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I N D H O L D

Sprog og Hvorledes præsenteres indholdet (herunder Er denne præsentation og dette pædagogiske
layout illustrationer, billeder etc.) i forhold til formål hensigtsmæssig i »min« undervisning?

layout og sprog? Har præsentationen 
et pædagogisk formål?

Centrale Hvorledes forklares faglige begreber? Er denne forståelse tilstrækkelig? 
begreber Hvilken forståelse af indholdet præsenterer Er denne forståelse ønskelig?

materialet, og hvilke begreber anvendes? 

Niveau/ Rammer materialet målgruppen? Rammer materialet klassen/den enkelte 
klassetrin elev? Hvordan tilpasser jeg materialet til 

mine elever?

Hvad ind- Er det inddragede generelt eksemplarisk? Er det inddragede eksemplarisk  
drages? Tages der højde for diversitet? i »min« klasse? 

Videnskabssyn Hvilket syn på viden og læring ligger implicit Hvilken konsekvens har dette 
i materialet? Hvilke faglige traditioner trækker vidensskabssyn for henholdsvis
fremstillingen på? dannelsen og »min« undervisning?

Form Præsenteres indholdet via primær- Kan mine elever arbejde med forfat-
kilder eller via forfatterens egen terens fremstilling, og hvorledes kan
fremstilling, og hvilket syn på de forholde sig kritisk til den? Hvad kan
stoffet trækker denne i så fald på? de bruge forfatterens fremstilling til?

Diskurs Hvilken (videnskabelig/filosofisk) Hvilken konsekvens har det at bruge
diskurs præger stoffets organisering? systemet direkte og videreføre forfatterens

pædagogiske diskurs?

L Æ R I N G S F O R U D S Æ T N I N G E R

Udgangspunkt Hvad skal eleverne kunne inden Kan mine elever dette? 
undervisningen? Skal de kunne det?

Kompetencer Hvilke kompetencer inddrages Har mine elever disse kompetencer på det 
og hvorfor? krævede niveau, og har vi tid, rum og ressourcer

til at undervise via disse kompetencer?

R A M M E FA K T O R E R

Tidsperiode Hvor lang tid kræves afsat? Har vi denne tid?

Materialer Hvilke materialer og rum er nødvendige? Har vi dette?

Lovgrundlaget Opfylder materialet de juridiske krav til Kan jeg via materialet opfylde Fælles Mål
skolefaget og folkeskoleloven? og folkeskoleloven? 

Sociale, Hvilken opfattelse af kultur og Er dette hensigtsmæssigt for 
kulturelle, forskellighed (fx mono- eller multi- min klasse?
psykologiske, kulturalisme) er forankret 
fysiske faktorer i materialet?

P R O C E S S E N

Produkt Lægges der op til, at der skabes et produkt? Kan vi bruge dette?
Hvad skal produktet bruges til?

Aktiviteter Er aktiviteterne varierede, og er der mulighed Tager materialet højde for den differentiering, 
for undervisningsdifferentiering? som vi har brug for? Hvordan vil aktiviteterne gøre 

sig i »min« klasse?
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Tilgang(e) Hvilken tilgang(e) til undervisning anvendes? Hvilke styrker og svagheder er der i forhold 
Hvilke styrker og svagheder ligger der i det? til »min« klasse ved at anvende materialets 
(Se også studiespørgsmål til kapitel 4 og 5, og faglige tilgang til undervisning?
sæt dem i relation til det konkrete undervisnings-
materiale).

Refleksioner Fører materialets aktiviteter til Vil dette ske i »min« klasse?
elevernes refleksion over emnet?

Opgaver Er opgaverne varierede i form og indhold? Hvordan kan mine elever arbejde 
Gruppeopgaver? Individuelle? Er opgaverne med opgaverne?
niveaudelte? Er der mulighed for under-
visningsdifferentiering?

V U R D E R I N G

Evaluering Hvorledes tænkes evalueringen? Hvad vil jeg bruge evalueringen til, og 
Hvad evalueres der i forhold til? hvad vil vi gøre anderledes næste gang? 

Kritisk Lægges der op til elevernes kritiske Hvorledes kan mine elever forholde 
refleksion refleksion? sig kritisk til indholdet?

Alsidig Er der lagt op til alsidig eller specifik Har eleven udviklet sig alsidigt ved 
udvikling udvikling? brug af materialet?

Hvad har Lægges der op til elevernes bevidst- Hvorledes bevidstgøres mine elever 
de lært? gørelse om egen læring? om dette?

Hvad skal det Gøres der opmærksom på, hvad Hvorledes bevidstgøres mine elever 
bruges til? eleverne kan bruge det lærte til? om dette?

Hvad kan de bruge det til?

M Å L

Dannelse Sigtes der mod material, Hvorledes vil dannelsen udmønte sig i praksis, 
formal eller kategorial hvis vi følger materialets anvisninger? 
dannelse? Bør noget ændres, dvs. skal noget lægges til 

eller trækkes fra?

Kvalifikation Hvad kvalificerer materialet til? Hvad kan vi bruge materialet til?
Hvad kvalificerer det ikke til?

Alment eller Tages der hensyn til såvel selvdannelse Hvorledes tilgodeser jeg begge dele
individuelt som samfundsdannelse? i min klasse? 

Værdier Opererer materialet i sin præsentation Hvad er konsekvensen af materialets
af indhold og  konstruktion af opgaver syn på, hvad der er værdifuldt?
med et syn på værdier som individuelle
eller almene? 

Folkeskolens Hvorledes forholder og danner materialet til Hvorledes deler jeg dette mål 
formål fx åndsfrihed, ligeværd og demokrati? med mine elever?

Undervisningens Lægges der op til tværfaglighed? Hvorledes kan vi arbejde tværfagligt og  
placering i forhold Opfylder materialet andre af opfylde andre af skolens mål?
til den samlede skolens mål? Har vi fx nogle, der er fritaget fra kristendoms-
skoleundervisning kundskab?
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