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FIGUR 22: RUTMÖNSTER FÖR SJÄLV- OCH KAMRATÅTERKOPPLING I  ARBETE MED DEFINITIONER
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SOLO-nivå       SOLO-beskrivning               Exempel        Vad ska jag 
göra härnäst?

Prestrukturell
Jag behöver hjälp för
att kunna definiera X

Unistrukturell
Min definition tar upp
en enstaka relevant
idé om X

Multistrukturell
Min definition tar upp
flera relevanta idéer
om X

Relationell
Min definition tar upp
flera relevanta idéer om
X, och kopplar ihop
dessa idéer

Utvidgat abstrakt
Min definition tar upp
flera relevanta idéer om
X, kopplar ihop dessa
idéer och prövar ett
nytt perspektiv på dem
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FIGUR 12: NOTTINGHAMS VERSION AV BLOOMS TAXONOMI
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FIGUR 15: UTMANINGSMODELLEN
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FIGUR 23: RUTMÖNSTER FÖR ARBETE MED ATT JÄMFÖRA OCH KONTRASTERA

SOLO-nivå       SOLO-beskrivning               Exempel        Vad ska jag 
göra härnäst?

Prestrukturell
Jag behöver hjälp att 
identifiera X och Y och 
jag vet inte hur jag ska 
jämföra dem

Unistrukturell
Jag kan identifiera en 
relevant likhet och 
skillnad mellan X 
och Y

Multistrukturell
Jag kan identifiera 
flera relevanta likheter 
och skillnader mellan 
X och Y

Relationell
Jag kan identifiera 
flera relevanta likheter 
och skillnader mellan 
X och Y, och jag kan 
resonera om dem

Utvidgat abstrakt
Jag kan identifiera 
flera relevanta likheter 
och skillnader mellan 
X och Y, jag kan 
resonera om dem och 
jag kan göra generali-
seringar
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FIGUR 24: RUTMÖNSTER FÖR ARBETE MED ATT GRANSKA PÅSTÅENDEN
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SOLO-nivå       SOLO-beskrivning               Exempel        Vad ska jag 
göra härnäst?

Prestrukturell
Jag kan göra ett på-
stående, men jag 
behöver hjälp för att 
komma på ett relevant 
argument, eller en 
invändning

Unistrukturell
Jag kan göra ett 
påstående, och kan 
både komma på ett 
relevant argument och 
en invändning

Multistrukturell
Jag kan göra ett 
påstående och 
formulera flera 
relevanta argument 
och invändningar 

Relationell
Jag kan göra ett 
påstående och 
förklara varför det 
finns flera relevanta 
argument för och 
invändningar mot 
påståendet

Utvidgat abstrakt
Jag kan göra ett 
påstående, ge belägg 
för det, och bedöma 
vilket samlat stöd det 
finns, vilka invänd-
ningar, och med detta 
som grund göra en 
övergripande utvär-
dering av påståendet
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FIGUR 25: RUTMÖNSTER FÖR PLANERING MED STÖD AV SOLO

SOLO-nivå               Handling                      Förslag             Ditt svar          
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FIGUR 26: RUTMÖNSTER FÖR ÅTERKOPPLINGSARBETE I  GRUPP

SOLO-nivå               Handling                      Förslag        Gruppens svar          
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