Faglige
kompetencer

Viden

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

- Har kendskab til bogstaverne og deres lyde
samt begyndende synteseforståelse

- Kan læse lette bøger eller
benytte sig af alternative
tekstmedier

- Kan analysere og fortolke
tekster, musik og billeder
i forskellige genrer

- Har kendskab til de
4 regnearter

- Tilegner sig matematiske
strategier til benyttelse
af praktisk matematiske
problemer

- Tilegner sig tal- og mængdeforståelse og regner lettere opgaver
- Kan genfortælle en tekst
eller et handlingsforløb i
kronologisk rækkefølge

Læring

- Kan referere en bog eller
tekst og inddrage tid,
sted, personbeskrivelse,
kontekst og genre

- Begyndende bevidsthed
om egne styrker og svagheder

- Aktiv ageren og kompensation for egne styrker
og svagheder

- Stiller spørgsmål og beder
om hjælp

- Deltager aktivt i valg af
emner og arbejdsformer

- Har kendskab til forskellige læringsmedier

- Benytter sig af forskellige
medier til opgaveløsninger

- Anvender tillært viden
til ny viden

- Tilegner sig selvstændigt
ny viden

-Kan udtrykke sig, læse
og skrive eller mestre
alternative redskaber til
skriftlig formidling samt
tekstforståelse

- Har udviklet evne til
selvrefleksion og selvvurdering i forhold til
kompetencer og læringsstrategier
- Er selv- og medstyrende
og tager medansvar
for egen læring og selvudvikling
- Indsamler og udvælger
relevant materiale i forhold til en given opgave
- Formidler viden til andre
- Kan forholde sig kritisk
til samfundsforhold og
samfundsudvikling

Nysgerrighed og
eksperimenteren

- Stiller spørgsmål til de
ting, læreren/pædagogen
fortæller
- Lærer gennem praksis
- Har lyst til at lære

- Undrer sig og forholder
sig analytisk
- Bruger praksis i teori
og teori i praksis
- Danner hypoteser og
afprøver disse

- Kan bruge og anvende
relevante teorier og
redskaber til at løse
en given opgave
- Opsøger viden gennem
flere kilder og forholder
sig kritisk til disse
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