
	  
	  
	  
Eksempel	  på	  evalueringsspørgsmål	  i	  forhold	  til	  de	  opstillede	  læringsmål	  
	  
Har	  jeg	  opnået	  de	  mål	  jeg	  stillede	  mig	  ved	  starten	  af	  dette	  projekt?	  
	  
Fagligt	  –	  i	  relation	  til	  den	  stillede	  opgave	  

1. Har	  jeg	  fået	  svar	  på	  de	  spørgsmål	  jeg	  undrede	  mig	  over?	  
2. Har	  jeg	  taget	  stilling	  til	  problemfeltet?	  
3. Har	  jeg	  kunne	  konkludere	  noget	  ud	  fra	  den	  viden	  jeg	  har	  tilegnet	  mig?	  
4. Hvordan	  vurdere	  jeg	  selv	  mit	  faglige	  arbejde?	  
5. Hvordan	  vurdere	  jeg	  min	  kommunikation	  omkring	  mit	  arbejde?	  
6. Hvordan	  var	  andres	  respons	  på	  mit	  arbejde?	  
7. Var	  der	  noget	  der	  var	  svært?	  

	  
	  
Fagligt	  –	  i	  relation	  til	  mine	  personlige	  mål	  

1. Har	  jeg	  fagligt	  fået	  noget	  ud	  af	  at	  arbejde	  med	  denne	  opgave?	  –	  hvorfor/hvorfor	  ikke?	  
2. Har	  jeg	  lært	  noget	  nyt?	  –	  hvad	  har	  jeg	  lært?	  
1. Beskriv	  3	  tegn	  på	  at	  du	  har	  lært	  noget	  fagligt	  ved	  dette	  arbejde.	  
2. Kan	  jeg	  bruge	  det	  jeg	  har	  lært	  til	  noget?	  –	  hvad	  kan	  jeg	  bruge	  det	  til?/Hvorfor	  kan	  jeg	  ikke	  

bruge	  det	  til	  noget?	  
3. Var	  der	  noget	  der	  gjorde	  det	  vanskeligt	  at	  løse	  opgaven?	  Hvad?	  Hvorfor?	  	  
4. Hvordan	  fik	  jeg	  planlagt	  min	  opgave	  i	  forhold	  til	  den	  tid	  der	  var	  til	  rådighed?	  

	  
	  
Personligt	  	  

1. Hvordan	  har	  min	  arbejdsindsats	  været	  i	  dette	  arbejde?	  
2. Er	  jeg	  tilfreds	  med	  det	  arbejde	  jeg	  har	  leveret?	  Hvorfor?	  Hvorfor	  ikke?	  
3. Har	  jeg	  opnået	  de	  personlige	  mål,	  jeg	  satte	  mig	  for	  inden	  jeg	  gik	  i	  gang	  med	  arbejdet?	  
4. Hvordan	  har	  samarbejdet	  fungeret	  i	  forhold	  til	  min	  gruppe?	  
5. Hvordan	  har	  min	  arbejdsindsats	  i	  gruppen	  været	  i	  forhold	  til	  de	  andre	  gruppemedlemmer?	  
6. Hvordan	  var	  motivationen	  for	  arbejdet	  da	  jeg	  gik	  i	  gang	  med	  opgaven?	  
7. Hvordan	  var	  motivationen	  undervejs	  i	  mit	  arbejde	  med	  opgaven?	  

	  
Hvilket	  råd	  vil	  jeg	  give	  mig	  selv	  næste	  gang,	  jeg	  skal	  løse	  en	  opgave	  som	  denne?	  
	  
Samlet	  evaluering	  
Hvilke	  bemærkning	  vil	  jeg	  skrive	  til	  mig	  selv,	  når	  jeg	  har	  vurderet	  mit	  samlede	  arbejde?	  
	  
	  


