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Indledning 

I denne delrapport præsenteres den opgavedidaktiske model udviklet i forbindelse med det tværgå-

ende studie Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede, der er knyttet til tre af de fire in-

terventionsprojekter under demonstrationsskoleprojektet: It i den innovative skole, It og lærerkom-

petencer i et organisatorisk perspektiv og Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læ-

ringsmiljøer
1
. Det tværgående studie er et mixed methods studie, og modellen er i første omgang 

udviklet med henblik på analyse af klasserumsdata fra den kvalitative del af studiet (jf. delrapporten 

Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede: Kvalitativ analyse af elevproduktion i 

matematik, dansk og naturfag). Vi er imidlertid af den opfattelse, at modellen også vil kunne have 

generel interesse og anvendelighed i forhold til både analyse og planlægning af elevers produktive 

arbejde i undervisningskontekster, og at den således kan udgøre et bidrag til udvikling af opgavedi-

daktikken såvel forskningsmæssigt som i praksis. Det er netop grunden til, at vi har valgt at præsen-

tere den opgavedidaktiske model i en selvstændig delrapport. 

Modellen er udviklet i en datadrevet proces med inddragelse af, refleksion over og afprøvning af 

data både fra studiets kvalitative og kvantitative del (jf. delrapporterne Elevopgaver og 

elevproduktion i det 21. århundrede: Kvantitativ analyse af elevproduktion i matematik, dansk og 

naturfag (Baseline) og (Endline)).  

 

 

Hvad er opgavedidaktik? 

Begrebet opgavedidaktik benytter vi som en betegnelse for den del af almen- og fagdidaktikken, der 

specifikt vedrører elevers produktive arbejde i forbindelse med undervisning. Opgavedidaktik skal 

således ikke forstås som en ny bindestregsdidaktik, men snarere som en begrebsliggørelse af et spe-

cifikt didaktisk delaspekt, der især knytter sig til kategorier som elevaktivitet, fagligt indhold samt 

organisering og arbejdsmåde. 

Opgavedidaktik kan beskrives som en didaktisk konstellation af en vis processuel karakter beståen-

de af tre forbundne elementer: 1) Opgavestilling der er den af læreren og/eller læremidlet beskrevne 

ramme for elevernes produktive aktivitet
2
. Opgavestillingen bygger på en mere eller mindre ekspli-

citeret (og bevidst) intention om elevernes læringsmæssige udbytte af den pågældende aktivitet, og 

man kan derfor tale om opgavestillingen som en ramme for elevernes intenderede læring i forbin-

delse med den produktive aktivitet. 2) Den produktive proces der er elevernes faktiske arbejde med 

den pågældende produktive aktivitet. Dette processuelle element repræsenterer en kortere eller læn-

gere tidsmæssig udstrækning og betinges af lærerens måde at rammesætte og organisere elevernes 

produktive arbejde. 3) Elevproduktion der er det færdige resultat af elevernes processuelle arbejde. 

Hvor opgavestillingen udgør rammen for elevernes intenderede læring, kan elevproduktionen tilsva-

                                                             
1 http://auuc.demonstrationsskoler.dk/ 
2 Ofte anvendes betegnelser som instruktion, opgave(formulering) og arbejdsspørgsmål for det vi her kalder opgavestilling. 

http://auuc.demonstrationsskoler.dk/
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rende siges at udgøre et tegn på det læringsudbytte eleverne faktisk har opnået eller realiseret gen-

nem deres produktive arbejde (Kress 2010). Denne fremstilling af opgavedidaktik bygger på en 

tænkning, der primært er inspireret af nordiske fagdidaktiske forskeres arbejde med elevproduktion 

(Slot 2015 & 2010; Skjelbred 2009; Hedeboe 2002). Sammenhængen mellem de tre centrale opga-

vedidaktiske elementer er søgt anskueliggjort i nedenstående model.  

 

 

Figur 1. Model over centrale opgavedidaktiske elementer 

I det tværgående studie af elevopgaver og elevproduktion er opgavedidaktik som nævnt anvendt 

som analytisk kategori. Anskuet i et praksisperspektiv kan opgavedidaktik dog også forstås som en 

del af lærerens samlede fagdidaktiske beredskab. Her er opgavedidaktikken især relevant inden for 

følgende tre områder, der samlet set dækker mål og ramme for samt understøttelse og evaluering af 

elevers læreprocesser i forbindelse med produktivt arbejde:  

- Udvikling og udformning af fagdidaktisk kvalificerede opgavestillinger  

- Stilladsering af elevers produktive arbejde i undervisningen  

- Udvikling og formulering af tydelige kriterier for elevprodukter. 

 

 

Opgavedidaktisk model  

I dette afsnit præsenterer vi den opgavedidaktiske model der har fungeret som rammeværk for ana-

lyserne af elevers produktive arbejde i de tre cases der indgår i den kvalitative del af studiet. De tre 

cases knytter sig til undervisningsforløb i henholdsvis matematik, dansk og naturfag. Modellen er 

en udbygning af den ovenstående grundmodel over de tre centrale opgavedidaktiske elementer. 

Modellen opererer med tre overordnede kategorier, opgavetype, faglig stilladsering og faglig kom-

petent kommunikation, der hver især repræsenterer manifestationer af de tre opgavedidaktiske 

grundelementer. Dette skal forstås på den måde, at ”opgavestilling som ramme for intenderet læ-

ring” (jf. fig. 1) manifesteres gennem den konkrete opgavetype, opgavestillingen udstikker. Tilsva-

rende manifesteres ”elevproduktion som tegn på realiseret læring” gennem den grad af faglig kom-

petent kommunikation, eleven demonstrerer i sit produkt. Og arbejdsprocessens rammesætning og 

organisering manifesteres gennem den grad af stilladsering, der finder sted i processen.    
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Til hver af de tre overordnede kategorier knytter sig desuden en række underkategorier, der tilsam-

men udgør det opgavedidaktiske rammeværk. I oversigtsform ser modellen således ud: 

                                 
 

 
I det følgende gennemgår vi kort hver af de overordnede kategorier med tilhørende underkategorier.  

Figur 2. Opgavedidaktisk model 
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Da der er en udstrakt grad af korrespondance mellem opgavestilling og elevprodukt, præsenteres 

disse i forlængelse af hinanden, og den produktive proces præsenteres følgelig til sidst. 

 

Opgavestilling 

Den overordnede opgavetype vil i udstrakt grad betinge rammen for eleverne intenderede læring og 

dermed også for det produkt, eleverne i sidste ende skaber (og dermed den læring de realiserer). 

Inden for den enkelte opgavetype vil rammen for elevernes intenderede læring dog samtidig i vid 

udstrækning kunne variere afhængigt af, i hvilken grad opgavestillingen ekspliciterer en række for-

skellige forhold repræsenteret ved underkategorierne i modellen:   

Underkategorien indhold indbefatter delkategorierne mål og faglige delelementer og begreber. Mål 

er en angivelse til eleverne af, hvad det er meningen de (fagligt) skal lære ved arbejdet med produk-

tionen (Hattie 2009), og har afsæt i stofudvælgelse og organisering af et fagligt indhold i forhold til, 

hvad eleverne skal opnå ved at arbejde med stoffet. Faglige delelementer og begreber er tilsvarende 

en angivelse af, hvilket fagligt stof og indholdsområde samt eventuelt hvilke specifikke faglige be-

greber, elevproduktet skal bearbejde og anvende. 

  

Underkategorien Kommunikation angiver en eksplicitering af de kommunikative rammer for elev-

produktet og omfatter delkategorierne teknologi og modalitet. Disse delkategorier præciserer og 

angiver kriterier for brug af (digitale) kommunikationsværktøjer og specifikke modaliteter, som 

eleverne kan/skal bruge i deres produkter. 

Underkategorien proces og organisering dækker opgavestillingens angivelse af de organisatoriske 

og procesmæssige rammer for elevernes arbejde i form af samarbejde, faglige loops og vejledning. 

 

 

Elevprodukt 

Den udstrækning i hvilken en elev i et produkt kommunikerer faglig kompetent, kan ses som et re-

sultat af et integreret samspil mellem graden af henholdsvis relevant faglig viden og forståelse arti-

kuleret i produktet, anvendelse af faglig metode knyttet til den specifikke opgavestilling og relevant 

brug af modale ressourcer til kommunikation af det faglige indhold.   

 

Underkategorien artikulering af faglig viden og forståelse udgør det manifeste tegn på den bear-

bejdning af det faglige stof eleven har udført under sit arbejde med produktet, og er betinget af i 

hvilken grad eleven benytter sig af fagbegreber og et domænerelevant fagsprog (Bremholm 2014). 

Underkategorien metode referer til, i hvilken grad og hvordan eleven har integreret faglige metoder 

og tilgange i kommunikationen af det faglige indhold.  
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Underkategorien modalitet angiver, hvilke modaliteter eleven har anvendt i produktet, og i hvilken 

grad de er relevante for kommunikationen af det faglige indhold. For at kunne nuancere kvaliteten 

af modalitetsbrugen opererer vi i modellen med delkategorierne funktionel tyngde og sekundær 

funktionel tyngde (Kress 2003). Begrebet funktionel tyngde er en betegnelse for, hvilken modalitet 

der er den bærende i en given repræsentation. Delkategorien faglig integreret multimodalitet angi-

ver, hvorvidt integreret brug af flere modaliteter har en bærende funktion i fremstillingen af det fag-

lige indhold.  

 

 

Den produktive proces  

I modellen angiver stilladsering det samarbejde, som lærer og elever har omkring elevernes produk-

tive arbejde. Dette samarbejde, der i sin eksemplariske version tager afsæt i opgavestillingen, kan 

både omfatte feedback og feedforward ved både at indbefatte respons på elevernes foreløbige arbej-

de og udpegning af opmærksomhedspunkter for det videre fremadrettede arbejde med produktet 

(Hattie & Timperley 2007).  

Modellen opererer med to typer stilladsering, struktureret og situeret. Struktureret stilladsering be-

tegner den planlagte feedback/feedforward. Det vil sige, at læreren i den produktive proces har ind-

lagt sekvenser, hvor eleverne kan få feedback og/eller feedforward på deres arbejde, fx i form af 

faglige loops, vejledning og peer-to-peer respons. Situeret stilladsering betegner den form for stil-

ladsering, der finder sted, når læreren i situationen på baggrund af en hurtig diagnose af elevers be-

hov for faglig eller processuel støtte i deres produktive arbejde giver eleverne momentan feed-

back/feedforward.  

 

 

Anvendelse af den opgavedidaktiske model 

Den opgavedidaktiske model kan både tjene som redskab til analyse af elevers produktive arbejde 

og som en del af lærerens samlede fagdidaktiske beredskab i forbindelse med planlægning og gen-

nemførsel af undervisning. 

Den opgavedidaktiske model har som nævnt udgjort det teoretiske rammeværk for analysen af klas-

serumsdata i den kvalitative del af undersøgelsen elevopgaver og elevproduktion i det 21. århund-

rede. Der kan således henvises til de enkelte case-analyser i den kvalitative delrapport for en illu-

stration af den analytiske anvendelse af modellen. Modellen har i denne konkrete brug vist sig sær-

deles anvendelig og erkendelsesfremmende til analyse af elevers produktive arbejde i undervis-

ningskontekster. I og med at modellen netop sammentænker de opgavedidaktiske elementer opga-

vestilling, produktiv proces og elevprodukt, er den en hjælp til at få øje på og fastholde de komplek-

se relationer, problematikker og sammenhænge, der spiller ind i i forbindelse med elevers produkti-

ve arbejde. En kompleksitet der er uhyre svær om ikke umulig at indfange, hvis de opgavedidakti-

ske elementer analyseres isoleret fra hinanden. 
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Et af hovedresultaterne ikke blot af den kvalitative del af studiet, men faktisk af hele mixed method 

studiet er, at der er væsentlige didaktiske udfordringer forbundet med at realisere de åbenlyse poten-

tialer knyttet til elevernes produktive arbejde med hensyn til elevers læring og kompetenceudvikling 

(jf. delrapporten Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede: Præsentation af projektet). 

Disse udfordringer peger netop på et behov for en øget opgavedidaktisk opmærksomhed og be-

vidsthed hos lærerne i forbindelse med planlægning og gennemførsel af undervisning. Der er derfor 

grund til at antage, at den opgavedidaktiske model kan udgøre et nyttigt planlægningsredskab for 

lærere med henblik på at skærpe og kvalificere deres opgavedidaktiske fokus og derigennem styrke 

rammesætningen og stilladseringen af elevernes produktive arbejde.     
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