
Teknologi

21st century skills

Anvend en teknologi til at træne en færdighed eller gengive 
informationer med
Søg information om et givent emne på nettet

Niveau 1

Kvalificer jeres samarbejd og/eller læreproces ved at oprette et 
fælles skrivedokument
Anvend teknologi til at indhente og behandle information for tileg-
nelse af ny viden. Ny viden visualiseres
Skabe et produkt eller en mock-up/prototype, der ikke er en gen-
givelse af den information, I allerede har
Leg, lav forsøg og eksperimenter med IT eller andre teknologier for 
at skabe ny viden
Anvend teknologi til at lave noget til en bestemt målgruppe

Niveau 2

Anvend teknologi til forsøg, undersøg og eksperimenter for at tileg-
ne sig ny viden, der kan anvendes i praksis
Anvender og udvikl et teknologisk produkt/prototype som kan 
anvendes i den virkelige verden og løse udfordringer i praksis. Og 
derved gøre arbejdet i praksis lettere eller bedre, fx en form for ny 
velfærdsteknologi
Lav noget med IT eller teknologi som kan fremvises for andre, også 
via et hybridt læringsrum

Niveau 3

Skab eller udvikl en prototype af en ny teknologi, der har en mål-
gruppe, og som løser en udfordring i den virkelige verden. Formå-
let er at videreudvikle eksisterende teknologier. Det kan være et 
produkt lavet på en 3D printer sammenkoblet med et præsentati-
onsprogram på studietube som Tinkercad, easelly m.m. Der er tale 
om en proces og et produkt, og der er en refleksion over proces og 
produkt 
Prototypen bygger på den viden, I har skabt ved hjælp af IT. Der 
er måske lavet en video af en ældre i praksis, der har svært ved at 
spise, og videoen anvendes til at illustrere behovet for en ny tek-
nologi, fx en særlig ske til at spise med eller en app med en særlig 
funktion. 
Præsenter IT-produktet for målgruppen. 
Afprøv og fortæl om teknologiske løsninger

Niveau 4


