KOLLABORATION
Skal eleverne arbejde
parvis eller i grupper?

NEJ

1

Eleverne arbejder ikke sammen parvis eller i grupper.

NEJ

2

Eleverne arbejder sammen,
men har ikke fælles ansvar.

3

Eleverne har fælles ansvar,
men træffer ikke væsentlige
beslutninger sammen.

4

Eleverne har fælles ansvar
og træffer væsentlige beslutninger sammen om indhold,
proces og produktet af deres
arbejde. Deres arbejde er ikke
indbyrdes afhængigt.

5

Eleverne har fælles ansvar
og træffer væsentlige beslutninger sammen om indhold,
proces og produktet af deres
arbejde. Deres arbejde er indbyrdes afhængigt.

JA

Skal eleverne have fælles
ansvar?

JA

Skal eleverne træffe væsentlige beslutninger sammen?

NEJ

JA

Skal elevernes arbejde være
indbyrdes afhængigt?

NEJ

JA

PROBLEMLØSNING
OG INNOVATION
Skal hovedformålet med
aktiviteten være problemløsning?

NEJ

1

Problemløsning er ikke hovedformålet med aktiviteten. Eleverne bruger en allerede kendt
tilgang til det meste af arbejdet.

2

Problemløsning er hovedformålet med aktiviteten, men
problemet er ikke et problem
fra den virkelige verden.

3

Eleverne løser et problem fra
den virkelige verden, men de
er ikke nytænkende.
De hverken indarbejder deres
idéer i den virkelige verden eller præsenterer dem for nogen
uden for skolen, som kan indarbejde dem.

4

Eleverne løser et problem fra
den virkelige verden og er
nytænkende. De indarbejder
deres idéer i den virkelige verden eller præsenterer dem for
nogen uden for skolen, som
kan indarbejde dem.

JA

Skal eleverne arbejde med
et problem fra den virkelige
verden?

NEJ

JA

Skal eleverne arbejde
innovativt?

NEJ

JA

VIDENSKONSTRUKTION
Skal eleverne arbejde med
videnskonstruktion?

NEJ

1

Eleverne konstruerer ikke viden, men gennemfører aktiviteten ved at gengive oplysninger eller ved at bruge lignende
procedurer.

2

Eleverne konstruerer viden ved
at fortolke, analysere, syntetisere eller vurdere oplysninger
eller idéer, men videnskonstruktion er ikke hovedformålet med aktiviteten.

3

Videnskonstruktion er
hovedformålet med aktiviteten, men eleverne anvender
ikke deres viden i en ny sammenhæng.

4

Videnskonstruktion er hovedformålet med aktiviteten.
Eleverne anvender deres viden
i en ny sammenhæng, men læringsaktiviteten har ikke læringsmål i mere end ét fag.

5

Videnskonstruktion er hovedformålet med aktiviteten, og
eleverne anvender deres viden i
en ny sammenhæng. Videnskonstruktionen er tværfaglig, og der
er læringsmål i mere end ét fag.

JA

Skal hovedformålet med
aktiviteten være videnskonstruktion?

NEJ

JA

Skal eleverne anvende deres
viden i en ny sammenhæng?

NEJ

JA

Skal læringsaktiviteten være
tværfaglig?

NEJ

JA

IT OG LÆRING
Har eleverne mulighed for at
bruge it?

NEJ

1

Eleverne har ikke mulighed for
at bruge it.

2

Eleverne bruger it til at tilegne
sig eller praktisere grundlæggende færdigheder eller gengive information. De skaber ikke
viden.

3

Eleverne bruger it til at understøtte videnskonstruktion. De
ville også kunne konstruere denne viden uden brug af it.

4

Eleverne bruger it til atunderstøtte videnskonstruktion, og
brugen af it er nødvendig. Eleverne udvikler ikke et it-produkt til virkelige brugere.

5

Eleverne bruger it til at understøtte videnskonstruktion, og
brugen af it er nødvendig. Eleverne bruger deres kompetence til at udvikle et it-produkt til
virkelige brugere.

JA

Skal elevernes videnskonstruktion understøttes af it?

NEJ

JA

Er brug af it nødvendig for
videnskonstruktionen?

NEJ

JA

Skal eleverne designe et
it-produkt?

NEJ

JA

SELVEVALUERING
Skal aktiviteten være langvarig, og skal eleverne kende
læringsmål og vurderingskriterier på forhånd?

NEJ

1

Forudsætningerne for selvevaluering er ikke til stede:
Aktiviteten er ikke langvarig,
eller eleverne kender hverken
læringsmål eller tilknyttede
vurderingskriterier, inden de
afslutter deres arbejde.

2

Aktiviteten er langvarig, og
eleverne kender læringsmål og
tilknyttede vurderingskriterier inden afslutning af arbejdet,
men de planlægger ikke deres
eget arbejde.

3

Aktiviteten er langvarig, og
eleverne kender læringsmål og
tilknyttede vurderingskriterier inden afslutning af arbejdet.
De planlægger deres eget arbejde, men de har ikke mulighed for at revidere deres arbejde på baggrund af feedback.

4

Aktiviteten er langvarig, og
eleverne kender læringsmål og
tilknyttede vurderingskriterier inden afslutning af arbejdet. De planlægger deres eget
arbejde og har mulighed for at
revidere deres arbejde på baggrund af feedback.

JA

Skal eleverne planlægge deres eget arbejde?

NEJ

JA

Har eleverne mulighed for at
revidere deres arbejde på
baggrund af feedback?

NEJ

JA

KOMPETENT
KOMMUNIKATION
Skal eleverne skabe
omfattende eller multimodal
kommunikation?

NEJ

1

Eleverne skaber ikke omfattende eller multimodal kommunikation.

2

Eleverne skaber omfattende
eller multimodal kommunikation. De leverer ikke understøttende bevis, og deres kommunikation er ikke rettet mod en
bestemt modtagergruppe.

3

Eleverne skaber omfattende
eller multimodal kommunikation. Eleverne leverer enten understøttende bevis (forklarer
deres idéer eller understøtter
en tese med facts/ eksempler)
eller retter deres kommunikation mod en bestemt modtagergruppe. Men ikke begge dele.

4

Eleverne skaber omfattende
eller multimodal kommunikation og leverer understøttende bevis. Kommunikationen er
rettet mod en bestemt modtagergruppe.

JA

A. Skal eleverne levere
understøttende bevis?

NEJ, HVERKEN
A ELLER B

B. Skal kommunikationen
rettes mod en bestemt
modtagergruppe?

JA, A OG/ELLER B

A. Skal eleverne levere
understøttende bevis?
B. Skal kommunikationen
rettes mod en bestemt
modtagergruppe?

JA,
A ELLER B

JA, A OG B

