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Resumé 

Denne evalueringsrapport handler om evaluering af lærere og pædagogers faglige udbytte af at del-
tage i projekt ’Mad som ramme for helhedsorienteret indsats i indskoling’ på Filstedvejens Skole i Aal-
borg Kommune. Skolen modtog i 2017 bevilling fra ’Pulje til fremme af Maddannelse’ (Undervisnings-
ministeriet, 2017). Evalueringen er gennemført af Afdeling for Anvendt Forskning i Pædagogik og 
Samfund, UCL. Den primære respondentgruppe er lærere, pædagoger og øvrige deltagere fra Filsted-
vejens Skole, der har deltaget i seks workshops i perioden 2018-2019. De har været med i et integre-
ret aktionslærings- og udviklingsforløb med henblik på at opnå kompetencer til selv at kunne igang-
sætte LOMA undervisning med inddragelse af digitale læremidler i indskoling. Den sekundære re-
spondent-gruppe består af elever fra 3. årgang, der deltog i workshop V og VI. Denne årgang har som 
den første gruppe af elever i Danmark prøvet at arbejde med spiludvikling via den nye ’LOMA-spil-
portal’ også kaldet ’LOMA-digi’. Resultater fra analyse af survey data viser, at lærere og pædagogers 
deltagelse i projektet har haft en stilladserende effekt, der har bidraget til et styrket samarbejde om-
kring en handlingsorienteret undervisning og udvikling af nye læremidler. Dette har ført til positive 
resultater for elevernes faglige udbytte i forhold til fælles mål i flere fag. Skolen har via gennemførelse 
af de planlagte 6 workshops og de mellemliggende aktiviteter opnået de opstillede mål i forhold til 
’maddannelse’ og ’digital dannelse’. Der er endvidere tegn på at elever på 3.årgang ved deltage i 
’LOMA-digi’ har udviklet deres sproglige begrebsapparat i relation til mad og sundhed. Her forstået 
som mad- og sundhedsrelateret handlekompetence i form af øget viden, færdigheder, kreativitet, 
ejerskab, selvtillid, motivation, erfaringer med samarbejde og kritisk tænkning.  I et ’21st Century 
Learning’ perspektiv har eleverne udviklet nye digitale kompetencer samt et repertoire indenfor digi-
tale læremidler, som de kan anvende både i relation til LOMA-undervisning og i andre fag. LOMA-
spilportalen giver som didaktisk læremiddel gode muligheder for et tilpasset niveauet til elevens ud-
gangspunkt, herunder til elever med dansk som andet sprog. Disse muligheder bør udvikles og udfor-
skes i et videre perspektiv. LOMA spilportalen vil være offentligt tilgængelig fra 1.april 2020. 

 

1. Formål med evaluering  

Formålet med evalueringen er at undersøge lærere og pædagogers faglige udbytte af at deltage i pro-
jekt ’Mad som ramme for helhedsorienteret indsats i indskoling’, et projekt som Filstedvejens Skole og 
Aalborg Kommune modtog til via ’Pulje til fremme af Maddannelse’ (Undervisningsministeriet, 2017). 
Nærværende evaluering er udarbejdet i forhold til de opstillede mål, der fremgår af projektbeskrivel-
sen (Aalborg Kommune, 2017). I nærværende rapport er der specielt fokus på Mål 3. Mål 1 og 2 eva-
lueres i Aalborg Kommunes samlede evalueringsrapport.  
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Mål 1: Videreudvikle det tværfaglige samarbejde og projektorienteret undervisning  
Gennem en helhedsorienteret indsats arbejdes der med udvikling af elevernes kompetencer 
både i forhold til specifikke faglige mål samt de personlige og sociale kompetencer. Dette gæl-
der såvel i de konkrete arbejdsopgaver i køkkenet i forbindelse med tilberedning af mad samt 
i den efterfølgende spisesituation.  

Mål 2: Videreudvikle den åbne skole, nærmere bestemt: Samarbejde med Egholm Fol-
kefarm 

I et Åben Skole perspektiv er det målet, at eleverne lærer mere og får et større kendskab til 
samfund og foreningsliv. Det er således muligt at inddrage Egholm i skoledagen på en måde, 
der understøtter elevernes læring og igennem fysisk prægede udendørs og indendørs aktivite-
ter højne elevernes motivation og trivsel. 

 

Mål 3: Udvikle muligheder for at arbejde med begrebet ”digital dannelse” via en inno-
vativ tilgang, hvor eleverne selv deltager i udvikling af digitale læringsspil, der udvider 
deres begrebsapparat inden for sund mad, grøntsager, frugt og madlavning. 

I de forløb, der bliver udviklet vil eleverne anvende digitale hjælpemidler, bl.a. apps på iPad, 
telefoner, video m.m. til multimodal formidling af læring, indsigt og oplevelser. Dette sker i 
faglige forløb med omdrejningspunkt i dansk, It&medie, matematik, natur/teknologi og mad-
kundskab. Flere fag skal løbende integreres, herunder musik, billedkunst, fysisk bevægelse og 
emnet om sundhedsfremme. 

 

I denne evalueringsrapport består den primære respondentgruppe af lærere, pædagoger og øvrige 

deltagere fra Filstedvejens Skole. De har deltaget i seks workshops i perioden 2018-2019. Her har de 

deltaget i et integreret aktionslærings- og udviklingsforløb med henblik på at opnå kompetencer til 

selv at kunne igangsætte LOMA-undervisning med inddragelse af digitale læremidler (Hanghøj, 2013) 

Den sekundære respondentgruppe består af elever fra 3. årgang, der deltog i workshop V og VI. 

Denne årgang har som den første gruppe af elever i Danmark arbejdet med spiludvikling via den nye 

’LOMA-spilportal’. Nærværende rapport suppleres af delrapport fra et kvalitativt casestudie af elever-

nes udbytte ved at deltage i undervisning, der omfatter ’LOMA-spilportalen’ (Ruge, 2020). Denne un-

dervisningsaktivitet kaldes i daglig tale af elever og lærere - og i denne rapport - for ’LOMA-digi’, der 

har til formål at styrke elevernes udvikling af viden og færdigheder indenfor mad og sundhed via digi-

tale læremiddel. Kombination af ’maddannelse’ med ’digital dannelse’ omfatter både udvikling af ba-

sale digitale kompetencer, repertoire af digitale anvendelser og digital transformation (Sørensen & Le-

vinsen, 2014 p. 25). Det er et mål herved at styrke elevernes evne til at tænke i nye baner og inte-

grere kreativitet og innovation og skabe noget nyt i et digitaliseret læringsmiljø (ibid.). 
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En ’LOMA-digi aktivitet’ omfatter som udgangspunkt følgende komponenter:  

1. Elever deltager i tværfaglig LOMA-undervisning ud fra fælles mål, i form af temabaserede work-

shops med aktiviteter som madlavning, ekskursion til Egholm Folkefarm, naturfaglig undersøgelse, 

bevægelse. 

2. Elever tager billeder i forbindelse med ekskursioner og øvrige workshops. Eller, elever tegner 

billeder af frugt, grøntsager, madlavning, dyr, planter og andre relevante emner i forhold til under-

visning i mad og sundhed. 

3. Eleverne digitaliserer deres billeder og bruger dem til at udvikle egne digitale spil via LOMA-spil-

platform 

4. Eleverne spiller egne og andres spil, samt spil med flere spillere.  

5. Eleverne bliver via spillets ’software’ tildelt point i forhold til antal rigtige svar. Det er muligt at 

vælge forskellige sværhedsgrader og at træne udvalgte spil indtil eleven opnår tilfredsstillende an-

tal point efter aftale med lærerne.  De udviklede spil kan også spilles på klassen via whiteboard 

som ’holdsport’. 

 

2. Om workshops som aktivitet i projektet 

Formålet med de gennemførte workshops I-VI har været kompetenceopbygning for lærere, pædago-

ger og andre deltagere, der arbejder med LOMA undervisning på indskolingsniveau på Filstedvejens 

Skole. Fra skolens ledelses side var det prioriteret at medarbejderne deltog som et professionelt læ-

ringsfælleskab på tværs af deres faglige baggrund. Projektets virkningsteori tog udgangspunkt i at: 

1) Medarbejderne via workshops og aktiviteter skulle opnå et fælles pædagogisk og didaktisk grund-

lag for det videre udviklingsarbejde med integreret tilgang til LOMA undervisning og med et særligt 

fokus på digitale læremidler.  

2) Medarbejderne efterfølgende blev i stand til at undervise deres elever, således at eleverne opnå-

ede de ønskede kompetencer i henhold til niveau og fælles mål i flere fag. 

De 6 workshops blev tilrettelagt og gennemført i et samarbejde mellem skolens ledelse, It-vejleder på 

Filstedvejens Skole, Anders Møller og Dorte Ruge, seniorforsker, Center for Anvendt forskning i Pæ-

dagogik og Samfund, UCL. Indholdet på de 6 workshops var en kombination af teori og praktiske op-

gaver.  

På workshop I & II var der introduktion til, hvordan LOMA pædagogik og didaktik kunne understøtte 

”Mad som ramme for en helhedsorienteret indsats for elever i indskolingen”. Den teoretiske platform 

har et social-konstruktivistisk afsæt, med særligt fokus på udvikling af ’handlings-orienteret undervis-

ning (Meyer & Jank, 2006): ”Dette giver mulighed for at eleverne ikke blot for mulighed for at lære 

med hovedet, men også med hænder og fødder, med hjertet og alle sanser” (ibid. p. 253).  

https://lomaportalen.historielab.dk/
https://lomaportalen.historielab.dk/
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Mål 1 og 2 fra projektbeskrivelsen var særligt i fokus i workshop I & II. Det skete via temaet ’Mad-

dannelsesrejse mellem Egholm Folkefarm og Filstedvejens Skole’, der blev anslået ud fra en helheds-

orienteret, pædagogisk og didaktisk tilgang, der kunne omsættes til konkrete læringsmål for fag i ind-

skoling. Herunder, omsættes til undervisningsaktiviteter i et kulturhistorisk og historie-fagligt per-

spektiv. Centerleder, Peter Yding Brunbech, Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformid-

ling bidrog til undervisning på disse workshops. 

På workshop III og IV var der særligt fokus på, hvordan digitale læremidler i form af pædagogiske læ-

ringsspil kunne indgå i undervisningen med henblik på at styrke elevernes multimodale kompetencer, 

deres faglige udvikling og begrebsapparat (Levinsen & Sørensen, 2014). Intentionen var at eleverne 

kunne arbejde med disse digitale produktionsspil før et LOMA-undervisningsforløb. Dette ville give 

mulighed for at eleverne kunne starte LOMA-projektarbejdet på et mere ensartet grundlag Herunder, 

at underviserne kunne arbejde med forskellige spilkategorier – fra simple spil (’huske- og ’vende’- spil) 

til komplekse spil (’tidslinje’ og ’historiske kort’). Endvidere var der på workshops inspiration til at an-

vende en ’story-line’ tilgang, med henblik på at øge elevernes engagement, kreativitet og motivation. 

Deltagerne fik introduktion til at anvende metoder fra ’foodscape teorier’ i kombination med en 

’story-line’ narrativitet til at fremme tværfaglig didaktisering i forhold til læringsmål i andre fag fx. 

dansk, matematik og billedkunst. Et element i dette var inddrage både klasselokale, skolens omgivel-

ser og øen Egholm i en ’LOMA maddannelsesrejse’. 

De digitale, pædagogiske spil blev udviklet i løbet af 2019 i workshop V og VI i et samarbejde mellem 

de deltagende lærere, pædagoger, IT-vejleder og den eksterne software leverandør ’Serious Games 

A/S’, ’HistorieLab Spilportalen’ og UCL.  Konkret er deltagernes arbejde blevet udmøntet i undervis-

ningsforløb og undervisningsaktiviteter, samt et digitalt, didaktisk læremiddel i form af en ’LOMA spil-

platform’, der giver mulighed for handlingsorienteret undervisning med anvendelse af semantiske og 

funktionelle læremidler.  

LOMA spilportalen vil være offentligt tilgængelig fra 1.april 2020 via følgende LINK.                                              

LOMA spil-platformen vil være tilgængelig, dels fra UVM Materialeplatformen, dels fra www.loma-

skole.dk (jf. Aalborg Kommune, 2017). 

 

3. Evalueringsdesign 

Der blev i evalueringen af medarbejdernes udbytte anvendt et enkelt design med henblik på at kunne 

følge undervisernes udbytte af at deltage i efteruddannelsens workshops, herunder effekt på egen 

undervisning og elevernes læring. Således blev der efter hver workshop udsendt link til deltagerne via 

online-spørgeskema via SurveyExact. Spørgeskemaet var udviklet og testet i et samarbejde mellem 

daværende viceskoleleder, og seniorforsker, Dorte Ruge fra UCL og statistisk konsulent, Morten Puck, 

UCL. Sidstnævnte stod for opsætning af spørgeskema og udarbejdelse af deskriptiv, statistisk analyse.  

Resultaterne er baseret på data indsamlet blandt medarbejdere, der har deltaget i workshop I, II, III, 

IV, V og VI. 

https://lomaportalen.historielab.dk/
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Se spørgeskema i bilag A. Dette skema har været gennemgående for evaluering af alle workshops. 
Endvidere er supplerende spørgsmål tilføjet i henhold til de forskellige workshops indhold og form. 

 

4. Resultater af analyse af survey data. 
I dette afsnit vil de resultaterne blive præsenteret på baggrund af de evalueringsrapporter, der er ge-
nereret via SurveyXact. Der indgår grafer fra SurveyXact som illustration til deskriptiv analyse.  

4.1 Evaluering workshop I & II 
Der indgår svar fra 15 respondenter i denne undersøgelse, heraf 11 lærere, 3 pædagoger og 1 leder. 
Det svarer til 60% af distribueret link til spørgeskema (der var i alt 25 deltagere på workshop I & II). 
Respondenternes faglige baggrund for at deltage var varieret, se Fig. 1. 

 

Fig. 1. Spørgsmål: Hvad var din erfaring med LOMA inden workshoppen? 

 

 

 

I forhold til relevans mente 40% af deltagerne at projektet ’Udvikling af maddannelse på Filstedvejens Skole’ var 

’ret relevant’ eller ’meget relevant’. Respondenterne uddybede deres besvarelser i ’åbne felter’ – se Fig. 2. 
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Fig. 2. Uddybning af spørgsmål om relevans af LOMA:  

 

 

 ”Jeg oplever at eleverne opnår en anden relation, når de står i køkkenet sammen.  

 Jeg oplever at de opnår en fællesskabsfølelse og øget ejerskab for det de præsentere fra LOMA undervisning”. 

 

 ”Jeg oplever at elever snakker positivt om undervisningen og betragter det som noget VI gør. Det er VORES 

 LOMA.” 

 

 ”Vi har inddelt eleverne i mindre hold i LOMA ugerne og det har været givtigt for både børn og voksne. Både 

 fagligt og relationelt” 

 

 ”Vi har næsten kun positive tilbagemeldinger fra elever og forældre om de forløb vi har kørt de sidste 3 år” 

 ”Det er en ny måde at tænke tværfaglighed og samarbejde på tværs samt inddragelse af både IT og den åbne 

 skole”. 

 

 

Respondenterne blev spurgt om hvilket fagligt udbytte de havde af at deltage i workshop I & II. Svarene fremgår 

af Fig.3  
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Figur 3. Hvad var dit faglige udbytte?  

 

 

Svarene i figur 3 indikerer at deltagerne både havde ’højt’, ’medium’ og ’lavt’ udbytte. I de uddybende 
kommentarer skriver flere, at de havde godt kendskab til LOMA inden workshop, derfor fik de ikke 
’ny viden’. Andre kommentarer fremgår af Fig. 4:  

 

Fig. 4. kommentarer til deltagernes udbytte. 

 

 ”Tiden sammen med mit team er uvurderlig”,  

 ”Fordybelse og diskussion. Fælles forståelse af mål og retning. Fælles oplevelse af Egholm Folkefarmen, så vi  kan se 

 flere muligheder” 
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Efterfølgende blev respondenterne bedt om at evaluere det faglige udbytte af de enkelte oplæg. Re-

spondenterne tilkendegav tilfredshed med indledende oplæg fra daværende viceskoleleder, Jens Et-

trup, specielt i forhold til at oplægget gav bedre forståelse af projektet. Oplæg fra Historielab om 

’Madkultur og Kulturarv’ ved Centerleder, Peter Yding Brunbech, blev evalueret som i ’meget høj grad’ 

eller i ’høj grad’ at være relevant og at bidrage til øget forståelse og til nye input til undervisningen. 

Oplæg fra landmand, Thomas Larsen, Egholm Folkefarm, blev vurderet som relevant og nyttigt for re-

spondenterne i forhold til udvikling og planlægning af LOMA-undervisning.  Deltagernes evaluering 

af oplæg om ’Maddannelsesrejse fra Filstedvejens Skole til Egholm Folkefarm – hvordan bliver det 

omsat til undervisning? ’ ved Dorte Ruge, varierede i forhold til relevans fra ’meget høj grad’ til ’høj 

grad’ og ’mindre grad’. I forbindelse med introduktion til det kommende udviklingsarbejde omkring 

digitale læringspil på en ’LOMA-spilportal’ gav skolens IT-leder, Anders Møller et oplæg. Responden-

ternes vurdering af dette oplæg i forhold til relevans varierede fra ’meget høj grad’ til ’høj grad’ og 

’mindre grad’ i forhold til ’ny viden’, ’input i forhold til udvikling af digitale læremidler’, ’input i forhold 

til tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning. 

 

4.2 Evaluering workshop III 

Der var 9 deltagere i workshop III, der blev gennemført d. 18. september 2018.  Heraf var 7 lærere, 1 
pædagog og 1 leder (to medarbejdere pr. team fra 0.- 4. årgang). Respondenterne havde en varieret 
baggrund for at deltage og de havde et varieret kendskab til LOMA projektet (jf. 4.1). 5 respondenter 
havde forforståelse ved at have deltaget tidligere på WS I & II. 

7 ud af 11 respondenter fandt at projektet var meget relevant. Deltagernes kommentarer uddyber 
dette, se Fig. 5. 

 

Fig. 5. Kommentarer til spørgsmål om projektets relevans – uddybning. 

 

 

    ”Viden om råvarer. God skik ved bordet. Interesse i nyt mad. Fællesskab. Hygiejne og mad er relevant og vigtigt      
     for vores fællesskab og forståelse af hinanden” 
 
    ”Stort udbytte på mange plan, for både børn og voksne: 
    - bæredygtighed 
    - maddannelse 
    - sociale relationer 
    - tværfaglighed 
    - anderledes og spændende undervisning 
    - små hold 
    - tæt samarbejde blandt hele årgangen” 
 

 

Respondenterne blev spurgt om deres faglige udbytte af Workshop III. Svarene fremgår af Fig. 6. 
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Figur 6. Hvad var dit faglige udbytte af workshop III?  (Flere svar) 

 

 

Der er tegn på at deltagerne har udviklet egene kompetencer i forhold til digitale læremidler. Endvi-
dere har deltagerne en fælles oplevelse af, at de har arbejdet sammen omkring planlægning af LOMA-
undervisning for det kommende år. Derudover har flere bidraget med egne ideer til spilportalen. 

Respondenterne blev efterfølgende spurgt om deres udbytte i forhold til relevans, perspektiver på 
fag, ’LOMA for elever med 2 sprog’, tværfaglighed, tværprofessionelt samarbejde, forståelse af 
LOMA, motivation for at undervise i LOMA, digital kompetence i forhold til læremidler, lokalområdet 
som læringsrum. Resultaterne fremgår af Fig. 7. 
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7. Hvad var dit udbytte af workshoppen i forhold til følgende perspektiver?  

 

Der er i Fig. 7 indikation på at de fleste deltagere har haft ’højt’ og ’medium’ udbytte i forhold til: Den 

konkrete LOMA undervisning, tværprofessionelt samarbejde, udvikling af digital kompetence. Halv-

delen af respondenterne anfører lavt udbytte af undervisning i ’nye perspektiver på fag’, ’ideer til be-

grebsudvikling’ og ’digital kompetence’. 

Med henblik på at styrke koblingen mellem workshop, efteruddannelse og styrket læring hos ele-

verne ’blev respondenterne spurgt om deres forventninger til, hvordan deres egen deltagelse i efter-

uddannelse i udvikling af digitale læremidler vil have indflydelse på elevernes kompetencer indenfor 

udvikling af henholdsvis analoge og digitale ’LOMA-spil’ i forskellige sværhedsgrader.  Se Fig.8.  
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Fig. 8. Hvor enig er du i følgende? Spørgsmålet har fokus på deltagernes egen vurdering af hvordan 

det som de selv lærte på workshops fremadrettet kan omsættes til en undervisning, der vil fremme 

elevernes læring via henholdsvis simple og komplekse spil. 

 

Fig. 8 tyder på at deltagerne har størst forventning til at eleverne kan lære at udvikle og spille ’simple’ spil. 

Hvorimod, der er lavere forventning til at eleverne kan lære at udvikle mere komplekse spil (tidslinje)  

 

4.3 Evaluering af workshop IV, V og VI 

4.3.1 Workshop IV  

 

Denne workshop blev afholdt i marts 2019 og havde til formål at medarbejderne selv afprøvede ’Ud-

vikling af digitale spil i undervisningen’. Der deltog 2 medarbejdere fra hvert team, i alt 10 medarbej-

dere og en leder. Målene for dagens arbejde var: At arbejde praktisk og hands on i forhold til arbejdet 

med spilportalens forskellige funktioner, at få viden om, hvordan elever kan arbejde med spil-porta-

len, at udarbejde konkret materiale til spil-portalen og at blive klar til at undervise og instruere egne 

elever. 
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Siden workshop III i september 2018 havde elever på 3. og 4. årgang selv udarbejdet kort med egne 

illustrationer. Dette gav mulighed for at udvikle analoge spil (Se foto nedenfor).   

 

 

Foto: Eksempel på at elever har fremstillet kort med egne tegninger til brug for ’vendespil’ som bord-
spil. Disse kort bliver efterfølgende digitaliseret og uploadet på elevens iPad til brug for digitale spil 
på ’LOMA-spilportalen’. 

 

Efter workshop IV for lærere og pædagoger skulle eleverne i forbindelse med workshop V selv blive i 
stand til at udvikle digitale spil på baggrund af det analoge materiale - deres tegnede kort. It-vejleder, 
Anders Møller, havde udarbejdet vejledninger til, hvordan medarbejderne – og senere eleverne – 
kunne udvikle kort, baner og spil via software fra ’SeriousGames A/S’.  

 

Se vejledning 1 og 2 nedenfor. 
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Vejledning 1 og 2: Før du laver LOMA spil – Sådan laver du LOMA kort og spil. 

             

 

 

Endvidere havde grafiker, Marie Madsen, på opdrag fra Filstedvejens Skole, udarbejdet et grafisk de-

sign på selve spilportalen, der matchede de tidligere udviklede læremidler på www.lomaskole.dk. Se 

screen dump i foto nedenfor:  

 

                                            

 

https://lomaportalen.historielab.dk/
http://www.lomaskole.dk/
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Deltagerne fandt at workshop IV var relevant i forhold til deres undervisning. De havde endvidere 

kommentarer i forhold til relevans, se Fig.9 

 

 

Fig.9 Kommentarer fra åbne felter omkring relevans af ’LOMA-undervisning’ for deltagerne.  

 
 

-   Det er vigtig læring for børn. Vi kan se at det er forskelligt hvor meget børnene er med i køkkenet der  
     hjemme. Derfor har nogle børn sparsom viden. Desuden har vi efterhånden en del tosprogede børn. De  
     har i allerhøjeste grad brug for det. 
-   Alle har godt af at vide hvor bla. deres madkultur og vaner kommer fra 
-   Jeg underviser normalt ikke i at udvikle spil! 
-   Uger på tværs af klasserne og med tværfaglig fokus er altid et hit hos eleverne. Med LOMA oplever vi  
    også, at vores "skæve" og udfordrede elever høster et stort udbytte. 
 

    

 

De deltagende lærere og pædagoger prøvede selv at lave spil og baner og fik inspiration til at instru-

ere egne elever i at lave spil. De fleste bidrog endvidere selv med ideer og forslag til udviklingsarbej-

det. Se Fig.10 nedenfor: 

 

 

Fig. 10. Hvad har du selv opnået ved at deltage? 
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Deltagernes yderligere udbytte fremgår af Fig. 11.  

 

Fig. 11 Hvad var dit faglige udbytte?  

 

Det kan fremhæves, at deltagerne ser ud til at have haft et positivt udbytte i forhold til fag, undervis-
ning og samarbejde med kolleger omkring LOMA-undervisning. Endvidere har i særlig grad inspiration 
i forhold til tværfaglighed og fremme af begrebsudvikling for elever med 2 sprog. 

 

Fig. 12 giver ny indsigt i forhold til det, som man kan kalde lærere og pædagogers tro på egne kompe-
tencer - eller ’self-efficacy’ (Bandura, 2010) i forhold til, hvordan deres nye fagprofessionelle kompe-
tencer ville fremme elevernes læring og udvikling af kompetencer   
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Fig. 12. Hvor enig er du i følgende?  (Vedrørende elevers mulighed for læring). 

 

 

Fig.12 viser, at deltagerne havde udviklet positive forventninger til at deres undervisning ville styrke 

elevernes færdigheder i forhold til at kunne udvikle enkle, analoge og digitale spil (’puttekasse’ og 

’vendespil’). Lavere forventninger var der på dette tidspunkt i 2019 til elevernes mulighed for at få 

kompetencer til at udvikle de mere komplekse, digitale spil (’tidslinje’ spil). Men dog højere forvent-

ninger end i 2018. 

Deltagerne angiver endvidere forslag til den næste workshop V, se Fig.13. 

 

Fig.13 Deltagernes forslag til form og indhold på næste workshop 

 

 ”Har du forslag til form og indhold på næste workshop V? ”: ”Workshop-dag med elever. De skal lave spil på 

 portalen. Vi har tænkt os at inddrage LOMA-spilportalen i vores næste LOMA uge (uge 25 senest) - Og på den 

 måde vil børnene blive præsenteret for portalen” 
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4.3.2 Workshop V 

Efter fælles aftale mellem kursusledere og deltagere var der enighed om at den næste workshop 

kunne gennemføres som aktionslæring for både lærere og elever fra 3. årgang. Denne beslutning var 

ressourcekrævende, men også spændende og realistisk under forudsætning af at der var support fra 

IT-vejleder og ’hjælpere’ fra 4. årgang. Workshop V blev således gennemført i juni 2019 med en 

’LOMA-digi’ aktivitet, der indgik som et værksted ud af fire: madværksted, naturfagsværksted, 

danskværkstedvar integreret i en ’LOMA-uge.   ’LOMA-digi’ aktiviteten blev introduceret af en de læ-

rere, der havde deltaget på workshop IV. Der var fokus på information om spilplatformen og dens 

brugspotentiale - eller affordance (Hansen, 2010; Levinsen & Sørensen, 2014). Herunder om mulighe-

den for at de kunne spille de eksisterende spil som ’holdspil’ i klassen, hvilket udløste stort engage-

ment blandt eleverne, der umiddelbart efter afprøvede dette.  Efter instruktion åbnede eleverne ku-

verter med deres tidligere udarbejdede analoge kort. Derefter tog de billeder af dem og arkiverede 

dem på iPad i egen mappe. Så var de klar til at bruge UNI-login til at oprette profil og til at oprette 

kort, hvilket de fik hjælp til fra lærerne, fra den skriftlige vejledning og fra ’supporters’ fra 4. årgang. I 

løbet af de knap 4 timer fik alle elever oprettet kort, baner og spil, samt spillet et spil med kammera-

ter (se foto nedenfor). 
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UCL har gennemført et kvalitativt case studie af elevernes arbejde og udbytte af Workshop V. Endvi-
dere indgår interview med central lærer. Disse resultater fremgår af ’Delrapport – case studie af 
LOMA-digi’ (Ruge, 2020), der bliver udgivet senere i 2020. 

4.3.3 Workshop VI (Del 1 & Del 2) 

Workshop VI (Del 1) blev gennemført over fire lektioner d. 18. december 2019 og havde til formål at 
eleverne skulle prøve at udvikle mere komplekse spil i form af ’tidslinje spil’.  Denne workshop blev 
også gennemført som aktionslæring for både elever og lærere i form af et ’LOMA-digi-værksted’ i 
klassen med deltagelse af 28 elever.  

Ugen forinden havde eleverne i natur-teknologi forberedt ’story-line’ med tegninger og tekst. Disse 
’story-lines’ udgjorde nu grundlaget for den enkelte elevs arbejde med at udvikle et digitalt tidslinje-
spil. Se eksempel i Fig. 13. 

 

Fig. 13. Eksempel på udviklingsforløb for ’timeline’ spil: En elev på 4. årgang har tegnet ’story-line’ for 
’Kirsebær’. Tegningen blev efterfølgende grundlag for et tidslinje spil, hvor eleven valgte at hente fo-
tos online til illustration af forløbet (se under tegning). På LOMA-spilportalen skal spilleren indsætte 
fotos i den rigtige rækkefølge for at få point.  
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Ved UCL’s evaluerings besøg på skolen i forbindelse med workshop VI i december 2019 var 3. klasse 

rykket op til 4. klasse. En konsekvens af dette var, at elevernes iPad var udskiftet til PC med tastatur. 

Denne forandring gav mulighed for at skrive bedre på tastaturet, men for eleverne var det også blevet 

vanskeligere at tage billeder og at arbejde kreativt og integreret med dem. Ved hjælp af ekstra ’lærer-

iPads’ blev det dog i løbet af fire lektioner muligt for de fleste elever at digitalisere deres story-line og 

oprette et tidslinje spil. Nogle elever nåede også at spille deres egne eller andres tidslinje-spil. To læ-

rere stod for undervisning af eleverne på workshop VI. Endvidere var der denne dag ekstraordinær 

support fra IT-vejleder på udvalgte tidspunkter.  

Workshop VI (del II) blev gennemført om eftermiddagen d.18. december. Her blev LOMA spilportalen 

introduceret for 4 lærere og pædagoger, der underviste i ’Dansk som Andetsprog’. Speciel interesse 

var der fra lærerne for muligheden for at opretter separate ’kurser’ på LOMA-spilportalen, hvor læ-

rerne selv kan lægge spil ud og ’skærme’ DSA elevers egne udviklingsarbejder fra andre elevers spil. 

DSA lærerne havde flere forslag til, hvordan spilportalen kunne anvendes i forhold til at styrke DSA 

elevers ’for-kendskab’ til centrale begreber, der bliver anvendt i LOMA-undervisning. Der var inte-

resse for at undersøge muligheder for at samle mider til at udvikle dette område yderligere i samar-

bejde med DSA lærere fra Filstedvejens Skole og DSA lærere på Strandgårdskolen i Ishøj, der har sær-

ligt fokus på at arbejde pædagogisk med sprog udvikling hos eleverne. Det er aftalt at Strandgårdsko-

lens lærere og elever tester spilportalen og kommer med forslag til justeringer inden offentliggørelse 

d. 1. april 2020. 

Efterfølgende har underviserne fra workshop IV svaret på survey. Se Fig.14.  
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Fig.14. Hvor enig er du i følgende? (Vedrørende elevers læring) 

 

 

Det fremgår af Fig.14 at undervisningen på workshop VI har været relevant for underviserne - og at 
der for lærerne på 4. årgang er en øget interesse for at anvende LOMA-spilportalen i relation til faget 
Historie.  I forhold til digitale kompetencer er det interessant, at disse centrale undervisere nu ser ud 
til at have opnået en større tillid – self-efficacy -  i forhold til at eleverne kan lære at udvikle de mere 
komplicerede spil: Alle 4 lærere tror nu i ’høj grad’ eller i ’nogen grad’, at deres elever selv kan lave 
komplekse digitale spil. En tillid, der er øget sammenlignet med deltagernes besvarelser året forinden 
i juni 2019.  

5. Diskussion af resultater 

Indledningsvis skal det i diskussionen præciseres, at resultaterne fra undersøgelsen kun er repræsen-

tative for denne respondentgruppe, fordi undersøgelsen udgør et unikt, lille studie.  Studiet har dog 

har høj intern validitet for de pågældende deltagere i de respektive workshops (Yin, 2009). Der er lav 

ekstern validitet, idet der ikke kan generaliseres ud fra resultaterne i forhold til andre lærere eller an-

dre skoler.  

Den interne validitet for deltagerne fra Filstedvejens Skole er forholdsvis høj og resultaterne kan såle-

des få betydning for, hvordan skolens ledelse fremadrettet kan udvikle arbejdet med LOMA-tilgangen 

i undervisning på Filstedvejens Skole. Derfor er resultaterne formodentlig også relevante for Aalborg 
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Kommune, hvor de kan sammenlignes med andre resultater af udviklingsprojekter fra enkelte skoler 

med tilsvarende demografisk baggrund som Filstedvejens Skole.  

I et videre perspektiv, kan projektet danne grundlag for en udviklingsindsats på andre skoler i Dan-
mark. Evalueringen af projektet giver indikationer på det potentielle faglige udbytte for både lærere, 
pædagoger og elever.  

 

5.1 Diskussion workshop I og II 
Da deltager gruppen blev sammensat på tværs af professioner omkring indskolings-niveauet er den 
varierede baggrund i undersøgelsen et forventet resultat. Dette var dermed også et vilkår for hele un-
dervisnings situationen, hvilket stillede særlige krav til både deltagere og undervisere. Underviserne 
tilstræbte at ’undervise for alle’, hvilket betød at nogle deltagere oplevede at det præsenterede var 
’meget velkendt’ og nogle oplevede at det præsenterede var ’meget nyt’ og anderledes end det man 
arbejdede med i hverdagen. Resultaterne indikerer, at deltagerne har haft et godt fagligt udbytte ved 
at deltage i Workshop I & II med introduktion til projektet. 

Det fremgår dog af resultaterne at et flertal af deltagerne havde et godt forhåndskendskab til LOMA-
undervisning i kraft af skolens deltagelse i projekt ’LOMA-lokal mad; en innovativ og bæredygtig mo-
del for læring og næring til skoleelever’ (Ruge, 2017a). Filstedvejens Skole viste i det projekt særligt 
gode resultater i forhold til inddragelse af elevernes anvendelse af digitale læremidler i LOMA-under-
visning. Dette er nærmere beskrevet i artiklen ’Elevers anvendelse af it som led i udvikling af mad- og 
sundhedsrelateret handlekompetence’ (Ruge 2017b). 

 

5.2 Diskussion workshop III 

Resultaterne fra workshop III indikerer at deltagerne har haft et godt fagligt udbytte ved at deltage på 
workshoppen, specielt i forhold til den konkrete LOMA undervisning, tværprofessionelt samarbejde, 
udvikling af digital kompetence. De områder hvor udbyttet virker til at være lavere:  ’Nye perspektiver 
på fag’, ’ideer til begrebsudvikling’ og ’digital kompetence’ kan være udtryk for at det på workshop III 
ikke stod klart for deltagerne, hvor udviklingsarbejdet med ’maddannelsesrejsen’ skulle føre hen.  

Parallelt med udvikling af digitale læremidler (didaktisk læremiddel: ’LOMA spilportal’, og de semanti-

ske læremidler i ’LOMA-digi’ som undervisningsaktivitet) har alle lærere og deres klasser i indskoling 

gennemført LOMA-undervisning. I perioden 2018-2019 har disse forløb omfattet flere fag, fælles mål 

og faste ekskursioner til Egholm Folkefarm i henhold til at fastlagt ’årshjul’.  300 elever fra 0.- 3.år-

gang (indskoling) og fra 4. årgang har deltaget i disse undervisningsforløb indenfor det seneste år. I 

LOMA undervisningen har eleverne taget billeder og råvarer med fra landbruget Egholm Folkefarm. 

Eleverne har skrevet logbøger og lavet mad til de fælles måltider på skolen 

I forhold til workshop III blev deltagerne spurgt om deres forventninger til, hvad deltagelse ville be-

tyde i forhold til egen undervisning. Det fremgår af figur. 11 at deltagerne efter workshop III havde 

positive forventninger til at deres elever kunne udvikle kompetencer i forhold til at spille og udvikle 
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enkle analoge og digitale spil. Det vil i denne sammenhæng omfatte kategorierne ’vendespil’ og ’put-

tekasse’ spil, der vil være tilgængelige fra LOMA-spilportalen: https://spilportalen.lomaskole.dk/.  

Formålet med disse spil er, at elever kan starte med at lære, hvordan udvalgte billeder af grøntsager, 

frugt og råvarer kan kombineres med de rigtige navne og ’kasser’.  Til sammenligning bliver de mere 

komplekse spil b jf. figur 11 oplevet som mere udfordrende af deltagerne. Den ’dobbelte didaktiske 

udfordring’, er tydelig her, hvor lærerne på workshop III skulle lære metoder til, hvordan deres elever 

selv kunne lære at lave spil og spille spil.  

5.3 Diskussion af workshop IV, V og VI 

5.3.1 Workshop IV  

Denne workshop blev afholdt i marts 2019 og havde til formål at medarbejderne skulle afprøve ’Ud-

vikling af digitale spil i undervisningen’. Der deltog 2 medarbejdere fra hvert team, i alt 10 medarbej-

dere og en leder. Resultaterne fra workshop IV viser at deltagerne dels fik mod på selv at udvikle spil, 

dels fik mod på at undervise og instruere deres elever. Sammenfattende kan man sige at resultaterne 

fra workshop IV (Fig. 10 og 11) viser at underviserne her fik tillid til at de selv ville kunne opnå de re-

levante kompetencer og at de dermed ville blive i stand til at instruere deres elever i spiludvikling ef-

terfølgende. En væsentlig årsag til dette var også at It-vejlederne tilbød support, herunder i form af 

kommende oplæring af ’supporters’ fra 4. årgang, der kunne hjælpe elever på 3. årgang (jf. begreb om 

’superbrugere’ i Levinsen & Sørensen, p. 144) 

 

5.3.2. Workshop V  

Denne workshop blev afholdt i juni 2019, hvor elever og lærere sammen udviklede spil i et aktions-

læringsforløb. Resultaterne tyder på at lærerne havde opnået relevante kompetencer og var blevet 

dygtigere til at undervise eleverne i, hvordan de skulle arbejde med udarbejdelse af kort, digitalise-

ring af kort, samt udvikling af spil. Endvidere er der tegn på at eleverne havde et stort fagligt udbytte 

i flere fag, specielt i IT & Medier (digitalisere kort og lave spil) billedkunst (tegne kort efter tema), 

dansk (skrive tekster) og madkundskab (få viden om råvarer, redskaber og opskrifter). Ifølge lærerne 

udviste eleverne stort engagement for at udvikle og spille spil på baggrund af egne tegninger. Der var 

også stor interesse for at prøve kammeraternes spil. Endvidere viste det sig, at det at spille med flere 

spillere eller i hold, medførte en række relations-fremmende, herunder ’venskabelige’ og ’hjælp-

somme’ dynamikker. Herunder at det gav mulighed for nye bekendtskaber og nye roller i klassen. 

Denne vurdering understøttes af opnåede resultater i tilsvarende projekter, hvor lærere og elever har 

arbejdet sammen omkring didaktisk design af digitale læremidler (Sørensen & Levinsen, 2014, p. 29). 

Se endvidere resultater af UCL’s case studie i ’Delrapport LOMA-digi’ (Ruge, 2020).  

 

https://spilportalen.lomaskole.dk/
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5.3.3 Workshop VI (Del 1 & Del 2) 

Denne workshop (Del 1) blev gennemført over fire lektioner d. 18. december 2019 med henblik på at 

eleverne skulle udvikle og spille ’tidslinje spil’. I betragtning af den øgede kompleksitet var denne 

workshop imødeset med spænding og den udgjorde en form for didaktisk højdepunkt i hele projek-

tet. Der var dels selve det tekniske aspekt i forhold til spilplatformens didaktiske funktionalitet, men 

der var også i høj grad spænding omkring elevernes grad af forståelse for hvad de skulle udføre – og 

hele ideen med tidslinje spil og det semantiske indhold. 

Det var derfor en stor tilfredsstillelse for både lærere og elever at teknikken fungerede upåklageligt 

og at eleverne kunne anvende deres nye digitale færdigheder. Eleverne kunne både digitalisere deres 

tegnede ’storyboards’ og transformere dem til digitale spil med et narrativt indhold. Enten ved at tage 

billeder af egne tegninger eller ved at hente anvendelige fotos fra internettet. Elevernes øgede fær-

digheder skyldtes også, at de var blevet et år ældre end juni i 2019, hvor de for første gang prøvede 

at oprette de simple spil.  

De fire undervisere på workshop VI viste tegn på, at de havde udviklet en større tro på hvad deres 

elever ville kunne opnå i forhold til komplekse spil (Fig. 15).  

Da flere af de lærere og pædagoger, der tidligere havde deltaget i workshops ikke deltog i Workshop 

VI har vi ikke kendskab til, hvordan de ville have svaret på dette spørgsmål ved udgangen af 2019.  

 

Workshop VI (Del 2) var tilrettelagt med henblik på lærere, der til dagligt underviser i ’Dansk som 

Andetsprog’ (DSA) på Filstedvejens Skole. Denne workshop havde mere karakter af indledende dia-

log mellem kursusleder, IT-vejleder og lærere og pædagoger. Det blev klart at et særligt fokus på 

LOMA-spilportalen i relation til DSA bør have sit eget forløb, hvor der bliver arbejdet specielt med 

DSA udfordringer og læringsmål og metoder i relation til digitale læremidler. Det blev drøftet hvor-

dan DSA lærere kan udnytte muligheden for at oprette lukkede kurser for DSA elever som første 

skridt før de går videre på den ’store’ ’LOMA spilportal’.   Dialogen bekræftede, at der er et behov for 

denne videreudvikling, da det kan være med til at styrke DSA elevers forforståelse inden LOMA for-

løb – og dermed øge lighed i læring og sundhed mellem eleverne i relation til undervisning i LOMA 

og tilsvarende emner (jf. Ruge, Puck og Hansen, 2017). 

6. Konklusion og perspektiver 

Konklusionen på evalueringen af deltagernes faglige udbytte af workshop I-VI, indikerer at deltagelse 

har bidraget til at lærere og pædagoger har opnået nye kompetencer via den gradvise progression 

f.eks. indenfor ’IT & medier’ og ’tværfagligt samarbejde’ i relation til ’LOMA-spilportalen’. Deltagerne 

har endvidere via denne stilladsering opnået positive forventninger til at deres elever vil kunne ud-

vikle nye digitale færdigheder – både i forhold til enkle spil og mere komplicerede spil. Dermed har 

workshops og aktiviteter bidraget til opnåelse af projektets Mål 3 fra projektbeskrivelsen, der havde 

særligt fokus på udvikling af digital dannelse via analoge og digitale spil som element i LOMA-under-

visning. 
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Processen i projektet har vist at workshop IV var vigtig i forhold til at sikre, at ’LOMA spilportalens’ 

funktionalitet kom på plads som didaktisk læremiddel. Dermed kunne deltagerne fokusere på, hvor-

dan de selv kunne tilrettelægge undervisningsforløb, der bidrog til at eleverne kunne opnå læringsmål 

i forhold til fælles mål i de fag der indgik. Eleverne afprøvede i perioden juni til september 2019 spil-

portal og de tilknyttede undervisningsforløb fra projekt: ’Mad som ramme for en helhedsorienteret 

indsats for elever i indskolingen’. Dermed blev det tydeligt for lærere og pædagoger at eleverne havde 

et stort engagement i ’LOMA-digi’. Dette blev specielt tydeligt i workshop V, hvor to lærere gennem-

førte et eksemplarisk undervisningsforløb for 28 elever på 3. årgang omkring de simple spil. 

Den efterfølgende Workshop VI i 2019 udgjorde således en form for fagligt og processuelt højde-

punkt, hvor alle kompetencer kom i spil og hvor selve portalen også skulle stå sin prøve. Begge dele 

blev udmøntet med godt resultat, hvoraf det fremgik, at eleverne ved at deltage i ’LOMA-digi’ både 

havde udviklet basale digitale færdigheder, fået et repertoire af digitale anvendelser, var i stand til at 

deltage i digital transformation – at tænke nyt og integrere kreativitet og innovation i et digitaliseret 

læringsmiljø (jf. Levinsen & Sørensen, 2014). 

6.1 Almen- og fagdidaktisk perspektiv 

I et almen-didaktisk perspektiv har projektet som en helhedsorienteret indsats i indskoling, bidraget 
til udvikling af dels et didaktisk læremiddel i form af ’LOMA-spilportalen’, dels til udvikling af semanti-
ske læremidler i form af elevernes egne tegninger og ’storyboards’ (Hansen, 2011). Endvidere har pro-
jektet implementeret en funktionel, didaktisk multimodalitet hvor både tavle, iPads, smart-boards, pa-
pir, blyant og Pc’er er kombineret. I forhold til tre centrale perspektiver på et læremiddels anvendelig-
hed kan det på baggrund af resultater fra surveys konkluderes at ’LOMA spilplatformen’ opfylder føl-
gende kriterier for digitale læremidler (Læremiddel.dk, 2020):  

 Læremidlet skal have værdi for eleven: Det skal være tilgængeligt, der skal være en progression 
frem mod målene for elevens læring, og der skal være forskellige måder, eleverne kan nærme sig 
disse mål på. 

 Læremidlet skal have værdi for læreren: Det skal give læreren mulighed for at udvikle sin praksis 
og støtte læreren i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen og elevernes læring. 

 Læremidlet skal have værdi i forhold til samfundets mål for skolen: Folkeskoleloven skal følges, 
Fælles Mål skal kunne opfyldes, og læremidlet skal være fagligt og pædagogisk opdateret. 

Elevernes deltagelse i konstruktionsprocessen som led i deres egen læring har tilbudt en rummelig 

læringsproces med mulighed for kategorial dannelse med kendskab til stoffets materiale og formale 

aspekter. Derved har de kunnet udvikle ’kreativitet, eksperimentering, indlevelse og analyse’ (Levin-

sen & Sørensen, 2014 p. 135). Der er endvidere tegn på, at lærere og pædagoger også har udviklet et 

bredere repertoire af digitale metoder til anvendelse i egen undervisning og pædagogisk praksis (Le-

vinsen & Sørensen, 2014, p.183). På denne måde kan projektet siges at have bidraget med inspiration 

og innovation til udvikling af læremidler i et 21st Century Learning perspektiv. 
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6.2 Sammenfattende  

Sammenfattende er der indikationer på, at projektet via gennemførelse af de planlagte 6 workshops 

og de mellemliggende aktiviteter har opnået nye kompetencer i forhold til Mål 3 - der vedrører en 

kombineret ’maddannelse’ og ’digital dannelse’. Endvidere, at lærere og pædagogers deltagelse i pro-

jektet har bidraget til et styrket samarbejde omkring LOMA som et handlingsorienteret undervis-

ningskoncept, der har haft positive resultater på elevernes faglige udbytte og begrebsudvikling i rela-

tion til mad og sundhed.  

Der er tegn på at eleverne ved deltage i ’LOMA-digi’ har opnået mål i forhold til Mål 3,  herunder ud-

viklet deres sproglige begrebsapparat  i relation til mad og sundhed. Her forstået som mad- og sund-

hedsrelateret handlekompetence i form af øget viden, færdigheder, ejerskab, selvtillid, motivation og 

kritisk tænkning (Ruge et al. 2016; Ruge, 2020). Endvidere har eleverne udviklet et repertoire inden-

for digitale læremidler, som de kan anvende både i relation til LOMA-undervisning og i andre fag. 

I forhold til elever med dansk som andetsprog (DSA elever) er det muligt at disse elever kan have sær-

ligt nytte af at arbejde med ’LOMA spilplatformen’ før, under og efter et LOMA-undervisningsforløb 

eller projektuge. I forbindelse med udarbejdelse af de analoge kort og spil var der motivation og enga-

gement i forhold til at alle elever kunne anføre navne på frugter og grøntsager på flere sprog, hvilket 

befordrede en positiv ’sam skabelse’ og ejerskab på tværs af kulturer, familier, sprog, køn og andre 

forhold. DSA elever fortsat vil have brug for ekstra instruktion og support, såfremt de skal opnå et 

højere fagligt udgangspunkt ved starten af et LOMA-undervisningsforløb. Det vil derfor være en an-

befaling at der søges midler til at udvikle et særligt modul for DSA undervisere og at dette gøres i tæt 

samarbejde med underviserne og gennemføres ud fra aktionslærings principper.  

Generelt er skolers LOMA undervisning, med anvendelse af LOMA-spilplatformen, ikke afhængig af 

et åbent skole samarbejde med en bestemt jordbruger, men kan kombineres med ekskursioner til an-

dre økologiske, bæredygtige og klimavenlige landbrug eller gartnerier. Endvidere kan skolehaver eller 

’perma-kulturer’ på skolens arealer indgå som genstand for fotos, tegninger og spil med de dyr, plan-

ter og mennesker, der indgår i fødekæder og økosystemer. Dermed kan projektets leverancer også 

anvendes til udvikling af semantiske læremidler, der f.eks. kan styrke elevernes kendskab til FN’s ver-

densmål for bæredygtig udvikling, samt deres udvikling af handlekompetence i forhold til de kom-

mende store udfordringer for miljø- og klima.  

Der er fortsat stor interesse for projektets resultater fra andre skoler, samt fra forsknings- og udvik-

lingsmiljøer indenfor integreret tilgang til skolemad. Derfor vil det også være relevant at formidle de 

foreløbige resultater i artikelform i fagpædagogiske tidsskrifter. Et første eksempel på dette er artikel 

på www.læremiddel.dk, University College Lillebælt, der handler om projektet og baggrunden for det. 

I forhold til LOMA-spilportalens videre udvikling anbefales det i samarbejde med en gruppe af lærere 

og pædagoger, at gennemføre opfølgende forløb med særligt fokus på at følge elevernes faglige ud-

vikling i f.eks. læsning og stavning. Fremadrettet kan det endvidere blive interessant at følge, hvordan 

’LOMA-spilportalen’ fungerer når mange skoler og elever opretter spil og baner.  Efter aftale mellem 

Strandgårdsskolen i Ishøj og Filstedvejens skole har førstnævntes lærer og 3. + 4. årgang fået mulig-
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hed for at teste spilplatformen inden offentliggørelsen d. 1. april 2020. UCL vil følge op på denne af-

prøvning via observationer og interviews med deltagerne. Pr. 1. april vil der være udviklet en lærer-

vejledning til ’LOMA-Spilportal’, der dels vil vejlede i forhold til de spiltekniske forhold, dels vil vejlede 

i forhold til temaer og undervisningsforløb i fagene dansk, matematik, naturteknologi og historie på 3. 

og 4. årgang 

Endvidere, er det en anbefaling, at de lærere og pædagoger på Filstedvejens Skole, som har været 

med til at udvikle LOMA-spilplatformen fremadrettet får mulighed for at give råd og vejledning til kol-

leger på andre skoler – enten på seminarer, workshops, blogs eller pr. mail, hvilket vil kræve tilførsel af 

ekstra ressourcer eller en form for brugerbetaling. I et fremadrettet udviklingsperspektiv kan det 

overvejes, om det er relevant og nyttigt at udvikle metoder til at måle den enkelte elevs progression i 

spil på ’LOMA-spilportal. F.eks. med indsamling af data og registrering af point for elevens udvikling 

og efterfølgende arbejde på at blive bedre til at løse opgaverne. Dette bør dog ikke modvirke elever-

nes glæde og motivation ved at anvende og lære via ’LOMA-spilportalen’. Det bør undersøges, hvad 

der allerede findes af målemetoder og hvad der virker i forhold til den relevante målgruppe, herunder 

elever med særlige sproglige udfordringer. Det kan også anbefales at undersøge mulighed for at ud-

give en engelsk version af ’LOMA spilportalen’, herunder en version der i sværhedsgrad er henvendt 

til mellemtrin og udskoling.  

Dorte Ruge, Ph.d. og seniorforsker, Afdeling for Anvendt Forskning i Pædagogik og didaktik 

Februar 2020. 
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Bilag  

A. Spørgeskema  

B. Fotos (link til URL) 

 

Bilag A. Basis spørgeskema. 

Evaluering af workshop i ’Mad som ramme for helhedsorienteret tilgang til maddannelse i indsko-
ling’. 
  
 
 

Hvad er din profession? 

(1)  Lærer 

(2)  Pædagog 

(3)  Leder 

(4)  Andet _____ 

 
 

Din erfaring med LOMA inden workshoppen? 

(1)  Det er helt nyt for mig. 

(2)  Jeg har været med på sidelinien 

(3)  Jeg har hørt om det fra elever 

(4)  Jeg har hørt om det fra kolleger 

(5)  Jeg har selv været underviser på LOMA-undervisningsforløb 

(6)  Jeg har været koordinator på LOMA-undervisningsforløb 

 
 

I hvilket omfang mener du at projekt "Udvikling af maddannelse på Filstedvejens Skole" er relevant 

for dine elever på Filstedvejens Skole 

(1)  Slet ikke relevant 

(2)  Lidt relevant 

(3)  En del relevant 

https://drive.google.com/drive/folders/1FdjIj4_d18-lpAdT85Tup0SKveXZL15k?usp=sharing
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(4)  Meget relevant 

 
Hvad har du deltaget som 
(1)  Deltager 

(2)  Andet 

 
 

Du har sagt at du har deltaget som andet. Hvad har du lavet? 

(1)  Oplægsholder 

(2)  Planlægger af workshops 

(3)  Andet _____ 

 
 

Hvad var dit udbytte af workshoppen i forhold til 

 Højt Medium Lavt Slet ikke 

Relevans i forhold til dit fag og 

LOMA undervisning 
(1)  (2)  (3)  (4)  

Nye perspektiver på dit/dine fag (1)  (2)  (3)  (4)  

Styrket tværfaglighed (1)  (2)  (3)  (4)  

Styrket tvær-professionelt samar-

bejde i teams 
(1)  (2)  (3)  (4)  

Øget forståelse af hvad LOMA 

handler om 
(1)  (2)  (3)  (4)  

Øget motivation til at gennemføre 

LOMA-undervisning sammen med 

kolleger 

(1)  (2)  (3)  (4)  



 

32 
 

 

 Højt Medium Lavt Slet ikke 

Øget handlekompetence i forhold 

til at undervise indenfor mad og 

sundhed 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Øget digital kompetence indenfor 

udvikling af pædagogiske spil 
(1)  (2)  (3)  (4)  

Øget kendskab til lokalområdet 

som læremiddel, herunder Egholm 

folkefarm 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Ideer til undervisning i projektet, 

der kan fremme bedre relationer 

mellem elever med 1 sprog og ele-

ver med 2 sprog 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Ideer til undervisning i projektet, 

der kan fremme begrebsudvikling 

hos elever med 2 sprog 

(1)  (2)  (3)  (4)  

 

Fik du andet udbytte ud af workshoppen? 

 
__________________ 
 
 
 
 
Vurdering af de enkelte oplæg på workshoppen: 

 

 Meget høj grad Høj grad Mindre grad Slet ikke 

Oplægget var relevant for mig (1)  (2)  (3)  (4)  
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 Meget høj grad Høj grad Mindre grad Slet ikke 

Oplægget gav mig ny viden (1)  (2)  (3)  (4)  

Oplægget gav mig bedre for-

ståelse af projektet 
(1)  (2)  (3)  (4)  

Oplægget gav mig nyttige in-

put i forhold til udvikling af 

nye læremidler i projektet 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Oplægget gav mig nyttig in-

put i forhold til tilrettelæg-

gelse og gennemførelse af 

undervisning i projektet 

(1)  (2)  (3)  (4)  

 
 
 

Viden deling online 

 Meget enig Lidt enig Lidt uenig Meget uenig 

Deling af dokumenter online 

via Google fungerer godt for 

mig 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Samarbejde via Google-docs 

fungerere godt for mig og mit 

team 

(1)  (2)  (3)  (4)  
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Har du forslag til forbedringer til næste workshop, der handler om gennemførelse af konkrete under-

visningsforløb 

______________________________________________________________________ 

 

 

Tusind tak fordi du har besvaret dette spørgeskema. 
 
 
 






