
Eleverne har fælles ansvar
og træff er væsentlige beslut-
ninger sammen om indhold, 
proces og produktet af deres 
arbejde. Deres arbejde er ind-
byrdes afh ængigt.

Eleverne arbejder ikke sam-
men parvis eller i grupper.

Eleverne arbejder sammen, 
men har ikke fælles ansvar.

JA

JA

JA

JA

KOLLABORATION

Eleverne har fælles ansvar, 
men træff er ikke væsentlige 
beslutninger sammen.

Skal eleverne træff e væsent-
lige beslutninger sammen? NEJ 3

Skal eleverne have fælles
ansvar? NEJ 2

Skal eleverne arbejde
parvis eller i grupper? NEJ 1

Eleverne har fælles ansvar
og træff er væsentlige beslut-
ninger sammen om indhold, 
proces og produktet af deres 
arbejde. Deres arbejde er ikke 
indbyrdes afh ængigt.

Skal elevernes arbejde være 
indbyrdes afh ængigt? NEJ 4

5



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

PROBLEMLØSNING 
OG INNOVATION

Problemløsning er ikke hoved-
formålet med aktiviteten. Ele-
verne bruger en allerede kendt 
tilgang til det meste af arbej-
det.

Problemløsning er hovedfor-
målet med aktiviteten, men 
problemet er ikke et problem 
fra den virkelige verden.

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

JA

JA

JA

Skal eleverne arbejde 
innovativt? NEJ 3

Skal eleverne arbejde med
et problem fra den virkelige
verden?

NEJ 2

Skal hovedformålet med
aktiviteten være problem-
løsning?

NEJ 1

4



Videnskonstruktion er hoved-
formålet med aktiviteten, og 
eleverne anvender deres viden i 
en ny sammenhæng. Videnskon-
struktionen er tværfaglig, og der 
er læringsmål i mere end ét fag.

VIDENSKONSTRUKTION

Eleverne konstruerer ikke vi-
den, men gennemfører aktivi-
teten ved at gengive oplysnin-
ger eller ved at bruge lignende 
procedurer.

Eleverne konstruerer viden ved 
at fortolke, analysere, synteti-
sere eller vurdere oplysninger 
eller idéer, men videnskon-
struktion er ikke hovedformå-
let med aktiviteten.

Videnskonstruktion er
hovedformålet med aktivite-
ten, men eleverne anvender 
ikke deres viden i en ny sam-
menhæng.

Skal eleverne anvende deres 
viden i en ny sammenhæng? 3NEJ

Skal læringsaktiviteten være
tværfaglig?

Videnskonstruktion er hoved-
formålet med aktiviteten.
Eleverne anvender deres viden 
i en ny sammenhæng, men læ-
ringsaktiviteten har ikke læ-
ringsmål i mere end ét fag.

NEJ

JA

JA

JA

JA

Skal hovedformålet med
aktiviteten være videns-
konstruktion?

NEJ 2

Skal eleverne arbejde med
videnskonstruktion? NEJ 1

4

5



Eleverne bruger it til at under-
støtte videnskonstruktion, og 
brugen af it er nødvendig. Ele-
verne bruger deres kompeten-
ce til at udvikle et it-produkt til 
virkelige brugere.

IT OG LÆRING

Har eleverne mulighed for at 
bruge it?

Eleverne har ikke mulighed for 
at bruge it.NEJ

Skal elevernes videnskon-
struktion understøttes af it?

Eleverne bruger it til at tilegne 
sig eller praktisere grundlæg-
gende færdigheder eller gengi-
ve information. De skaber ikke 
viden.

NEJ

Er brug af it nødvendig for
videnskonstruktionen?

Eleverne bruger it til at under-
støtte videnskonstruktion. De 
ville også kunne konstruere den-
ne viden uden brug af it.

NEJ

Skal eleverne designe et
it-produkt?

Eleverne bruger it til atunder-
støtte videnskonstruktion, og 
brugen af it er nødvendig. Ele-
verne udvikler ikke et it-pro-
dukt til virkelige brugere.

NEJ

JA

JA

JA

JA
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SELVEVALUERING

JA

JA

JA

Aktiviteten er langvarig, og 
eleverne kender læringsmål og 
tilknyttede vurderingskriteri-
er inden afslutning af arbejdet. 
De planlægger deres eget ar-
bejde, men de har ikke mulig-
hed for at revidere deres arbej-
de på baggrund af feedback.

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

NEJ 3

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

Skal eleverne planlægge de-
res eget arbejde? NEJ 2

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

Skal aktiviteten være lang-
varig, og skal eleverne kende 
læringsmål og vurderings-
kriterier på forhånd?

NEJ 1

Aktiviteten er langvarig, og 
eleverne kender læringsmål og 
tilknyttede vurderingskrite-
rier inden afslutning af arbej-
det. De planlægger deres eget 
arbejde og har mulighed for at 
revidere deres arbejde på bag-
grund af feedback.

4



A. Skal eleverne levere
understøttende bevis?

B. Skal kommunikationen
rettes mod en bestemt
modtagergruppe?

Eleverne skaber omfattende 
eller multimodal kommunikati-
on. De leverer ikke understøt-
tende bevis, og deres kommu-
nikation er ikke rettet mod en 
bestemt modtagergruppe.

Eleverne skaber omfattende 
eller multimodal kommunika-
tion og leverer understøtten-
de bevis. Kommunikationen er 
rettet mod en bestemt modta-
gergruppe.

KOMPETENT
KOMMUNIKATION

Eleverne skaber ikke omfatten-
de eller multimodal kommuni-
kation.

Skal eleverne skabe 
omfattende eller multimodal 
kommunikation?

NEJ

NEJ, HVERKEN
A ELLER B

A. Skal eleverne levere
understøttende bevis?

B. Skal kommunikationen
rettes mod en bestemt
modtagergruppe?

Eleverne skaber omfattende 
eller multimodal kommunikati-
on. Eleverne leverer enten un-
derstøttende bevis (forklarer 
deres idéer eller understøtter 
en tese med facts/ eksempler) 
eller retter deres kommunikati-
on mod en bestemt modtager-
gruppe. Men ikke begge dele.

JA, 
A ELLER B

JA

JA, A OG/ELLER B

JA, A OG B
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