 
 
Men vi mangler noget der virker som radio, så 
det bliver en der bare ligner en radio 
(efterligning) 

 
 Opmærksomhed på at tilsyneladende 
 selvkørende elever ikke kører tomgang 
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Der er nogle måder elever kan arbejde på 
            der ser ud til være gode måder 
   Men som faktisk ikke er det 
 
Eleverne kommer ikke fra Trial-and-error til Learning-by-doing 
 
 
 
Der er nogle måder elever kan arbejde på 
   der ser ud til være dårlige måder 
   Men som faktisk ikke er det 
 
Eleverne bliver stoppet i en god og konstruktiv arbejdsproces 

 
 

Elevstrategier – lærerintervention – synlig læring 
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Set i et lærerum 

Eks. på operationalisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gøre målene til arbejdsredskaber for  
• Elevers selvstyring i processer 
• Procesevaluering 
• slutevaluering 
 
 

Fra MÅL til Synlig læring 
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Fra MÅL til Synlig læring  Det er ikke alle elever der har et klart 
billede af mål og proces 
 
Eleverne løser fortløbende opgaver men mangler 
• billede af den samlede mening 
• begreb om ”godt nok” (målkriterier) 
• redskaber til ”hvordan finder vi ud af det” 
• redskaber så de kan fastholde egen proces  
 
   

Eleverne bruger deres uformelle viden og lege-
strategier     
 

Men udvikler eleverne disse strategier? 
Får eleverne flere strategier at spille med? 
 
Lærerens opgave             
• Synlig læring = at få den tavse viden 

eksternaliseret og italesat  
• Gøre målene til kriterier og redskaber for 

eleverne gennem dialog 
• Stilladsere at eleverne udvikler deres 

procesforståelse 
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Fra MÅL til Synlig læring mens der læres  

Forstå produkt i forhold til proces / hvor færdigt skal produktet være? 
 

Hvilke målkrav (fagligt /produkt) kan man stille til en prototype gennem designcyklus 

                  så andre kan give respons = procesevaluering 
   ITERATION – forbedre fremfor fejlrette 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Andre kan forstå 
ideen  
og give respons 

Brugerafprøvning 
Forfinelse af 

funktionalitet 

Andre kan afprøve ideen  
og give respons 

Næsten færdigt produkt 
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Udfordring ved lærerrammesat udforskning      
– trial and error eller learning by doing 

Balance mellem lærerstyret - elevcentreret 

Hvornår er hvilke strategier  

Skabe/fastholde balance 
• Tid i forhold til kompleksitet – 

hvad kan vi nå i dybde? 
• Elevers selvstændighed vs.  

Lærerstyring  
• nå det planlagte vs. komme i 

dybden 
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Se forskel på ”der sker ingenting” og konstruktiv fingering 
 
Iagttage og genkende forskellige strategier for at kunne 
• Stilladsere, der hvor eleven er 
• Forstå elevens logik (meningskonstruktion) 
• Stilladsere strategiskift når foretrukne strategi ”rammer muren” 

 
Spørgeteknik til at stilladsere verbalisering og refleksion 

 
Samtaleteknik til at Inddrage eleverne i formulering af mål 
• så de kan arbejde indenfor rammen 
• Har redskaber (målkriterier) til selv at vurdere ”godt nok” 
• Har redskaber (målkriterier) til at give feedback/forward  
 
Repertoire af procesevalueringer ud fra målkriterier 

 

Noget der skal arbejdes videre med 
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Hensigtsmæssig didaktisk blanding af  
 
• Måder at introducere til nyt 
• Måder at variere gentagelse på (redundans) 

 
• Balancen mellem tilegnelse af nyt og konsolidering af kendt 

• Tid til at fumle – fejle – erfare 
• Tid til at øve sig og eksperimentere 
• Tid til at reflektere 

 
• Måder at inddrage eleverne på 
 
• Måder at udfordre eleverne på 

 
• Just-in-time information fremfor lange læreroplæg 

 
• Synliggørelse af proces 

Noget der skal arbejdes videre med 



© Karin Levinsen – Aalborg universitet 

Læringsmål som produktionskrav 
Fagsprog                      ELEVSPROG 
Karakterer    Andre kan se, hvem der er hvem 
Følelser     Andre kan se,  hvordan de har det 
Stedet     Andre kan se, hvor det foregår 
Narrativ form      Andre kan forstå, hvad der foregår 
... ...        ... ... 

Opfyld mål    tjek om alt er som det skal være 

Eksempel på MÅL, synlig læring og elevansvar 
Remediering af eventyr - 1ste klasse 
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Læringsmål som evalueringskriterier 
Kan andre (5te klasse) se,  hvem det er  
og hvordan de har det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eksempel  Remediering af eventyr - 1ste klasse 
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Læringsmål som peer forslag 
Hvis vi ser et closeup af Hans der holder pinden 
                                         .... Så kan vi bedre forstå, hvad der foregår 
Hvis heksen bliver drejet lidt 
                                         .... Så kan vi se, hvordan hun har det (vred) 

Eksempel på MÅL, synlig læring og elevansvar 
Remediering af eventyr - 1ste klasse 
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5te klasse er målgruppen 

Læringsmål som summative 
evalueringskriterier 
 
 
 
Formuleret af 1st klasse 
• Kan i se hvem det er?  
• Hvordan har Hans det?  
• Hvorfor har han det sådan? 
• Hvor foregår scenen? 
• Hvorfor har de en kniv? 
• ... ... 

• Kan du genfortælle historien? 
 

Eksempel på MÅL, synlig læring og elevansvar 
Remediering af eventyr - 1ste klasse 
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Læringsmål - målkriterier - evaluering – synlig læring 
                                                                 - multible former 

Læringsmål som produktionskrav 
Fagsprog                     ELEVSPROG 

Læringsmål som peer forslag 
til forbedringer 

Læringsmål som evalueringskriterier 
i produktionsprocessen 

Læringsmål som summative 
evalueringskriterier 


