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Expert-like learners
Hvad skal eleverne kunne for at udfolde expert-like adfærd?

• expert-like learners indebærer nye kompetencer
• ikke generiske meta-kognitive kompetencer
• knytter sig til konkrete kompetencer inden for fagene

Hvor skal eleverne flyttes hen?
• Hvordan beskriver vi disse “nye kompetencer”
• Hvilke nye praksisser, aktiviteter og opgaver er nødvendige?
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Digitale kompetencer i fagene
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Komplementær faglighed

Komplementær faglighed er udtryk for digitale kompetencer, 
hvor kernefagligheden spiller sammen med en digital faglighed.

Der er tale om kompetencer, hvor digitale værktøjer anvendes i 
en faglig sammenhæng.
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Eksempel fra dansk
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Formål
Hvad er den komplementære faglighed?

• hvordan kommer komplementær faglighed til udtryk hos lærerne?
• hvilke betegnelser kendetegner komplementær faglighed?

=> Hvordan udvides fagene og elevernes kompetencer?
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Metode
Afsæt i lærernes aktioner og erfaringer
• Interviews med Didak-lærere fra 5 skoler
• Interviews med “nye” lærere fra 5 skoler



Hvordan udvides fagene og elevernes kompetencer?

Informationskompetencer

...?
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Operationelle kompetencer

...?

Deltagelseskompetencer

...?
Produktive kompetencer

...?



Informationskompetencer
“Når man snakker om det digitale i forhold til historie, gør det behovet for 
historisk metode større, fordi de møder så mange forskellige påstande, når 
de bevæger sig rundt på nettet.”
“Vurdering af valide kilder kræver en større diskussion i faget.”
“Det digitale ændrer på vilkårerne for historiefaget. Før den digitale 
revolution, stod læreren som gatekeeper for, hvad eleverne læste.”
“Tidligere var der allerede foretaget en selektionsproces, før eleverne finder 
kilderne. I dag finder eleverne alle mulige kilder på nettet - uden en 
selektionsproces.”

(Historie og Samfundsfag)
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Informationskompetencer
“Spørgsmålet “Hvad ved jeg allerede om emnet?” lyder umiddelbart meget 
uskyldigt, men er meget svært for eleverne. De skal fagligt til at sætte sig ind 
i det område, de har arbejdet med.
Og et andet spørgsmål, som kommer lige efter, er endnu sværere: “Hvilken 
information har jeg yderligere brug for?” Hvis ikke de er tilstrækkeligt 
fagligt inde i de her problemstillinger, kan de ikke få hul på det.”

(Historie)
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Kildekritik

Søgemaskiner
Algoritmer

Information 
problem 
solving

● Søge, navigere, finde, 
vurdere og selektere

● Udarbejde søgestrategi 
(vide før man søger)

● Etablere et vidensgrundlag

Historie



Operationelle kompetencer
“At vi har nogle matematikprogrammer gør, at jeg kan arbejde meget mere 
virkelighedsnært og med nogle meget sjovere spørgsmål, end jeg kunne for 
10 år siden. Virkeligheden er jo ikke altid i pæne modeller. Da de sad med 
[papir og blyant], kunne man kun regne med nogle forsimplede modeller.”
“De kan hurtigt se, at de er blevet klogere af at lave en matematisk analyse, 
og jeg kan udtale mig om dette område med større dybde, fordi jeg har 
analyseret data.”
“Vi kan bruge matematik til at blive klogere på et andet fagområde. Det er 
blevet uendeligt meget nemmere med teknologi.”

(Matematik)

11



Operationelle kompetencer
“Det er på godt og ondt. Der er kompetencer, der er forsvundet fra mit fag, 
som almindelig hovedregning. Det er der slet ingen tvivl om, og det gør jo 
ondt på en matematiker, ikke.
Men altså omvendt, det har den anden side af sig, at der til gengæld er 
nogle, der kan få noget matematik med, som de kan bruge.
Og man behøver ikke give op på elevers vegne i dag.”

(Matematik)
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Elev om matematik og teknologi

“Matematik er det fag, jeg synes bedst om, men det er ikke alle der har det lige 
nemt, når det kommer til de teknologiske redskaber [...] Jeg synes det er lidt 
sjovt, fordi dem der havde svært ved at bruge teknologiredskabet har ellers en 
god tilgang til matematik, normalt. Men når vi bruger vores matematikprogram, 
har de svært ved at bruge programmet, end at de har svært ved matematik.”

“De forskellige værktøjer vi bruger i undervisningen, gør fagets tilgang nemmere, 
derfor er det vigtigt at kunne bruge disse funktioner. [...] Det problematiske er, at 
et værktøj er ikke et fag. [...] Da værktøjet i princippet ikke er selve 
matematikken, bliver det ofte kun fremvist en enkelt gang ...”

(Elevbeskrivelse)
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● Finde, behandle og
analysere data

● Analysere verden
● Analysere nye og

aktuelle data



Produktive kompetencer
“Vi bruger figurer, grafer og modeller til at forstå verden. Hvis man selv kan 
lave modeller, kan de bedre skabe deres egen forståelse, deres egne syn på 
tingene - og ikke være afhængige af andre.”
“Der bliver udviklet nogle værktøjer, som kan visualisere nogle ting, som 
man før kiggede på i en analog bog og en statisk figur. Her kan man hente 
data for, hvordan virkeligheden ser ud lige nu og i morgen og i forgårs.”

(Geografi)
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● Modellere, visualisere 
manipulere data

● Behandle og analysere data
● Opstille figurer, grafer,

modeller og simulationer

Geografi

Dokumentation 
af verden

Regneark
Gapminder

Datasamlinger

Opsamle, 
organisere og 
præsentere 

data



Produktive kompetencer
“Det er blevet mere tilgængeligt at betragte idealbilleder, idet de kan 
optage sig selv og andre. Man kan gå tidligere i gang med refleksion over 
teknik og bevægelser. Det har nok været mere gemt tidligere.“
“Det kræver præcision i sin argumentation og faglighed at tegne vinkler ind. 
Det tvinger dem til mere præcision og dokumentation. Hvis de bliver tvunget 
til at bruge video, er det lidt som skriftligheden kan i mundtlige fag. Det 
ligner skriftlighedens præcision.”

(Idræt)
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Kropsbevidsthed 
og bevægelser

Videooptagelser
Slowmotion
Still-billeder
Annotering

Dokumentere, 
fastholde og 

analysere

● Analysere idealbilleder
● Videofejlretning

Idræt



Deltagelseskompetencer
“Fx fandt kursister ud af, at i nogle fora er der ikke dialog, men blot en række 
meningstilkendegivelser. [..] Kursisterne fandt dermed ud af, at det også afhænger 
af platformen, om der kommer dialog i gang.”
“Der var nogen, der følte, at det var en overskridelse. Det var noget, de aldrig kunne 
finde på at gøre. Jeg havde ikke tænkt i de retninger. Vi skal lære at deltage 
konstruktivt og velovervejet. Men vi skal jo også bare begynde at deltage, at turde.”

(Engelsk)

“At kunne analysere tekster og vide noget om diskurser styrker dannelsen i forhold til 
at kunne begå sig på medierne.”

(Dansk)
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Tekstanalyse og 
-produktion

Online fora
Sociale netværk

Blogs
Netaviser

Digital 
debat

Dansk/Engelsk

● Analysere online dialog
● Begå sig på sociale medier
● Deltage i, bidrage til og

skabe online debat



Eksempler på digitale kompetencer
Informationskompetencer
Information problem solving

• Søge, navigere, finde, vurdere og selektere
• Udarbejde søgestrategi
• Etablere et vidensgrundlag
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Operationelle kompetencer
Autentiske analyser

• Finde, behandle og analysere data
• Analysere verden
• Analysere nye og aktuelle data

Deltagelseskompetencer
Digital debat

• Analysere online dialog
• Begå sig på sociale medier
• Deltage i, bidrage til og skabe online debat

Produktive kompetencer
Dokumentere, fastholde og analysere

• Analysere idealbilleder
• Videofejlretning

Opsamle, organiere og præsentere data
• Modellere, visualisere og manipulere data
• Opstille figurer, grafer og modeller



Komplementær faglighed i flere former
Udvidelser af fagligheden
• Nye domæner for faget

– autentiske data-analyser
• Faglighedens rækkevidde

– digital debat

• Forstørrelse af faglige elementer
– analyser af idealbilleder

• Ændring af vilkår for faget
– information problem solving
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