
2017-02

KOLLABORATION

4
I skal arbejde sammen i par eller grupper.
I har fælles ansvar for at løse opgaven.
I skal sammen træff e væsentlige beslutninger om opgaven.

3 I skal arbejde sammen i par eller grupper.
I har fælles ansvar for at løse opgaven.

2 I skal arbejde sammen i par eller grupper.

1 I skal arbejde alene om opgaven.

5
I skal arbejde sammen i par eller grupper.
I har fælles ansvar for at løse opgaven.
I skal sammen træff e væsentlige beslutninger om opgaven.
I er afh ængige af hinanden – alle i gruppen har en særlig rolle 
i forhold til at løse opgaven.



2017-02

PROBLEMLØSNING 
OG INNOVATION

1 I skal løse et problem.
I bruger mest en tilgang, I kender i forvejen.

2 I skal løse et problem.
Det er et tænkt problem, dvs. ikke fra den virkelige verden.

3
I skal løse et problem fra den virkelige verden.
I bruger kendte løsninger.
Jeres arbejde slutter, når I har løst problemet – løsningen
bliver ikke ført ud i livet.

4
I skal løse et problem fra den virkelige verden.
I skal fi nde på en ny, innovativ løsning.
I fører selv jeres løsning ud i livet eller deler den med nogle i 
den virkelige verden, som kan føre den ud i livet.



2017-02

VIDENSKONSTRUKTION

5

I får ny viden ved at fortolke, analysere eller vurdere oplys-
ninger eller idéer. 
At få ny viden er den største del af opgaven.
I skal bruge jeres nye viden til også at løse andre typer af
opgaver.
Den viden, I får, skal I kunne bruge i mere end ét fag.

1 I gengiver oplysninger og viden.

3
I får ny viden ved at fortolke, analysere eller vurdere oplys-
ninger eller idéer.
At få ny viden er den største del af opgaven.

2 I får ny viden ved at fortolke, analysere eller vurdere oplys-
ninger eller idéer.

I får ny viden ved at fortolke, analysere eller vurdere oplys-
ninger eller idéer.
At få ny viden er den største del af opgaven.
I skal bruge jeres nye viden til også at løse andre typer af
opgaver.

4



2017-02

IT OG LÆRING

1 I har ikke mulighed for at anvende it.

5
I anvender it til at skabe ny viden.
It er nødvendig for at kunne skabe denne nye viden.
I anvender jeres kompetencer til at udvikle et it-produkt til 
den virkelige verden.

4 I anvender it til at skabe ny viden.
It er nødvendig for at kunne skabe denne nye viden.

3 I anvender it til at skabe ny viden.
I kunne også have skabt denne nye viden uden brug af it.

2
I anvender it til at tilegne jer eller bruge færdigheder og til at 
gengive information.
I skaber ny viden ved hjælp af andet end it.



2017-02

SELVEVALUERING

1 Jeres opgave er hurtig at løse.
Læringsmål eller vurderingskriterier er ukendte for jer.

2 Jeres opgave tager lang tid at løse.
I kender læringsmål og vurderingskriterier på forhånd.

4
Jeres opgave tager lang tid at løse.
I kender læringsmål og vurderingskriterier på forhånd.
I skal selv planlægge jeres arbejde.
I har mulighed for at få feedback undervejs og for at revidere 
jeres arbejde på baggrund af denne feedback.

3
Jeres opgave tager lang tid at løse.
I kender læringsmål og vurderingskriterier på forhånd.
I skal selv planlægge jeres arbejde.



2017-02

KOMPETENT
KOMMUNIKATION

1 I skal skabe kommunikation, der er kort og enkel.

2 I skal skabe kommunikation, der er omfattende eller multi-
modal.

3

I skal skabe kommunikation, der er omfattende eller multi-
modal.
I skal forklare jeres idéer eller understøtte en tese med facts/
eksempler.
eller
I skal rette jeres kommunikation mod en bestemt modtager-
gruppe.

4

I skal skabe kommunikation, der er omfattende eller multi-
modal.
I skal forklare jeres idéer eller understøtte en tese med facts/
eksempler.
I skal rette jeres kommunikation mod en bestemt modtager-
gruppe.


