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SELFIE er et gratis værktøj, som kan
brugertilpasses og er let at bruge, og som hjælper

skoler til at vurdere, hvor de står i forhold til
læring i den digitale tidsalder.

Får din skole mest muligt ud af digitale teknologier
til undervisning og læring?

skoles digitale potentiale 
Opdag din

med

Anonym dataindsamling.
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1. Vælg din skolekoordinator

Hvis du gerne vil bruge SELFIE på din skole, består første trin
i at tildele koordineringen af øvelsen til en person eller et lille
team.

2. Registrer din skole

Skolekoordinatorer:
    registrerer skolen på SELFIE-platformen ved at angive
grundlæggende oplysninger såsom skoletype (f.eks. grundskole
eller ungdomsuddannelse), størrelse og beliggenhed,
    vælger tidshorisonten for SELFIE-øvelsen,
    vælger, hvem der skal deltage (f.eks. hvilken gruppe af
elever/studerende).

3. Tilpas dine spørgsmål

SELFIE giver dig mulighed for at vælge eller tilføje spørgsmål,
der svarer til din skoles behov og kontekst. Se, hvad det kan
være nyttigt at tilføje ud over standarderklæringer og
spørgsmål.

4. Begynd at spørge!

Koordinatorerne inviterer elever/studerende, lærere og
skoleledere til at deltage i SELFIE på anonym basis. Det tager
ca. 30 minutter at udfylde spørgeskemaet. For lærere og
skoleledere kan dette gøre på et tidspunkt, der passer dem;
for elever/studerende anbefaler vi at gøre det som en
del af en lektion.

5. Få resultaterne

Når deltagerne har besvaret spørgsmålene, genererer SELIE
en rapport for din skole, der viser de aggregerede resultater
på en visuel og interaktiv måde. Resultaterne er fuldstændigt
anonymiserede. Rapporten tilhører skolen, og det er kun skolen,
der har adgang til den.

6. Debat og handling

Du kan bruge resultaterne fra SELFIE til at starte en diskussion
om, hvordan teknologier understøtter undervisning, læring og
vurdering af elever/studerende på din skole. Dette kan hjælpe
dig med at udarbejde en handlingsplan og fastlægge prioriteter.

7. Tilpas dine fremskridt

Du kan gentage vurderingen regelmæssigt for at måle
fremgangen og se, hvor der er behov for mere handling.

Sådan fungerer SELFIE

Hvorfor bruge SELFIE?
SELFIE involverer elever, lærere og skoleledere i fælles overvejelser om brugen af teknologi. Brugen af SELFIE sætter fokus
på spørgsmål som:

SELFIE kan hjælpe skoler til at træffe informerede beslutninger ved at gennemgå og løbende forbedre den måde digitale
teknologier bruges på i undervisning, læring og vurderinger.

på hvilke områder bruger vi teknologien på en effektiv måde, og hvor kan skolen gøre det bedre?
har skolen en vision for, hvordan den vil bruge teknologien, og hvis ja, kender de ansatte og eleverne til den?
hvilken form for kurser synes lærerne, gavner dem mest?
hvor skal der bruges penge?

er gratis
kan tilpasses den enkelte
skole
findes på over 30 sprog

er let at oprette og god til at besvare spørgsmål
giver god databeskyttelse – den indsamler ingen
personoplysninger
er designet og testet i samarbejde med skoler i hele Europa

SELFIE
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A. Lederskab B. Samarbejde og
networking

C. Infrastruktur
og udstyr

G. Vurderingspraksisser H. Elevens digitale
kompetence

E. Pædagogik:
Støtte og ressourcer

F. Pædagogik:
Gennemførelse i

klasselokalet

D. Løbende faglig
udvikling

SELFIE-rapport

SELFIE-områder
SELFIE kan bidrage til at indlede en dialog på skolen om otte potentielle områder, hvor der er plads til forbedringer:

Når SELFIE er afsluttet, modtager hver skole en skræddersyet, interaktiv rapport, som både giver dybdegående data og
hurtige indblik i styrker og svagheder.

A1. Digital strategi
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B2. Diskussion af brugen af teknologi

C3. Internetadgang

D4. Muligheder for LFU

E1. Onlineuddannelsesressourcer

F5. Elevsamarbejde

G1. Vurdering af færdigheder

H9. Oprettelse af digitalt indhold
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@EU_ScienceHub
@EUDigitalEDU

#SELFIE_EU

Kontakt os_ JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu

Abonner på vores nyhedsbrev
og deltag i vores LinkedIn-gruppe!

Besøg vores websted_ https://education.ec.europa.eu/selfie

Værktøjet er udviklet sammen med et team af eksperter fra skoler, undervisningsministerier
og forskningsinstitutter i hele Europa. Partnerinstitutionerne omfatter Det Europæiske

Erhvervsuddannelsesinstitut, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) og
UNESCO's institut for informationsteknologi i undervisningen.

Følg os!

https://education.ec.europa.eu/selfie
https://ec.europa.eu/newsroom/selfie/user-subscriptions/1611/create
https://www.linkedin.com/groups/9079225/

