
Navn:      Dato 

Sæt kryds i de felter, der betyder mere for dig end de øvrige 

Jeg har behov for: 

 Tid til notater Have tid til at skrive notater i undervisningstiden (Sprog) 

 Teori til praksis Brug for at få teorien omsat til mit hverdagsliv (Intra) 

 Tæt kontakt til underviser Tryghed ved en underviser der er tæt på hele tiden, så jeg ikke nødvendigvis 

behøves at kalde (Intra) 

 Hjemmearbejde Øvelser som jeg kan få lov til at medtage til hjemmeopgaver (Intra) 

 Gentagelse af gennemgået stof Tid til opsummering (Så funktionen bliver gentaget) (Intra) 

 Korte pauser Små korte strække ben pauser, for at hvile øjne og hjerne (Intra/Krop) 

 Tid til spørgsmål Tid til at stille spørgsmål med passende intervaller ELLER (x) 

 Indskyde spørgsmål Mulighed for at afbryde underviseren ved spørgsmål om det vi er i gang med (x) 

 Plan over forløbet som kopi En plan over hvilke funktioner vi skal arbejde med i hele forløbet (x) 

 Kopier over funktionen Kopier med korte forklaringer om, hvordan man kan benytte funktionen (sprog) 

 Demo af programmet demonstrationer over, hvilke relevante funktioner man har mulighed for at arbej-

de med i programmet (Spatial) 

 Brug af transviewer (Projektor) At se funktionen vist på en transwiever før jeg selv prøver den (Spatial) 

 ”Hands – on” At få lov at prøve funktionen på min egen computer mens underviseren trin for 

trin fortæller om den samt viser den på transviewer (Krop) 

 Røre ved de ting vi arbejder med 

(Hardware) 

Mærke de ting fysisk som jeg har mulighed for at mærke. F.eks. ved gennemgang 

af hardware (Krop) 

 Brug af musik Lytte til min mp3 afspiller eller cd i computeren med tilkoblede hovedtelefoner 

(Musik) 

 Computerprogrammer Oplysninger om Interaktive programmer (computerprogrammer som jeg selv kan 

styre handlingen af, til hjemmebrug) (Inter) 

 Tid og ro At arbejde alene og i ro med de opgaver jeg får (Intra) 

 Studiegruppe Behov for deltagelse i studiegruppe sammen med andre, om programmerne. (In-

ter) 

 Fotokopi af tips og ideer Få ”Guldkornene” som fotokopi (Sprog) 

 Notater At nedskrive fra tavlen til mine egne notater (Sprog) 

 Fremlæggelse for andre Fremlægge de finesser for de andre elever som jeg finder ud af (Inter) 

 Skitser til overblik som kopi Ideskitser – (Krop/spatial) 

 Oversigt over beliggenhed af 

funktionerne som kopi 

Mind Maps over de anvendte funtionerne i programmerne (Spatal) 

 Gruppearbejde Arbejde i grupper med emnerne (Inter) 

 Materiale som kopi Materiale der indeholder mange illustrationer (Spatial) 

 Materiale som kopi Anvisninger der er skrevet i punktform (x) 

 Hjemmearbejde Øvelser som jeg kan få lov til at tage med hjem og øve på (Intra) 

 Opsummering Tid til opsummering (Så funktionen og arbejdet med den, bliver gentaget) (Intra) 

 Mulighed for at spørge, LIGE når 

tvivlen kommer 

Mulighed for at afbryde underviseren ved spørgsmål om det vi er i gang med (x) 

 Demo FØR jeg selv prøver eller At se funktionen vist på en transwiever før jeg selv prøver den (Spatial) 

 Demonstration SAMTIDIG med 

at jeg selv prøver det. 

Arbejde med funktionen på egen computer samtidig med at fremgangsmåden 

bliver forklaret trin for trin (Spatial) 

 Notere mens jeg selv arbejde med 

udforskning af programmet 

Sidde og notere ved selvstudie med kommentarer til de forskellgie funktioner 

som du opdager i programmet (Naturalistisk/Sproglig) 

 


