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 sjovt og givende – for både elever og lærer 

 

 konkret og vedkommende 

 

 nemt at differentiere niveaumæssigt 

 

 mange muligheder for variation 

 



 systematisk samling af elevens arbejde 
• ofte fysisk store ting  
• de afleveres til kunderne – så de er svære at sammenligne over tid 
• derfor billedlogbog 

 udvælgelse 
• tage billeder af produktionen 
• fast skabelon, så teknikken ikke forstyrrer processen 
• mulighed for skiftende fokus  

 dokumentation af progression 
• logbøgerne laves hver uge – ligger på elevens drev + på papir 
• stop-op dage, hvor eleven udvælger 3-4 logbøger til sin præsentations-

mappe 
• i-tale-sætte hvordan man viser progression (værksteds-fagligt og/eller 

dansk-fagligt) 

 



 konsekvent  én gang om ugen 

 
 trygt og genkendeligt 

 
 arbejdsmåden bliver rutine – men ikke indholdet 

 

 1 time pr gang 



 af læreren 
• engagement (lyst, idérigdom og en vis stædighed) 
• ind imellem at komme rundt og se den fysiske produktion for 

at forstå, hvad eleverne har lavet 
• minde eleverne om at de skal tage billeder, evt selv tage nogle 

 af teknik 
• google drev og en gmail-adresse 
• en smartphone (som kamera) 

 af eleven 
• en smartphone 
• en gmail-adresse 
• download af google drev (gratis) 
• en vis forståelse for, hvad der egner sig til at blive fotograferet 

 
 



 eleverne overfører billederne fra mobilen til deres 
google drev  
• åbne google drev på mobilen  

• opret ny mappe med dato som navn  

• vælg upload  

• vælg billeder 

 åbne google drev, tryk på “ny” og vælg google slides 

 stilladsering, f.eks. 

• forside  

• 4-5 billedsider  

• én afslutnings-side  



 fast forside (overskrift, navn og dato) 

 skriv løs – google slide laver selv designet på siderne 

 indsæt billeder fra google drev efter behov 

 evt. udskrivning 

 

 del med dine lærere til sidst (både faglærer og 
dansklærer) 

 



 hvilke billeder tager du, hvornår og hvorfor? 
• hvilket fokus? 
• vær opmærksom på, hvad der er væsentligt/interessant at fotografere 
• huske det! 

 

 der er mange billeder – hvilke vil du skrive om? 
• stigende krav til antal 
• senere: gerne flere billeder på én side 
• vælg/husk fokus 

 

 mange billedlogbøger – hvilke fortæller bedst om din 
progression? 
• vælg fokus 
• udvælg 3-4 billedlogbøger ca. hver 4.måned, som kommer i 

præsentationsmappen 

 



 fortæl om de ting, der sker på billederne 
 fortæl hvad du har lavet og hvordan det blev lavet i denne uge 
 fortæl om de personer, du har samarbejdet med. Hvordan gik 

dette samarbejde? 
 fortæl om en typisk dag på værkstedet 
 fortæl, hvad du skal bruge det, du lærer her, til 
 fortæl, hvad der var hhv. let og svært i denne uge 
 fortæl, hvorfor du har valgt netop disse 4 billeder frem for de 7 

andre billeder, du har taget 
 fortæl, hvad der gør, at du synes det er 

godt/træls/lærerigt/kedeligt at være på dit værksted 
 hvilken matematik har du haft brug for i dit arbejde i denne uge? 
 fortæl, hvad du har lært af dine opgaver i denne uge 



 hver ca. 4.måned udvælges 3-4 billedlogbøger 

 kriterierne for denne udvælgelse kan f.eks. være: 
• vælg dem ud du vil 

• vælg dem ud med de flotteste billeder 

• vælg én fra hver måned 

• vælg dem ud, du har lært mest af 

• vælg dem ud, som du synes er bedst skrevet 

• vælg dem ud, du er mest stolt af 

• vælg dem ud du synes viser en god progression 



 eleverne skriver om sig selv og deres verden, dvs. om 
det, de har lavet i deres hverdag – det gør opgaven 
meningsfyldt og vedkommende 

 

 selve arbejdsformen er motiverende for eleven, fordi 
• den er konkret og visuel 
• den hjælper eleverne med at huske 
• eleverne finder ud af, at de kan noget og lærer noget 
• eleverne får opmærksomhed 
• eleverne får medindflydelse og medansvar 

 

• i-tale-sættelsen er en læring i sig selv 
 



 

 I-tale-sættelsen er så vigtig, fordi: 

 

-  det man kan forklare, det forstår man 

 

-  det gør det muligt at spørge ind til detaljer 

 

-  det gør det muligt at tænke og udvikle nyt 

   (kunne man måske…?)  



Eksempler på billed-logbøger 

En af Abdullahs  allerførste 
logbøger. 
 
Fokus i uge 46: 
•  vælg 3 billeder (af 10) som du vil  
    skrive om 
•  kopier dem til rette sted 
•  skriv hvad du laver ved hvert 
billede 
 
 
Abdullah har meget svært ved at 
skrive om det, han laver på værk-
stedet. 
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Kun 2 måneder senere:    Abdullah har lært at fortælle en historie med 
billederne og sætte mange flere ord på det, han laver.  Han forstår sin opgave og 
processen i den. 
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Mike skal snart på teknisk skole (tømrer-grundforløb).  
Han øver sig i at udtrykke sig skriftligt og at overskue en hel arbejdsproces. Vi 
har også fokus på, at han skal forholde sig til egen læring. 
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Af hele den her opgave har 
jeg faktisk lært rigtig meget. 
Jeg har lært mere af det her, 
end dengang jeg skulle jeg 
lave legehus. Den her gang 
har jeg nemlig brugt stort set 
alle maskinerne, og på den 
måde har lært at bruge dem 
også. Dvs. rundsaven, 
høvlemaskinen, 
afrettermaskinen osv. Nu har 
jeg os været en del tid på 
værkstedet, og på et eller 
andet tidspunkt skulle jeg jo 
lære at bruge sådan slags 
maskiner, og det har jeg jo så 
gjort nu. Det har været 
meget sjovt, men også meget 
surt og trælst at arbejde med 
indimellem. Jeg er også 
blevet meget bedre til at 
håndtere end tømrervinkel 
og boremaskine, og det at 
måle. 



16 

   Spørgsmål  
         eller 

kommentarer ? 


