
 
 
 

 
 

Rapport  
Projektnummer:  

Mercantec, oktober 2011  
 

Praksisnær it  

målrettet stærke og  
mindre stærke elever  

 

  



Rapport: Praksisnær it målrettet stærke og mindre stærke elever 

2 
 

Resumé 
Rapporten redegør for projektforløbet ”Praksisnær it målrettet stærke og mindre stærke elever”, der er forlø-
bet i perioden august 2010 - august 2011 på Mercantec, Viborg.  

Projektets udgangspunkt har været at undersøge kategoriseringen af henholdsvis stærke og svage elever samt 
at give konkrete bud på hvordan it-integrerede undervisningsforløb kan understøtte og stimulere begge elev-
grupper. En vigtig del af projektet har været at videreformidle projektets substans til skolens undervisere, og 
der har således været afholdt et kursusforløb bestående af 3 workshops med deltagelse af undervisere fra 
skolens forskellige EUD-afdelinger. Målsætningen med disse workshops har været at give deltagerne både 
inspiration og kompetencer til i højere grad at praktisere differentieret undervisning ved hjælp af it-værktøjer.  

De 3 workshops har fokuseret på de didaktiske overvejelser, man som underviser gør sig om at undervise hen-
holdsvis stærke og mindre stærke elever, men det har i lige så høj grad været fokus på praksisnære produktio-
ner af konkrete undervisningsmaterialer relateret til undervisernes egen verden. 

Resultatet af projektet er dermed en øget bevidsthed og en øget anvendelse af it i undervisningen med særligt 
fokus på stærke og svage elever. 
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1. Indledning og baggrund 
Baggrunden for projektet er ønsket om udvikling af at kursusforløb, der sætter EUD-lærere i stand til at arbej-
de målrettet med de nyeste it-teknologier som et didaktisk læringsmedie i forhold til at skabe anderledes og 
praksisnær undervisning for de 2 ydergrupper på EUD: eliteelever og svagere elever.  

I undervisningen af eliteelever kan man med fordel arbejde med it-værktøjer med henblik på at generere yder-
ligere viden og udfordringer på et højere niveau end det gængse. Derigennem vil man i højere grad udfordre 
og stimulere elever både i forhold til arbejdsmetoder og det faglige niveau – og i sidste ende undgå, at elever-
ne dropper ud af uddannelsen, fordi de ikke føler sig udfordret nok. Dette betyder, at lærere, der arbejder 
med eliteelever, skal opdateres i forhold til, de muligheder som it-værktøjer giver, især i forhold til at støtte og 
hjælpe eleverne i læringsprocessen. Denne opdatering gælder både oplysning og viden (hvad findes der på 
markedet?) men ikke mindst også praksiskompetencer & hands-on erfaringer. 

I undervisningen af de svagere elever, kan der arbejdes målrettet med it-teknologierne som støtte til at udvikle 
og generere kompetencer - både fagligt og socialt. I forhold til svage, frafaldstruede elever, er det væsentligt at 
anerkende it som elevernes personlige støtte – ikke som en erstatning for den personlige vejledning, støtte, 
coaching osv. – men som en praktisk hjælper og motivator, der kan styrke evnen i arbejdet med de faglige 
aspekter af faget og, ikke mindst, give eleven en oplevelse af egen succes og egen progression. 

Vores erfaringer viser, at manglende udbredelse af it i undervisningen typisk hænger sammen med undervi-
sernes manglende it-færdigheder, og at de derfor har svært ved, i tilstrækkelig grad, at indtænke it i deres 
pædagogiske praksis. Dette betyder bl.a., at de ikke umiddelbart kan se, hvilke muligheder der er for at inte-
grere it i deres daglige undervisning, og at de tilsvarende ikke erkender de læringsmæssige muligheder der 
dermed åbnes op for. Underviserne vælger derfor ofte i stedet at praktisere undervisningen på traditionelle og 
for dem kendte måder, da det opleves som en uoverskuelig opgave, at skulle remediere undervisningen i for-
hold til integration af it. 

En af vejene til en øget anvendelse af it i undervisningen er derfor, at hæve undervisernes it-kompetencer til et 
niveau, hvor de kan se løsninger og muligheder frem for barrierer. 

Og en af vejene til en øget anvendelse af it til at differentiere undervisningsmaterialer, opgaver og arbejdsfor-
mer i forhold til stærke og svage elever, er at bevidstgøre underviserne om, hvilke kompetencer henholdsvis 
særligt stærke eller svage kan støttes og udfordres i. 

På Mercantec har vi i en årrække haft succes med vores eget, praksisrelaterede efteruddannelsesforløb, hvor 
underviserne arbejder med it i en pædagogisk kontekst, og hvor de samtidig får indsigt i helt konkrete it-
værktøjer, hvordan de bedst bruges og hvordan de kan anvendes i undervisningen (læs om Mercantecs pæda-
gogiske model i bilag 1). 

Det er denne grundstruktur, der vægter didaktik og praktisk it lige meget, der har været udgangspunktet for 
vores workshoprække. 

2. Formål med projektet 
Formålet med projektet er at udvikle et kursusforløb til KompetencePortalen, der sætter den enkelte undervi-
ser i stand til at indtænke og anvende de nyeste teknologier i undervisningen og derigennem styrke mulighe-
derne for at fastholde eleverne på EUD. Dette gælder især eliteelever og de svagere elever, som i Mercantecs 
pædagogiske model har et særligt fokus.  
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Når netop disse to elevgrupper er valgt, skyldes det, at det er Mercantecs erfaring, at der her ofte – af modsat-
rettede årsager – findes elever, som fagligt ikke udfordres på netop deres niveau i undervisningen. Gennem en 
it-faglig og it-pædagogisk opkvalificering af lærerne, kan man opnå en højere grad af didaktisk gennemtænkt 
inddragelse af den nyeste it-teknologi. Når eleverne møder en differentieret, praksisnær og it-pædagogisk 
tilgang til det faglige stof, oplever de også at skolen befinder sig i den verden, hvor eleverne selv socialiserer, 
agerer, finder viden osv. Samtidig får de, gennem de tekniske faciliteter og værktøjer, mulighed for en bredere 
og dybere faglighed og en motiverende tilegnelse af viden og kompetencer. 
 
Der er et behov for en opkvalificering af lærergruppen i forhold til praktisk-didaktisk anvendelse af it i den 
daglige undervisning, idet mange lærere ikke er i stand til at arbejde kreativt og praktisk med andre end de 
værktøjer, som office-pakken byder på. Der er brug for hands-on-erfaringer, og for praksisudviklede ideer og 
metoder, der kan sikre, at eleverne mødes på et it-niveau, der som minimum modsvarer deres eget. Lærerne 
skal altså træde ind på den bane, hvor eleverne allerede befinder sig – medbringende pædagogisk, faglig og 
didaktisk indsigt! 

3.  Projektforløbet 

3.1 Projektbeskrivelse 
Projektet retter sig helt overordnet mod følgende indsatsområder: 

• Indsatsområde 1: Styrkelse af lærernes undervisningskompetencer 
• Indsatsområde 2: Attraktive arbejdspladser 

Undervisere på danske erhvervsskoler konfronteres dagligt med en række dilemmaer. 
Det primære er ofte at nå de frafaldstruede elever. At hjælpe dem, at understøtte dem og at motivere dem til 
at engagere sig fagligt, dygtiggøre sig og ikke mindst fastholde ønsket om at gennemføre uddannelsen. Rigtigt 
mange erhvervsskolelærere kan karakteriseres ved, at de arbejder målrettet med elever, der har brug for sær-
lige indsatser for at fastholdes og gennemføre grundforløbet på en uddannelse. 
Men mange undervisere oplever tilsvarende, at de i højere og højere grad også skal tilgodese den gruppe af 
elever, der ligger over gennemsnittet. De elever der kan betegnes som elite-elever, men som oftest blot kate-
goriseres som ”stærke elever, der er godt med”, og som derfor ikke altid får lige så meget opmærksomhed og 
lige så mange særlige udfordringer som de svage elever.  
Mængden af erhvervsskolelærere, der målrettet arbejder med eliteelever, der har brug for anderledes tilgange 
og flere udfordringer for at fastholdes på EUD og gennemføre grundforløbet, er voksende, og dilemmaet kan 
her være at rumme og have ressourcer til begge elevgrupper.  
 
Der ligger derfor nogle spændende mu-
ligheder i at bevidstgøre underviserne 
om, hvad der karakteriserer henholdsvis 
stærke og mindre stærke elever, for helt 
målrettet, via konkrete it-redskaber, at 
tilgodese deres styrker og svagheder. 
Det er vores påstand, at it-medier inte-
greret i undervisningen kan være med 
til, i højere grad, at tilgodese flere for-
skellige elevtyper! 
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Når indsatsområde 2 også er en del af dette projekt, er det fordi undervisernes trivsel og arbejdsglæde i høj 
grad kan påvirkes af, deres oplevelse af at ”nå” eleverne. En del undervisere oplever stor frustration over pas-
sive og uengagerede elever, ligesom det kan opleves som et personligt nederlag, når elever helt dropper ud af 
uddannelsen. Derimod giver det arbejdsglæde og motivation at se elever blomstre op, fordybe sig i faglighe-
den og dygtiggøre sig! 
Det er vores påstand at arbejdet med it-medier kan have denne effekt! 
 

3.2 Forløb og faser 
Fase 1 Udvikling og etablering af rammerne for projektet August 2010  – August 2011 
Fase 2 Praksisafprøvning af it og didatik relateret særligt til  

A) svagere elevers behov 
B) stærkere elevers behov 

 September 2011 
 

Fase 3 Evaluering, tilretning og justering af forløb Oktober 2011 
 
Fase 1: 

Når man taler om differentiering af undervisning, tænkes der oftest i faglig differentiering i den forstand at 
undervisningen tilgodeser elever på flere forskellige faglige niveauer. Men i realiteten er det langt fra altid, at 
det er elevens reelle faglige niveau, der er udslagsgivende for, hvorvidt eleven opleves som henholdsvis stærk 
eller svag. Derfor er det interessant et se på, hvilke karakteristika hos eleverne, der bevirker at underviserne 
oplever dem som henholdsvis stærke eller svage. 

Følgene skematiske opsætning er meget overordnet, og det skal understreges, at opdelingen ikke er hverken 
konsekvent eller fyldestgørende. Skemaet skal ses som et udtryk for de kategorier af kompetencer og adfærd, 
der er med til at påvirke elevernes tilgang til undervisningen. 

 

 
  



Rapport: Praksisnær it målrettet stærke og mindre stærke elever 

7 
 

Med udgangspunkt i disse karakteristika, har vi udarbejdet en række konkrete cases, der hver især fokuserer 
på, hvordan elever eller elevgrupper indenfor de enkelte kategorier, kan arbejde med it-værktøjer i undervis-
ningen, på en måde, der understøtter eller udfordrer netop dem.  

I det følgende fremhæves 5 forskellige cases. Der er i projektet udarbejdet konkrete cases til alle karakteristika 
fra skemaet ovenfor - se bilag 3 for at læse samtlige cases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case 1 

Case 2 
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Case 3 

Case 4 
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3.3 Fase 2: Workshoprækken 
Der er i forbindelse med projektet udviklet et kursusforløb bestående af følgende workshops. 
 
Workshop 1: 
 Emner der behandles 
Formiddag • Introduktion til forløbet 

• Kendetegn for stærke/mindre stærke elever 
• Eksempler på anvendelse af it i forhold til stærke/mindre stærke elever 
• Øvelse i grupper: Hvor kan IT gøre en forskel i min undervisning?  

Grupperne præsenterer "tænkte" uv-forløb og forklarer hvordan de valgte it-emner un-
derstøtter undervisningen. 

 
Eftermiddag • Indlæg om lyd og Podcast 

• Case hvor eleverne anvender lyd i undervisningen  
• Lyd som medie i undervisninger: 

o Mulighed 1: Underviseren udarbejder lydprodukter 
o Mulighed 2: Eleven udarbejder lydprodukter som erstatning for/supplement til 

skriftlig dokumentation 
o Mulighed 3: Eleverne arbejder med lyd i læringsprocessen 

• Workshopseance hvor deltagerne arbejdes med lyd i forhold til en af de 3 muligheder 
 

 
  

Case 5 
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Workshop 2: 
 Emner der behandles 
Formiddag • Introduktion til billeder og PhotoStory 

• Case hvor eleverne anvender PhotoStory i undervisningen 
• PhotoStory som medie i undervisninger 
• Workshopseance hvor deltagerne arbejdes med PhotoStory ud fra én af følgende mulig-

heder: 
o Ud og tage billeder fra værkstedet el. lignende 
o Medbragte billeder af elever der er i gang med praktiske opgaver, som ex frem-

stilling af med i køkkenet 
o Oplæg fra underviserne 

 
Eftermiddag • Introduktion til video: 

o Videooptagelse 
o Redigering 

• Case hvor eleverne anvender video i undervisningen 
• Video som medie i undervisningen 

o Mulighed 1: Underviseren udarbejder videoprodukter 
o Mulighed 2: Eleven udarbejder videoprodukter som erstatning for/supplement til 

skriftlig dokumentation 
o Mulighed 3: Eleverne arbejder med video i læringsprocessen 

• Workshopseance hvor deltagerne arbejdes med video ud fra én af følgende muligheder: 
o Ud og filme fra værkstedet el. lignende 
o Medbragte produkter der kan filmes i lokalet, og hvor der kan skabes en instruk-

tionsvideo til eleverne 
o Oplæg fra underviserne 

 
 

Workshop 3: 
 Emner der behandles 
Formiddag • Introduktion til evaluering 

• Case hvor evaluering indgår i undervisningen 
• Evaluering med konkret værktøj 
• Workshopseance hvor deltagerne arbejdes med: 

o Udarbejdelsen af en test, hvor de forskellige faciliteter bringes i spil 
o Publicering af test 
o Afprøve testen som elev 
o Se resultaterne 

 
 
Workshoprækken blev afholdt med deltagere fra en bred vifte af undervisere fra skolens undervisningsafdelin-
ger. De 3 workshop blev afholdt forholdsvis hurtigt efter hinanden, for at opnå et sammenhængende flow. 

   Formiddag Eftermiddag 

tirsdag d. 6. september 9 - 15 Lyd Didaktisk Audacity 

fredag d. 16. september 9 - 15 Billed/Video Moviemaker PhotoStory 

onsdag d. 21. september 9 - 12 Test Quizcreator  



Rapport: Praksisnær it målrettet stærke og mindre stærke elever 

11 
 

4.0 Udviklet forløb og materiale 
Der er i forbindelse med projektets fase 1 og 2 blevet udarbejdet forskelligt materialer. 

De primære materialer relateret til fase 1 er skemaet omhandlende de karakteristiske kendetegn hos hen-
holdsvis stærke og svage elever samt rækken af cases, der både didaktisk og praktisk beskriver hvordan it-
værktøjer kan tilgodese begge elevtyper (se bilag 3). 

Derudover er der udarbejdet en række undervisningsmaterialer til workshoprækken – materialer, der kan pak-
kes og struktureres til et samlet kursus, der fremadrettet kan anvendes af undervisere på andre skoler. 
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For at synliggøre de nye it-mediers anvendelse, er der tilsva-
rende blevet udarbejdet materialer ved hjælp og i form af de 
nye medier.  

Fx denne video, der er udarbejdet i programmet PhotoStory 
– og som netop forklarer hvordan elever kan bruge dette 
program som erstatning for eller supplement til den skriftlige 
dokumentation. 

 

Se videoen på Mercantecs video-site ved at bruge QR-koden – eller følg på linket. 

 

 

 

5.0 Oplevelser og erfaringer fra forløbet 

Deltagerne 
På dette forløb har vi oplevet et kollektiv af undervisere fra de forskellige afdelinger på skolen, der har været 
yderst motiveret for at få udviklet deres it-kompetencer i undervisningssammenhæng. 

Deltagerne har umiddelbart haft et stort behov for at diskutere muligheder og begrænsninger didaktisk såvel 
som praktisk, og vi har således løbende haft en del meget interessante dialoger omhandlende de didaktiske 
overvejelse relateret til anvendelsen af elektroniske læringsmaterialer. Spørgsmålet ”hvad er det egentlig it 
kan i undervisningen” er stadig relevant! 

Men det er først og fremmest i samspillet mellem de tekniske faciliteter og de didaktiske overvejelser, at del-
tagerne har udfoldet sig. Størstedelen af deltagerne har flere års undervisningserfaring, og har i arbejdet med 
de forskellige it-værktøjer umiddelbart kunne se, hvor og hvordan fx et program kan bruges konstruktivt i de-
res egen undervisning. Men derudover er der opstået en bred vifte af idéer, muligheder og indsatsområder på 
baggrund af deltagernes arbejde med fx læringsteori og læringsstile – ting der sættes i spil i den efterfølgende 
proces på egen skole. 

Når vi har arbejdet med specifikke programmer har en del af deltagerne udtrykt behov for, at have mere tid til 
at blive fortrolig med de enkelte programmer. De har til tider følt sig pressede, hvilket kan hænge sammen 
med, at vi i dette kursusforløb parallelt har arbejde med 2 kompetenceområder:  

1: Kompetencer relateret til konkrete it-værktøjer 
2: Kompetencer relateret til didaktiske refleksioner og didaktisk planlægning 

Vi har efterfølgende brugt et elektronisk testværktøj til at få respons fra deltagerne i forhold til deres forvent-
ninger og udbytte af workshoprækken.  

http://www.mercantube.dk/player.php?fid=156 

http://www.mercantube.dk/player.php?fid=156


Rapport: Praksisnær it målrettet stærke og mindre stærke elever 

13 
 

Opfølgning 
Vi planlægger i øjeblikket at udbyde en række enkeltstående halvdags-workshops, hvor de enkelte emner fra 
projektet er i fokus.  

Derudover vil Mercantecs digitale team (der er et team bestående af it-spydspidser fra alle skolen afdelinger) 
fortsætte arbejdet med, på afdelingsplan, at integrere it i undervisningen med henblik på at tilgodese stærke 
og mindre stærke elever. Som en vigtig del af denne vidensdeling og vidensspredning har skolen oprettet it-
medier.dk, der er et site, der samler links til en bred vifte af it-redskaber, didaktiske overvejelser og konkrete 
eksempler. Altså ikke et site, der i sig selv indeholder materialer, men som henviser til alt det materiale, der i 
forvejen findes på internettet, som fx gratis programmer, relevante apps, vejledninger, manualer, gode råd til 
konkrete undervisningsmaterialer og akademiske tilgange til it-integreret undervisning (fx forelæsninger fra 
Danskernes Akademi på DR2). 

Det er således det digitale team, der fremadrettet skal bidrage med links til it-medier.dk 

Se sitet her:  

 

 
6.0 Evaluering og konklusion 
Workshoprækken blev som nævnt afsluttet med en elektronisk evaluering. 

Indledende ar det været væsentligt for os, at få en grundlæggende respons på, hvordan deltagerne stiller sig i 
forhold til it i undervisningen generelt. Af nedenstående svar kan vi tillade os at konkludere, at grundlaget for 
at tilføre underviserne yderligere it-kompetencer er til stede. Underviserne vurderer selv, at it-integreret un-
dervisning er meget egnet til deres elever, og de er tilsvarende bevidste om, at de didaktiske refleksioner er 
væsentlige i arbejdet med it-integreret undervisning. 

Er arbejdet med digitale 
medier i undervisningen, 
egnet for den elevgruppe 
du underviser? 

Overhovedet  
ikke 

I begrænset  
omfang 

Forholdsvis  
egnet 

Meget egnet Ved ikke 

0% 0% 13% 88% 0% 

Hvordan vurderer du vigtig-
heden af didaktiske overve-
jelser i forbindelse med it i 
undervisningen? 

Slet ikke vigtigt Lidt vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke 
0% 0% 50% 50% 0% 

 

Dernæst har vi ønsket at få respons på indholdet af selve workshoprækken og deltagernes udbytte heraf. 

Vi kan konkludere, at deltagerne alle er blevet inspireret til at bruge mere it i undervisningen – primært ud fra 
en generel betragtning, men også specifikt i forhold til stærke og svage elever 

 Slet ikke Lidt Noget En del Meget Ved ikke 
Har din deltagelse i workshoprækken inspire-
ret dig til, at bruge mere it i din egen under-
visning? 

0% 0% 0% 25% 75% 0% 

 Slet ikke Lidt Noget En del Meget Ved ikke 
Har din deltagelse i workshoprækken inspire-
ret dig i forhold til at indtænke it specifikt 
mårettet stærke eller mindre stærke elever i 
undervisningen ? 

0% 13% 25% 38% 25% 0% 

http://www.it-medier.dk/ 
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Desuden kan vi konkludere, at ud af de it-værktøjer, som vi har valgt at fokusere på i workshoprækken, så er 
PhotoStory det program, som flest undervisere oplever som lettilgængeligt og relevant. Programmet, der om-
sætter stillbilleder til video (tilsat tekst, musik, speak osv.) falder umiddelbart i mange underviseres smag – 
netop fordi det er et overskueligt og gratis program, og fordi programmet giver mulighed for at skabe et au-
diovisuelt produkt, der formidlingsmæssigt kan sidestilles med en skriftlig dokumentation. 

 

 
 
 

 Meget 
svært 

Lidt svært Nemt Meget 
nemt 

Ved ikke 

Vurdér de enkelte 
programmer fra 
workshoprækken 
på baggrund af din 
oplevelse af, at 
arbejde med pro-
grammet. 

Audacity 0% 62,5% 0% 12,5% 0% 
PhotoStory 0% 0% 12,50% 62,5% 0% 

MovieMaker 0% 12,5% 37,5% 25% 0% 
QuizCreator 0% 25% 0% 37,5% 0% 

  Slet ikke Meget lidt Noget Meget Ved ikke 
Hvilke emner fra 
de 3 worksshops, 
har du planer om 

at bruge i din egen 
undervisning? 

Lydmedier 0% 37,5% 37,5% 0% 0% 
PhotoStory 0% 0% 25% 50% 0% 

Video 0% 0% 62,5% 12,5% 0% 
Elektronisk test 0% 0% 25% 37,5% 0% 

 

 

Helt overordnet kan vi tilsvarende – og glædeligt – konkludere, at alle vores deltagere har fået et tilfredsstil-
lende, stort eller meget stort udbytte af workshoprækken. 

 Dårligt Begrænset Tilfredsstillende Stort Meget 
stort 

Ved ikke 

Hvordan vurderer du dit ud-
bytte af de 3 workshops? 

0% 0% 25% 25% 50% 0% 

 

Ud over deltagernes udbytte, er vi som udviklere og undervisere blevet bekræftet i, at arbejdet med at inte-
grere it i undervisningen på erhvervsskolerne stadig er højaktuelt, og at arbejdet skal prioriteteres for skolerne 
skyld (for at mindske frafald), for undervisernes skyld (for at øge trivslen) men først og fremmest for elevernes 
skyld – for at motivere dem, og give dem de læringsmæssige og kompetencemæssige oplevelser, der bestyrker 
dem i deres egne muligheder for progression og dygtiggørelse! 
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Bilag 1 
Mercantecs pædagogiske model er baseret på en erkendelse af, at øget fastholdelse på EUD sikres gennem en 
praksisnær undervisning, der tager højde for den enkelte elevs behov. Den stærkere elev udfordres gennem 
eliteforløbene, den svagere elev støttes gennem de forskellige muligheder i Pyramiden som er Mercantecs 
støttekoncept med elevcoaches, bedsteforældre og muligheder for individuel støtte både fagligt og personligt.  

Den pædagogiske model er den røde tråd gennem det daglige arbejde på Mercantec, og modellen er adapte-
ret af alle, lige fra menig medarbejder over SU og ledelse til bestyrelse. Derfor vil tiltag, der er formet i tråd 
med Mercantecs pædagogiske model pr automatik være godkendt som en integreret del af det daglige arbej-
de.  

Det er således naturligt, at Mercantec arbejder målrettet med udviklingen af en særlig, praksisnær it-didaktik, 
som målrettes de to grupper, hvor det største frafald traditionelt er.  

Forankringen på skolen sker desuden gennem flere læreres hands-on gennem pilotprojektet gennem kaskade-
princippet.  
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Bilag 2 

Læringsressoucer og elevtyper – arbejdsnotat 
 

Karistika Har en god faglig forståelse Har problemer med at forstå et teoretisk stof 
It-medie Behov: Mulighed for at generere yderlige viden Behov: At støtte eleven 
Video - Video ( hvor der er flere samtidige oplevelser) 

- Billeder 
- Animationer 
- Simulering 
- Tekst 
- Virtuel 3D 
- Demo 

- Video (Strukturerede og konkrete videoklip) 
- Billeder 
- Animationer (Strukturerede og konkrete ani-
mationer) 
- Simulering 
- Tekst 
- Virtuel 3D 
- Demo (Demo, der giver en struktureret vejled-
ning - ex betjening af en maskine) 

Billede - Lyd/speak 
- Test 
- Kommunikation 

- Lyd/speak 
- Test 
- Kommunikation 

Animationer - Kombinere it med den fysiske verden 
- Arbejde med computeren 
- Interaktivt Whiteboard 

- Kombinere it med den fysiske verden 
- Arbejde med computeren 
- Interaktivt Whiteboard 

Simulering - Interaktivitet 
- Simulering 
- Spil (Læring gennem problemstillinger og hand-
ling) 
- Interaktivt Whiteboard 
- Test  
- Kommunikation 
- Virtuel 3D 

- Interaktivitet 
- Simulering 
- Spil 
- Interaktivt Whiteboard 
- Test 
- Kommunikation 
- Virtuel 3D 

 - Fri tilgang til it-materialerne. 
- Mulighed for at bevæge sig frit rundt i it-
materialerne. 

- Struktureret tilgang til it-materialer via LMS. 
- Struktureret opbygning af it-materialerne. 
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Bilag 3 

Undervisningscases målrettet stærke elever. 
 

 
It-medie og anvendelse Case 

  
Har en god faglig for-
ståelse 
Mulighed for at generere 
yderlige viden 

Udvidet læringspakke 
 
Den udvidede læringspakke kan indeholde alle 
slags virtuelle og elektroniske materialer, og 
således også læringselementer der ”bare” består 
af tekst. Det er den samlede elektroniske tilgæn-
gelighed, der i dette tilfælde udgør den digitale 
støtte for de stærke elever. Eleverne frigøres 
dermed både fra at skulle repetere stof og øvel-
ser, som de allerede har forstået – men også fra 
at skulle vente på, at underviseren har tid til at 
finde ekstraopgaver frem til netop deres behov. 
I den udvidede læringspakke kan disse elever 
vælge mellem forskellige medier og opgaver, der 
på forskellige måder understøtter deres behov 
for fx: 

• At få endnu mere viden (tekst) 
• At blive underholdt på en faglig måde 

(video) 
• At blive udfordret (sværere opgaver) 
• At afprøve teorien i konkret sammen-

hæng (simuleringer) 
• At vurdere andres faglighed (video) 
• At være kreativ (photostory) 
• At blive fagligt bekræftet (selvevalue-

ring) 
Underviseren vil stadig skulle understøtte elever-
ne (fordi man er fagligt stærk har man ikke nød-
vendigvis selvdiciplin), ligesom der afsluttende 
bør følges op på elevernes arbejde. Der kan også 
være udarbejdet materiale/dokumentation, der 
skal i elevernes portfolio, og der kan være ele-
menter som med fordel kan gøres tilgængelige 
for resten af klassen. 

Eleverne på en vilkårlig uddannelse un-
dervises i et givent fagområde.  
Underviseren gennemgår det faglige stof 
på klassen hvorefter eleverne laver øvel-
ser, der skal styrke forståelsen.  
De elever der ikke har behov for så man-
ge øvelser for at forstå teorien, får via 
skolens LMS-system adgang til en udvi-
det læringspakke, der består af en række 
ekstramaterialer i virtuel form, der er 
sammensat af underviseren.  
Her kan eleverne fx: 
1. læse tekster på et udvidet niveau 
2. via links se særligt udvalgte videoklip 

fra (you-tube) der sætter det faglige i 
en ny og udvidet kontekst. 

3. løse opgaver med en højere svær-
hedsgrad, der fx inddrager simulerin-
ger.  

4. vurdere (rate) andre elevers photo-
stories om emnet 

5. selv udarbejde og uploade en photo-
story/video m.v., der forklarer den 
faglige sammenhæng 

6. teste sig selv på 3 niveauer (Alment, 
udvidet og expertniveau) i en slags 
læringsspil. 

Eleverne arbejder som udgangspunkt 
selvstændigt med den udvidede lærings-
pakke, men vejledes løbende af undervi-
sere ligesom der afsluttende evalueres 
på, hvad eleverne har nået.  

Går konstruktiv til 
værks i forhold til 
arbejdsmetoder og 
undervisnings-
materialer 
(**) 
 

Second Life (i kombination med 1.g) 
Ved at arbejde i det virtuelle Second Life-
scenarie, gives der mulighed for at slippe elever-
ne løs i et potentielt farligt scenarie, uden at der 
dog er fare for, at de kommer til skade.  
I den virtuelle verden skal eleverne selv udforske 
og opsøge miljøet, hvilket stiller krav til deres 
engagement og seriøsitet. Den frie ramme for-
drer at eleverne kan fastholde sig selv i et faglige 
fokus – og ikke kommer til at spilde tiden på alt 
det andet lir, der også findes i Second Life. Til 
gengæld får eleverne mulighed for at forholde sig 
både refleksivt, vurderende og kommunikativt til 
arbejdsmiljø-emnet, samtidig med at de under-
støttets visuelt i forhold til hvordan en arbejds-
plads rent faktisk kan se ud. 
Alle undervisningsmaterialer et tilgængelige i 
digital fom i elevernes ”inventory”, der er knyttet 

Eleverne på Byggetek undervises i ar-
bejdsmiljø herunder sikkerhed på ar-
bejdspladsen. 
Undervisningen veksler mellem små 
læreroplæg og elevernes selvstændige 
arbejde på skolens vituelle lokation i 
Second Life, der bl.a. indeholder en byg-
geplads. Her skal eleverne via deres ava-
tar bevæge sig rundt mellem bygninger, 
redskaber, maskiner og stilladser mens 
de I grupper vurderer de sikkerhedsmæs-
sige forhold. Udgangspunktet er at ele-
verne skal finde fejl, og derefter i grup-
pen forholde sig til hvilke konsekvenser 
disse fejl kan have, hvordan de kan und-
gås og/eller rettes. 
Eleverne kan løbende læse om arbejds-
miljøreglerne i deres ”inventory”, hvor 
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til deres individuelle avatar, og som fungerer som 
en digital kursusmappe, der løbende udvides og 
suppleres - også med deres egne produkter. 

de også kan finde links til fx brancherela-
terede arbejdsmiljø-sites. 
Afslutningsvis fremlægger hver gruppe 
disse refleksioner i forhold til dét pro-
blem, de vurderer, er det største. 
 

Er god til at læ-
se/skrive 
 

Test (QuizCreator) 
I overvejelserne omkring hvordan man kan stille 
faglige spørgsmål opnår eleverne en refleksion 
omkring fagets terminologi. Tilsvarende trænes 
de i at bruge denne i en skriftlig sammenhæng. 
Når eleverne besvarer hinandens test udfordres 
de i den sproglige forståelse af det faglige stof, og 
i den efterfølgende evaluering giver og modtager 
de respons, hvor de forholder sig til fagets nuan-
cer og kernestof.  
I sammenligningen mellem den skriftlige og den 
visuelle test, gives der mulighed for at flere elev-
typer med forskellige læringsstile opnår en faglig 
forståelse, idét de forskellige tilgange supplerer 
hinanden. 

Eleverne på grundforløbet i Mad til men-
nesker undervises i udskæring. Der op-
rettes 2 specialgrupper, der skal udarbej-
de hver sin elektroniske test i Quizcrea-
tor. Den ene gruppe er stærke skrivere – 
den anden er svage skrivere. De stærke 
skrivere skal udarbejde en skriftlig test, 
der som udgangspunkt arbejder med 
skriftlige spørgsmål. De skrivesvage ele-
ver skal indenfor tilsvarende stofområde 
udarbejde en test, der har billeder, grafik 
og speak som grundlag. Efterfølgende 
skal klassen i fællesskab gennemgå og 
besvare de to forskellige tests sammen 
med undervisen. 

Er god til at samar-
bejde 
 

- Interaktivitet 
- Simulering 
- Spil (Læring gennem problemstillinger og hand-
ling) 
- Interaktivt Whiteboard 
- Test  
- Kommunikation 
- Virtuel 3D 
 
Samarbejde via socialt medie (Google docs) 
Eleverne bruger Google.docs som samlende in-
stans, og kan i større eller mindre grad uddelege-
re og differentiere arbejdet. Der kan evt. tildeles 
en redaktør-rolle, der som tovholder kommuni-
kerer med de andre elever ”ude i marken”. Ele-
vernes samarbejdskompetencer udnyttes her til 
at bringe faget ind i et felt, hvor eleverne supple-
rer hinanden og i fælleskab opnår en skriftlig 
dokumentation, der er bredere i både form og 
indhold, end den traditionelle individuelle skrift-
lige dokumentation. 

Eleverne i Byggetek undervises i ”udven-
dig tagkonstruktion”, og skal udarbejde 
en dokumentation, der præsenterer 
forskellige byggestile og indeholder et 
interview med en fagmand. Eleverne skal 
indsamle materialer fra internettet, fore-
tage et ellel flere interviews og selv tage 
billeder af forskellige tagkonstruktioner. 
En del af tiden er eleverne derfor be-
skæftiget på forskellige destinationer fx i 
it-lokalet på skolen, i byrummet og på 
virksomhedsbesøg. Dokumentationen 
samles løbende i et fælles online doku-
ment i google.docs. Det færdige doku-
ment indeholder de indsamlede informa-
tioner, billeder, links mm. og evalueres af 
underviseren. 

Er god til at kommu-
nikere mundt-
ligt/skriftligt i en fag-
lig kontekst 
 
 

- Fri tilgang til it-materialerne. 
- Mulighed for at bevæge sig frit rundt i it-
materialerne. 
 
At fortælle matematik (Photostory) 
Elevernes sproglige kompetencer udnyttes for at 
opnå en større matematisk forståelse for både 
det matematiske stof og hvad dette betyder for 
tømrerens konkrete arbejde.   
Desuden kan det færdige produkt formidles til 
andre elever med en auditiv/visuel læringspræfe-
rencer. 

Eleverne i Byggetek undervises i vinkler i 
faget matematik. Eleverne får til opgave 
at forklare hvordan tømreren arbejder 
med vinkler som en kombination af 
speak og billeder i en Photostory. Bille-
derne tager eleverne selv i værkstedet, 
således at den færdige Photostory består 
af for eleverne genkendelige situationer 
og konkrete byggetekniske detaljer tilsat 
mundtlige forklaringer på hvordan tøm-
reren løser konkrete problemstillinger via 
matematikken. 
Photostory’en evalueres i fællesskab 
sammen med underviseren. 
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Har gode hånd-
værksmæssige fær-
digheder 
 

Billeddannelse (Flash) 
Den virkelighedsnære billeddannelse styrker 
denne elevtype, idét videoen, der visualiserer 
den håndværksmæssige proces, fungerer i sam-
spil med det teoretiske stof. 
Idét eleven har mulighed for at justere paramet-
rene, simuleres en virkelig arbejdsproces - hvor 
eleven ikke konkret har materialet i hænderne – 
men hvor han skal forholde sig til en konkret 
arbejdssituation og agere i forhold til en visuelt 
gengivet maskine og arbejdsproces.  
Elevens justeringer resulterer i en umiddelbar 
respons (ligeledes konkret visualiseret i både lyd, 
billede og grafik), der kan understøtte hans for-
ståelse af det teoretiske grundlag for arbejdspro-
cessen. 

Eleverne i Metalkraft gennemgår et un-
dervisningsforløb om Mig-Mag-svejsning, 
og skal forstå teorien, der ligger til grund 
for hvordan man indstiller svejsepara-
metrene afhængigt af materialetykkel-
sen. 
Eleverne arbejder bla. selvstændigt med 
et flash-læringselement, der sammenstil-
ler videoklip, grafiske forklaringer og 
diagrammer. 
Flash-læringsmaterialet er interaktivt, 
således at eleven kan skrue op og ned for 
2 parametre (henholdsvis hastighed og 
spændig),  hvorefter både grafik og video 
reagerer med at vise det konkrete resul-
tat. 
Vælges der fx en for lav hastighed og 
spænding, kan man i video-feltet se og 
høre hvordan en sådan svejsning vil for-
løbe og hvordan resultatet vil blive, lige-
som det i diagrammet vil fremgå at 
svejsningens arbejdspunkt ligger udenfor 
det relevante arbejdsområde. 

Er målrettet og moti-
veret 
 

Se ** ovenfor Se ** ovenfor 

Har behov for og lyst 
til at være sammen 
med andre, og er ikke 
bange for at dele 
tanker, idéer og pro-
dukter med andre. 
 

Sociale medier på nettet (Photostory + Face-
book) 
Eleverne med stærke sociale kompetencer stimu-
leres af muligheden for at mixe det faglige og det 
personlige i det sociale forum. Derudover kan der 
med fokus på det kommunikative, tilføres ekstra 
læring. 
 
 

Eleverne i byg har fået til opgave at op-
bygge en sålbænk. De skal undervejs i 
arbejdsprocessen tage billeder af de 
forskellige arbejdsfaser, og derefter ud-
vælges relevante billeder til en Photosto-
ry, der forklarer og visualiserer processen 
og det færdige produkt.. Videoklippet 
lægge ud på holdets Facebook-gruppe, 
hvor eleverne skal kommentere og vur-
dere hinandens produkter. Inden elever-
ne går i gang, får de introduktion til hvil-
ke billeder der de mest væsentlige i ar-
bejdsprocessen, og de instrueres i at 
facebook-kommentarerne skal være 
faglige og konstruktive, samt at de skal 
anvende den korrekte fagterminologi.  

 

 

  



Rapport: Praksisnær it målrettet stærke og mindre stærke elever 

20 
 

Undervisningscases målrettet mindre stærke elever. 
 

 
It-medie og anvendelse  

  
Har problemer med at 
forstå et teoretisk stof 
 

Animation 
 
Mange forskellige it-medier der via bl.a. tekst, 
billeder, video, lyd og simuleringer kan tydeliggø-
re teoretiske sammenhænge og begreber, og 
derigennem tilbyde eleverne differentierede 
tilgange til det faglige stof. I forhold til den afslut-
tende elev-præsentation, vil simuleringen under-
støtte elevens egen fortolkning af teorien. 

Eleverne i Strøm, styring og it undervises 
i netværk, herunder hvordan data-
strømmen opfører sig under kommuni-
kationen.  
Underviseren gennemgår først det teo-
retiske stof på tavlen. Derefter skal ele-
verne arbejde videre individuelt med et 
interaktivt læringselement der indehol-
der animationer og speakede forklarin-
ger af teorien. Læringselementet opdeler 
teorien i tydelige delelementer som 
eleven selvstændigt kan navigere imel-
lem, således at den enkelte elev kan 
arbejde med ét delelement af gangen og 
i individuelt tempo.  
Afsluttende bedes to af eleverne om at 
forklare teorien for resten af klassen 
med simuleringen som understøttende 
visualisering - nu med lyden slået fra. 
Resten af klassen kan stille spørgsmål og 
kommentere. 
 

Er præget af umoden-
hed og uselvstændig-
hed, fx i forhold til an-
svar for egen læring 
 

Når eleverne arbejder med video, er de i en krea-
tiv proces, både når de optager og når de redige-
rer (fx i Movie Maker). Det kreative aspekt kan 
fastholde elever, der har brug for at arbejde le-
gende og skabende, og dét at de skaber deres 
eget videoprodukt – der kan vises frem for andre 
– indbyder til ejerskab og engagement. Det er 
væsentligt at opgaven formuleres meget krav-
specifikt, så eleverne fokuserer på at visualisere 
og forklare maskinen og arbejdsprocesserne – fx 
ved at en elev demonstrerer dem. Ligeledes er 
det vigtigt, at der foreligger en tydelig plan for 
deres arbejsflow (fx en enkelt drejebog-
optagelse-speak-redigering-fremvisning). 
Evalueringen foregår som en faglige dialog med 
udgangspunkt i elevernes video, og dermed op-
nås der (som følge af elevernes ejerskab) også 
her et større engagement. 
I test-fasen læner begge testformer sig op ad 
underholdningsbaserede elementer, der for ele-
verne signalerer ”leg” og ”konkurrence”, og som 
dermed har en større tiltrækning- og fastholdel-
sesgrad på umodne elever. 

Eleverne i Byggetek undervises i betje-
ning af den elektriske afretter. Eleverne 
får i grupper på 3-4 elever til opgave at 
udarbejde et videoklip, der grundigt og 
skridt-for-skridt forklarer arbejdsproce-
durerne ved maskinen og beskriver hvil-
ke sikkerhedsmæssige foranstaltninger 
der skal gøres undervejs. 
Gruppen evaluerer videofilmen sammen 
med underviseren, der giver feedback og 
stiller uddybende spørgsmål. 
Dernæst skal eleverne tage en individuel 
elektronisk test, der kan udspille sig på 2 
måder:  
 
1. Flashspil, der tester elevernes viden 

via små interaktive memory- og pus-
lespil  

2. My Buzz quiz, der udspiller sig i en 
Playstation-buzzquiz brugerflade, og 
fungerer som en multible choice 
test. 
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Har problemer med at 
læse og skrive 

1. Photostory (skrivesvage) 
 
Ved at arbejde med billeder og speak, får eleven 
mulighed for at formidle sine refleksioner, uden 
at være begrænset af manglende skriftlige fær-
digheder. Som elevdokumentation kan Photosto-
ry’en for disse elever fungere som et mere fair 
bedømmelsesgrundlag, idét formidlingen af ele-
vens faglige kompetencer ikke begrænses og 
forstyrres af manglende skriftlige færdigheder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Podcast (skrivesvage) 
Ved at arbejde med lyd som dokumentation i 
stedet for en skriftlig aflevering, får skrivesvage 
elever mulighed for at koncentrere sig om at 
italesætte de faglige problematikker frem for at 
bruge en stor del af ressourcerne på at sammen-
sætte en forståelig og korrekt tekst.  
At lydproduktionen kan afspilles i plenum, hvor 
andre kan kommentere den, gør det nemmere at 
bringe indholdet i spil i forhold til andre elever. 
Desuden skabes en åbenhed omkring elevernes 
dokumentation, fordi det for mange skrivesvage 
elever er mindre grænseoverskridende at få af-
spillet en lydproduktion i plenum - end at få vist 
en selvskrevet tekst frem på tavlen. 

1. 
Eleverne på grundforløbet i Auto får til 
opgave at udføre et serviceeftersyn på 
en bil. Forud for denne opgave har alle 
elever gennemfør §26 kursus: Arbejds-
miljø og sikkerhed, svejsning og termisk 
skæring, og har i en tidligere opgave 
beskæftiget sig med, hvordan man opfø-
rer sig i et værksted og hvor man især 
skal være opmærksom på farlige situati-
oner - fx ved brug af liften. Eleverne skal 
løbende tage billeder af arbejdsproces-
serne, og efterfølgende udarbejde en 
Photostory med fokus på både arbejds-
gange og arbejdsmiljø. 
I den færdige Photostory har eleven 
indtalt speak til hvert enkelt billede, der 
forklarer elevens refleksioner og hand-
linger i arbejdsprocessen. Både de kon-
krete færdigheder og elevens forhold til 
arbejdsmiljø er en del af bedømmelses-
grundlaget. 
 
2. 
Eleverne på det merkantile grundforløb 
skal i grupper på 2, producere et lydin-
terview, der belyser samfundsmæssige 
problemstillinger relateret til unge og 
alkohol. 
Indledningsvis holder underviseren et 
oplæg omhandlende flere forskellige 
problemstillinger, hvorefter eleverne 
udvælger netop dén problemstilling, de 
vil arbejde med. 
Dernæst udarbejder eleverne gruppevis 
en drejebog og et manuskript til inter-
viewet, og de fordeler rollerne som in-
terviewer og interviede. Eleverne må 
gerne påtage sig særlige roller fx læge, 
bartender, forældre osv. 
Lydoptagelserne skal efterfølgende redi-
geres, så den færdige lydfil kan fungere 
selvstændigt og giver mening. Den fær-
dige lydfil uploades til en Podcast-
hjemmeside. De enkelte interviews af-
spilles efterfølgende for klassen, og der 
følges op med en fælles diskussion af 
indholdet.  
 

 1. PowerPoint (læsesvage) 
 
PowerPoint’en der integrerer tekst, billede og 
speak hjælper eleven med at fokusere på enkelt-
dele i en forholdsvis lang tekst. Strukturen under-
støtter elevens behov for at kunne overskue en 
længere tekst, og underviserens speak giver ele-
ven mulighed for at se og høre ordene synkront.  

Eleverne på Restaurant-skolen undervi-
ses i hygiejne. Der skal læses en tekst fra 
grundbogen på 5 tætskrevne sider. 
1: 
Som et supplement har underviseren her 
udarbejdet en PowerPoint, der bryder 
teksten op i mindre dele, således at 
eleverne kan forholde sig til ét kort afsnit 
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Podcast (læsesvage) 
Podcasten tilbyder den auditive elev at lære via 
lyd. Man bør dog være opmærksom på, at lyd 
alene fungerer bedst som repetition, når det 
gælder svage elever, idet billeddannelsen hos 
eleven allerede er skabt.  

ad gangen. Til hvert afsnit er der valgt en 
relevant visualisering enten vha. foto 
eller grafik, og på hvert dias kan eleven 
vælge at få læst teksten op, ved at klikke 
på lyd-ikonet.  
 
2: 
Som et andet supplement har undervise-
ren indtalt hele teksten fra grundbogen 
og lagt den ud til eleverne som podcast. 
Eleverne kan dermed vælge at lytte sig til 
tekstens indhold. 
 

Besidder dårlige samar-
bejdsevner 
 

Fælles brainstorm (Dabbleboard) 
 
Elever der normalt kan have svært ved at struktu-
rere en kreativ proces som en brainstorm i fælle-
skab, kan her understøttes af værktøjet Dabble-
borad.  
Også elever der har svært ved at komme til orde i 
gruppen/på klassen får med dette værktøj lettere 
ved at bidrage til det fælles produkt. 

Eleverne i ”Strøm styring og it” er i start-
fasen til et gruppeprojekt. De 5 elever i 
gruppen skal lave en fælles brainstorm 
ved hjælp af værktøjet Dabbleborad, der 
giver mulighed for at alle elever i grup-
pen ser den samme skærm på deres pc – 
og alle kan skrive og tegne på den samti-
dig. 
Der vælges en ordstyrer, der står ved et 
interaktivt whiteboard*, og løbende 
præsenterer de input, som gruppens 
medlemmer (incl ordstyreren selv) bi-
drager med. Dette kan være skrift, bille-
der, grafik, pile, links osv. Ordstyrerens 
rolle er at skabe overblik, stille uddyben-
de spørgsmål og holde brainstormen i 
gang. 
Når brainstormen er slut gemmer alle 
eleverne skærmbilledet, som de efter-
følgende kan trække frem igen efter 
behov. 
  
 
* Hvis der anvendes almindeligt white-
board/tavl, kan sitet stadig bruget (så 
kan ordstyreren dog ikke skrive med). 

Er dårlig til at kommu-
nikere mundt-
ligt/skriftligt i en faglig 
kontekst 
 

(**) 
Test (QuizCreator) 
I overvejelserne omkring hvordan man ved hjælp 
af billeder, grafik og speak udarbejder en faglig 
test, opnår eleverne en refleksion omkring de 
faglige sammenhænge.  
Når eleverne i fællesskab besvarer og evaluerer 
den visuelle test, får de mulighed for at forholde 
sig til det faglige på en ikke-tekstung måde. Den 
fælles evaluering giver desuden eleverne mulig-
hed for at forholde sig til og diskutere fagets 
nuancer ud fra en visuel tilgang.  
 
I sammenligningen mellem den skriftlige og den 
visuelle test, gives der mulighed for at flere elev-
typer med forskellige læringsstile opnår en faglig 
forståelse, idét de forskellige tilgange supplerer 
hinanden. 

Eleverne på grundforløbet i Mad til 
mennesker undervises i udskæring. Der 
oprettes 2 specialgrupper, der skal udar-
bejde hver sin elektroniske test i Quiz-
creator. Den ene gruppe er stærke skri-
vere (se ** ovenfor)  – den anden er 
svage skrivere. 
De svage skrivere skal udarbejde en test, 
der som udgangspunkt arbejder med 
billeder, grafik og speak, mens de stærke 
skrivere udarbejder en skriftlige test. 
Efterfølgende skal klassen i fællesskab 
gennemgå og besvare de to forskellige 
tests sammen med undervisen. 
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Besidder ringe hånd-
værksmæssige færdig-
heder 
Støtte eleven xx 
 

Simulation (animation) 
Eleven med de ringe håndværksmæssige færdig-
heder får med dette læringselement ikke materi-
alet i hånden. Men eleven får til gengæld mulig-
hed for at træne fx de sikkerhedsmæssige proce-
durer rigtigt mange gange, uden at ødelægge 
noget, og derfor er risikoen for fejl mindre, når 
eleven til sidst arbejder ved den rigtige maskine. 

Elever fra grundforløbet på smedeud-
dannelsen undervises i pladebukkema-
skinen. Eleverne får en fælles introdukti-
on til maskinen af underviseren og kan 
derefter se en Photostory/video, der 
gentager arbejdsprocesserne. Dernæst 
har eleverne mulighed for, via simulering 
i et læringsspil, at øve sig på arbejdspro-
ceduren i fremstillingsprocessen. 

Er umotiveret og arbej-
der uden fokus og 
overblik 
Støtte eleven xx 
 

Læringsspil (Flash) 
Læringsspillet er struktureret som en handlings-
gang i smedens arbejde i en virksomhed. Elevens 
animerede figur i spillet indgår i et miljø, hvor 
arbejdsopgaverne hænger på en opslagstavle, 
materialerne skal findes på lageret osv. Disse 
scenarier understøtter det virkelighedsnære i 
opgavens art. Der er dog ikke tale om ”fri naviga-
tion” i dette miljø, men derimod om et forholds-
vis stringent flow mellem opslagstavle og lager. 
Dette understøtter de elever, der ellers hurtigt 
kan ”komme på afveje”. Eleven har mulighed for 
at søge uddybende informationer om den enkelte 
ståltype, inden der foretages et valg. Dermed er 
spillet ikke blot en test af elevens vidensniveau, 
men giver en reel mulighed for refleksion, vurde-
ring og tilegnelse af ny viden. Når der er valgt et 
materiale, gives der umiddelbart en respons og et 
antal point (hvis der er valgt er rigtigt). Elevens 
figur reagerer med små følelsesmæssige udbrud 
(positivt eller negativt afhængigt af resultatet). 
Top-scorer-listen tilfører et konkurrence-
moment, der for en del elever vil virke motive-
rende mens de spiller spillet - og tilsvarende vil 
virke engagerende i den efterfølgende mundtlige 
evaluering. 
 
Dette læringselement er udviklet hos Mercantec, 
men er også tilgængeligt via Erhvervskolernes 
Forlag. 

Eleverne i Metalcraft har i en periode 
arbejdet med materialelære, herunder 
de forskellige typer af stål og deres an-
vendelsesmuligheder i forhold til frem-
stillingen af forskellige produkter. 
Eleverne får nu en introduktion til flash-
spillet ”Vælg den rigtige ståltype”, der er 
et situationsbaseret elektronisk lærings-
spil, hvor eleverne skal vælge den rigtige 
ståltype til en række givne arbejdsopga-
ver. Eleverne optjener løbende point i 
spillet, og har ved spillets afslutning 
således opnået en samlet score. Som 
opsamling laves der en fælles top-score-
liste på tavlen, hvor der er mulighed for i 
fællesskab og sammen med undervise-
ren mundtligt at evaluere de enkelte 
svar. 

Har svært ved at inter-
agere med andre, per-
sonligt og fagligt. 
 

Sociale medier på nettet (Photostory + Face-
book) 
Eleverne hjælpes på vej til den fælles vurdering 
ved hjælp af de faste rammer for kommentarer 
på andres arbejde. Desuden kan mediet fungere 
som et beskyttende lag for konfrontations-sky 
elever.  

Eleverne i byg har fået til opgave at op-
bygge en sålbænk. De skal undervejs i 
arbejdsprocessen tage billeder af de 
forskellige arbejdsfaser, og derefter 
udvælges relevante billeder til en Photo-
story, der forklarer og visualiserer pro-
cessen og det færdige produkt.. Video-
klippet lægge ud på holdets Facebook-
gruppe, hvor eleverne skal kommentere 
og vurdere hinandens produkter. Inden 
eleverne går i gang, får de introduktion 
til hvilke billeder der de mest væsentlig i 
arbejdsprocessen, og de instrueres i at 
facebook-kommentarerne skal være 
faglige og konstruktive, samt at de skal 
anvende den korrekte fagterminologi. 
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