
Problemknuseren!

Computersystemer



Del 1 Del 1

Spørgsmål til mig selv

Viden om problemet Viden om problemet

1. Hvad har problemet noget med at 
gøre ?

2. Har jeg selv prøvet noget for at få 
problemet løst? 
- Hvis ja, hvilke ting har jeg så prøvet?

3. Har jeg prøvet noget lignende før, og 
hvad gjorde jeg så for at løse det?

1. 

SVAR

2.

3.



Del 2 Del 2
Viden om problemet Viden om problemet

1. Tror jeg at det er noget udenpå 
computeren ( hardware), der ikke 
virker?
Er stikket til X sat rigtigt i computeren? 
Kan vi se/tjekke det nogle stedet på 
computeren?
Virker X overhoved? 
Er der strøm på/i? 
Virker den i andre computere? 

2. Tror jeg at det er noget indeni 
computeren ( software) , der ikke 
virker?
Er der nogle indstillinger der ikke står 
rigtigt? 
Hvor og hvordan kan jeg tjekke det?

1. 

2.

Spørgsmål til mig selv
SVAR



Del 3 Del 3

Hjælp til problemet Hjælp til problemet

1. Har jeg brug for hjælp til problemet? 
 Kan min makker hjælpe? 
 Kan en anden klassekammerat hjælpe? 
 Kan min lærer hjælpe?

2. Hvis jeg skal beskrive problemet, 
hvordan kan jeg så gøre det bedst? Så 
den anden forstår hvad problemet er, 
og hvad jeg i forvejen har prøvet? 

1. 

2.

Spørgsmål til mig selv
SVAR



Hjælp til problemet

Del 4 Del 4

Hjælp til problemet

1. Kunne jeg få hjælp til problemet? Fik jeg 
en forklaring fra min hjælper, eller kan vi 
sammen komme med en forklaring på 
hvordan vi løste det? 

2. Forstår jeg nu hvordan problemet blev 
løst, og hvorfor det i første omgang 
opstod?

3. Tror jeg at jeg en anden gang selv løse 
problemet? 

1. 

2.

3.

Spørgsmål til mig selv SVAR



Del 5 Del 5

1. Nu hvor jeg fik løst problemet, hvad 
har jeg så lært ? Hvad ved jeg nu, som 
jeg ikke vidste før problemet blev løst? 

2. Kan jeg komme i tanke om andre 
lignende problemer jeg ville kunne 
løse på samme, eller næsten samme 
måde? 

1. 

2.

Spørgsmål til mig selv

Blev jeg klogere? Blev jeg klogere?
SVAR



Plads til andre tanker...eller nye 
spørgsmål




