
 

 

Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) 

Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel  
1. Introside 
PR-side om forløbet. 
- Hvad er det vigtigt at 
slå på? 
 

Dette forløb har fokus på at øge indlæring hos eleverne, hvilket opnås gennem 
en implicit styrkelse af elevernes refleksprocesser, samt ved at give dem 
muligheder for ikke kun at skulle arbejde med tekstbaserede værktøjer. 
 
Målgruppen i forløbet er grundforløbselever fra levnedsmiddelafdelingen på 
Mercantec i Viborg, som flere gange i løbet af grundforløbet udarbejder 
individuelle præsentationer af deres fremstillingsproces.  
Hertil anvender de PhotoStory, hvor hver elev, ud fra stillbilleder af 
fremstillingsprocessen, udarbejder en lille video med bevægelser og speak. 
Fremgangsmåden betyder, at de skal tage stilling til og gennemgå 
fremstillingsprocessen både før, under og efter. 
 

 

2. Hvorfor, hvad er meningen med forløbet? 
- Hvorfor har I valgt at 
gennemføre et sådant 
projekt? 
 

Baggrunden for forløbet har været at styrke elevernes planlægningsproces, 
samt at få dem til at reflektere på flere forskellige måder i forbindelse med 
fremstilling af en ret. 
Hertil er valgt it-værktøjet PhotoStory, hvor eleverne først skal tænke processen 
igennem og tage stilling til hvilke billeder, der skal tages i fremstillingsprocessen. 
Efterfølgende skal de tage stilling til hvad der skal stå på billederne, hvad der 
skal fortælles undervejs samt hvilke bevægelser, der skal være i billederne. 
Derudover skal de udarbejde og indtale speak til processen, fx som en 
elektronisk opskrift. Produktet bliver en video som viser og beskriver 
fremstillingsprocessen. 
Erfaringer fra tidligere forløb viser, at denne fremgangsmåde styrker deres 
indlæring, idet de bliver mere bevidste om processen. 
 
Formålet er derfor at øge elevernes refleksion i læringsprocessen, med 
udgangspunkt i tesen om at jo mere de reflekterer over det, de arbejder med, jo 
bedre indlæring. 
Formålet har også været at erstatte noget af det skriftlige, som ofte er en 
barriere for flere elever. 
  

- Hvad har målet 
været? 
 

Målet har været at skabe en bedre læring for eleverne og derved en bedre 
forståelse for det, de laver. Når de arbejder i køkkenet med forskellige 
opskrifter, er der mange tekniske begreber i spil. De kan for så vidt godt udføre 
dem, men det kan godt være svært samtidig at forstå de tekniske begreber samt 
bagefter at huske hvad det er, de egentlig har lavet. Ved at de først skal 
udarbejde speak til billederne og derefter indtale det, kan de bedre huske 
begreberne og forstår dem, så hvis man f.eks. siger blanchere, så ved de, hvad 
det er. 
 

- Hvad har der primært 
været fokus på? 
 

Eleverne arbejder løbende med PhotoStory i hele skoleforløbet, som er på 20 
uger. Inden de går i gang med en ret, skal de først tænke igennem hvor det 
kunne være naturligt at tage billeder i processen. Man kunne i princippet også 
lave en video, men den ville blive lang og det kræver mere at skulle redigere 
denne bagefter. 
 
Når de tager billederne skal der overvejes nærmere, hvor der er vigtige 
overgange fra en proces/tilberedningsmetode til en anden. De tager fx billeder 
af de enkelte råvarer, under tilberedningen og efter tilberedningen. Under 



 

 

tilberedningen af retten øges deres opmærksom på processen, da de løbende 
skal tænke over, hvornår de skal tage billederne.  
Der kan så gå nogle dage inden de udarbejder deres PhotoStory, hvor de ser 
billeder igennem, og derved løber processen igennem igen fra råvarer til den 
færdige ret.  
 
Når man arbejder som kok eller ernæringsassistent, kræves det, at man kan lave 
en arbejdsplan for sit eget arbejde. Det gælder specielt for 
ernæringsassistenterne. Til deres svendeprøve stilles der utroligt store krav til, 
at deres arbejdsplan er nøjagtig. De bliver spurgt til eksamen om de har fulgt 
arbejdsplanen. Jo bedre man er til at lave en arbejdsplan, jo mindre stresset 
bliver man også, fordi man kan tilrettelægge sin egen dag på fornuftig vis, så 
man når det hele, og der ikke er gæster, der sidder og venter. 
 
I klassen er der mange elever, der er rigtig stærke, men der er også elever, der 
har problemer med at læse og skrive. Mange af eleverne bryder sig ikke om det 
skriftlige, enten fordi de er trætte af det efter folkeskolen eller fordi de ikke er 
så gode til det.  
I PhotoStory er der mulighed for at skrive sin speak ind ved billederne, inden 
den skal indtales, og det er der faktisk rigtig mange, der gør. Dvs. at de både 
skriver og speake det, og så er vi kommet rigtig langt omkring paletten. Det er 
dog kun speaket der er med i det færdige produkt. 
PhotoStory erstatter dog ikke det skriftlige helt, men den er et supplement til 
rapporten. I rapporten fordyber de sig i forskellig fakta viden omkring fx fjerkræ, 
og så har vi været i køkkenet og har arbejdet med fjerkræ, hvor har de taget 
billeder og har så efterfølgende lavet deres PhotoStory. Når de afleverer deres 
skriftlige projekt vedhæfter de PhotoStory’en. En af fordelene ved PhotoStory 
er, at man lynhurtigt kan se den igennem. 
Underviseren anvender PhotoStory på den måde, at han lytter den igennem og 
ser, hvad de har lavet, og så kommenterer på den. Det kan være at han synes, 
der mangler et billede i produktionen, i den proces, der har været. Det kan også 
være, at han synes, at de mangler nogle fagudtryk, som er vigtige i forhold til 
branchen. Det kan også være, at de ikke er konkrete nok. Han plejer at sige til 
dem, at de skal bruge deres PhotoStory som en elektronisk opskrift, og at man 
skal kunne give den til en, som ikke har forstand på at lave mad. Det har hjulpet 
dem, at de har fået dannet det billede inde i hovedet.  
I starten var der ting, der ikke var fyldestgørende nok, men så får de den retur, 
og de kan lynhurtigt gå ind og tilrette i billederne og lægge noget andet speak 
på, hvorefter de sender den tilbage til godkendelse. 
 

 
 

3. Hvad består det af 
- Hvad er der sket i 
forløbet? 

Eleverne blev ret tidligt i grundforløbet introduceret for PhotoStory, og de fik 
programmet installeret på deres egne computere. 
Efter introduktionen sad de og legede lidt med nogle tilfældige billeder, og gik 
så i gang.  
Siden har den været en rimelig implicit del af deres undervisning. Når de er i 
køkkenet, tager de billeder, og så går de ofte hjem og arbejder med dem. Der er 
sågar elever, som ikke tager billederne i klassen, men som i stedet går hjem og 
laver retten der, samtidig med at de tager billeder heraf. Det er de selvfølgelig 
velkomne til, så får de lavet retten en gang mere.  
Så forløbet har egentlig været, at de ret hurtigt blev introduceret til PhotoStory, 
og så har den ellers bare været implicit i undervisningen. 
De anvender det dermed løbende, så det bliver en naturlig del af det hele.  



 

 

PhotoStory-delen bliver evalueret sideløbende med rapporten. Eleverne bruger 
den som refleksion på hvad det er, de har lært i løbet af dagen. De kan gå hjem 
og kigge på billederne og opskriften og indtale og reflektere over, hvad det er, 
de har lavet. Det er en vigtig del af læringen. 
 

 

4. Hvordan gør man? 
 Hvilke ressourcer skal 
det til, for at gennem-
føre et sådant forløb? 

 
 
 

- Udstyr 
 

 PhotoStory er et gratis program, der kan downloades fra Microsoft. Se på 
link til PhotoStory 3 på www.it-medier.dk under Billed og foto. 

 Eleverne skal have adgang til et kamera, men de kan også anvende deres 
egne mobiltelefoner. 

 
- Menneskelige  
 

 PhotoStory er nem at komme i gang med for både undervisere og elever.  
 
 

- Andre  
 

  
 

Hvordan kommer man i 
gang? 
 

PhotoStory kræver ikke ret meget. Det ligger som et lille, gratis program på 
internettet, som eleverne selv downloader og installerer. De fleste elever har 
deres egen bærbare computer med, hvorpå de installerer programmet. Det er 
et nemt lille program at finde ud af, så for mig som underviser har det ikke 
været svært at sætte mig ind i, og det har heller ikke været svært at formidle 
det videre og få andre til at bruge det. 
Den eneste barriere kan være, at det for nogle er en ny måde at gøre tingene 
på. De har også tidligere skullet tage billeder af det, de laver, men har her 
skullet skrive tekst til billederne, som de printe det ud og afleverede. 
Eleverne er rimelig fortrolige med at bruge it og med at bruge billeder, og når 
man så kan få lidt bevægelse på billederne og der dermed kommer lidt liv ind i 
det, så synes de, det er sjovt at bruge. 
 
Jeg kom i gang med det fordi jeg sad og tænkte, hvordan kan jeg få eleverne til 
at reflektere anderledes. Jeg vidste jo, hvad jeg havde med at gøre. Jeg havde 
nogle praksis-ting, der skulle gøres i et køkken, der skulle tilberedes noget mad. 
Jeg har været inde og se andre undervisere og har set, at man der underviser i 
rigtig mange tilberedningsmetoder på en gang, hvor jeg bagefter tænker: 
hvordan skal de elever kunne bundfælde alt det, de har lært i dag, hvis de f.eks. 
har haft gang i fem forskellige tilberedningsmetoder. Det er svært for dem, hvis 
de så ikke kommer til at lave det igen. 
Der tænker jeg, at jeg har noget praksis, der skal laves med hænderne. Jeg 
koger det ned, så de ikke skal lave så mange ting ad gangen, og de kan måske 
endda prøve at lave det flere gange på samme dag. Derudover kan de arbejde 
med PhotoStory, hvor de kan gå ind og reflektere via deres billeder, som de har 
taget. Det gør, at de bedre husker det, de har lavet. 
 
Så jeg synes, at den måde, man kan komme i gang på er ved at kigge på det 
forløb, man skal undervise i, og man kan kigge på om der er noget, som det kan 
være relevant at tage billeder af og efterfølgende forklare noget omkring de 
billeder, om det så er at lave mad eller skrue en bil sammen, eller det måske 
endda kunne være et regnestykke, man tager et billede af, hvor de skal forklare 
efterfølgende hvordan man regner dette regnestykke ud. Så er det egentlig bare 
at bruge dette program. 

http://www.it-medier.dk/


 

 

 
Eleverne bliver opfordret til at gemme materialet, så de kan kigge i det igen i 
stedet for at skulle læse om det. De kan endda lægge det ind på deres 
mobiltelefon, så de altid har opskriften med.  
Eleverne bliver også bedt om at lave en elektronisk portfolio, f.eks. i OneNote, 
hvis de har den. Der er en fane, der hedder PhotoStory. Der kan de 
efterfølgende gå ind og hente de ting, de skal bruge, så de har kartoteket 
derinde. Det gør det nemt for dem at holde styr på det. 
 

  

5. Hvilke resultater, success 
- Hvilke resultater og 
hvilket udbytte fik i ud 
af det? 

 

- skole Der er et par andre undervisere i afdelingen, der også anvender PhotoStory nu.  
Det har bl.a. være præsenterer på nogle inspirationsdage, hvor de andre 
undervisere har kunnet se, hvordan programmet er anvendt, og hvad eleverne 
har lavet. 
 

- undervisere Underviseren udtaler: 
Dette forløb har givet mig en glæde ved at se, at eleverne kan lide at anvende 
det som jeg sætter i gang. Det giver også en glæde at se, at eleverne reflekterer 
over og lærer noget af de ting, vi har arbejdet med. Det er jo egentlig mit formål 
med at være her.  
 
Det er også nemmere for underviseren at rette deres afleveringer, ved at man 
ikke skal sidde og pløje en masse skriftligt igennem. Han kan sætte sig ned og 
lytte og kigge på det, og ret hurtigt skrive kommentarer og sende den retur. 
Skriftligheden er i spil på mange andre områder, som ex i danskundervisningen. 
Underviseren skal ikke koncentrere sig om, om de har sat kommaerne rigtigt og 
stavet korrekt, men se på, om det, de udfører i praksis, bliver gjort rigtigt. Det er 
nemmere at vurdere om de har gjort det rigtigt ved at se deres billeder og høre 
deres tale. 
 

- elever Eleverne synes, det er nemt og sjovt at arbejde med det, fordi man fjerner 
skriftligheden. Det er også motiverende for dem at skulle arbejde med 
billederne.  
Samtidig oplever underviseren at de bedre kan huske det, de har lært. Som 
eksempel kan nævnes en elev, som underviseren mødte på gangen og spurgte 
om en marinade til et stykke kød. Eleven kunne huske det, og kunne opremse 
ingredienserne i samme rækkefølge, som han havde nævnt det i den 
PhotoStory, han havde lavet. 
Eleverne tænker en del over, hvordan billederne bliver taget, og gør sig måske 
derfor mere umage med tilberedningen/visningen af maden. Det kan gøre, at 
de tænker mere over processen, eks. hvordan skærer jeg denne fisk. 
 

- Billeder, video, links 
m.v. til rådighed? 
 

Eksempler på elevproduktioner. 
And Danoise af Lone Jarrels: http://www.mercantube.dk/player.php?fid=286 

OR-kode til PhotoStory’en. 
Lones svin: http://www.mercantube.dk/player.php?fid=287  

http://www.mercantube.dk/player.php?fid=286
http://www.mercantube.dk/player.php?fid=287


 

 

 OR-kode til PhotoStory’en. 
Mikkels fillipinske kylling: http://www.mercantube.dk/player.php?fid=288 

 OR-kode til PhotoStory’en. 
- Hvilke læringspunkter 
(gode/dårlige)? 
 

 Man skal være meget obs på, at man fra starten får fortalt dem, at de skal 
huske at tage billeder. Vi har oplevet, at de glemmer at tage billeder, og så 
er de på den når de skal til at lave PhotoStory’en.  

 Det er en god ide at lade dem lave speaket derhjemme i stedet for på 
skolen, idet der kan være en del støj på skolen. 

 
 

6. Fakta om forløbet 
Kontaktperson Allan Heegaard 

Faglærer 
alhe@mercantec.dk 
 
Mercantec 
H. C. Andersens Vej 9 
8800 Viborg 
Tlf. 8950 3300 
 

 

7. Muligheder 
Hvilke muligheder 
rummer den valgte 
model 

Underviseren mener at modellen sagtens kan anvendes i forbindelse med det 
afsluttende projekt på Ernæringsassistenten grundforløbet, hvor man fx skal 
vælge hvilken målgruppe, man arbejder med, som fx en børnehave eller et 
plejehjem.  
 
Man kan også forestille sig, at eleverne udarbejder en PhotoStory om det 
praktiksted, de er ude at besøge i grundforløbet, hvor de fx tager billeder fra 
virksomheden og fra noget af det de har arbejdet med og omsætter dette til en 
PhotoStory. Dette kunne give de andre elever en indsigt i, hvordan det er at 
være på andre typer praktiksteder og indenfor andre områder. Formålet med 
praktik er jo blandt andet, at eleverne skal blive afklaret med om det er den 
branche, de vil ind i. 
PhotoStory kan sagtens bruges til præsentationer af projekter og steder med 
videre. 
 

 

http://www.mercantube.dk/player.php?fid=288
mailto:alhe@mercantec.dk

