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Relevans 

App'en passer godt til 
formålet og er passende for 
eleven 

App'en er relatert til formålet 
og er for det meste passende 
for eleven 

Begrenset tilhørighet til 
formål og er kanskje ikke 
passende for eleven 

Ikke samsvar med formål 
og ikke passende for 
eleven 

Tilpasning 

App'en tilbyr full fleksibilitet i 
forhold til elevens behov for å 
tilpasse innhold og endre 
innstillinger  

App'en tilbyr noe fleksibilitet i 
forhold til elevens behov for å 
tilpasse innhold og endre 
innstillinger 

App'en har begrenset 
fleksibilitet når det gjelder å 
tilpasse innhold og 
innstillinger til elevens behov 

App'en gir ingen 
muligheter for personlige 
tilpasninger 

Tilbake-
meldinger 

Eleven får spesifikke 
tilbakemeldinger 

Eleven får tilbakemeldinger Eleven får begrenset 
tilbakemelding 

Eleven får ikke 
tilbakemeldinger 

Høyere ordens 
tenking 

App'en oppmuntrer til høyere 
ordens tenking inkludert 
kreativitet, evaluering og 
analysering 

App'en tilrettelegger for bruk 
av høyere ordens tenking 
inkludert evaluering, 
analysering og å 
anvende/applikere 

App'en tilrettelegger mest for 
bruk av lavere ordens tenking 
som å forstå og huske 

App'en tilrettelegger bare 
for bruk av lavere ordens 
tenking som å forstå og 
huske 

Brukbarhet 

Eleven kan starte opp og 
bruke app på egenhånd 

Eleven må få lærer til å vise 
hvordan man bruker app'en 

Eleven må bli vist hvordan 
man skal bruke app'en hver 
gang den skal brukes 

App'en er vanskelig å 
bruke, må ofte startes på 
nytt under bruk 

Engasjement 

Eleven er svært motivert for å 
bruke app'en 

Eleven bruker app'en etter 
instruksjon fra lærer 

Eleven oppfatter app'en som 
"mer skolearbeid"  

Elevene unngår å bruke 
app'en og klager tidvis når 
bruk er påkrevet 

Deling 

Spesifikk oppsummering av 
elevens progresjon eller 
produkt er lagret i app'en og 
kan bli eksportert til lærer 
eller til et publikum 

Elevens progresjon eller 
produkt er tilgjengelig i 
app'en, men eksport er 
begrenset og krever kanskje 
skjermdump 

Begrensede data om elevens 
progresjon eller produkt er 
ikke tilgjengelige 

Elevens progresjon eller 
produkt blir ikke lagret 
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