
Följande verb kan användas för att ange olika slags lärandemål

Typ av lärandemål Verb Engelska
Kunskap disponera arrange
Kunskap ordna order
Kunskap definiera define
Kunskap känna igen recognise
Kunskap namnge name
Kunskap identifiera identify
Kunskap lista list
Kunskap repetera repeat
Kunskap lära sig utantill memorise
Kunskap kategorisera label
Kunskap räkna upp list
Kunskap relatera relate
Kunskap framlägga put forward, submit, propound, produce
Kunskap redogöra för state
Kunskap återge record, reproduce
Kunskap uppge state
Förståelse klassificera classify
Förståelse beskriva describe
Förståelse lokalisera locate
Förståelse observera observe
Förståelse känna igen recognise
Förståelse diskutera discuss
Förståelse rapportera report
Förståelse förklara explain
Förståelse återberätta restate
Förståelse uttrycka express
Förståelse recensera review
Förståelse välja select
Förståelse indikera indicate
Förståelse översätta translate
Tillämpning tillämpa apply
Tillämpning hantera manage
Tillämpning välja choose
Tillämpning praktisera practice
Tillämpning demonstrera demonstrate
Tillämpning planera schedule
Tillämpning dramantisera dramatise
Tillämpning skissa sketch
Tillämpning lösa solve
Tillämpning illustrera illustrate
Tillämpning använda use
Tillämpning tolka interpret
Tillämpning skriva write
Analys analysera analyse
Analys särskilja differentiate
Analys planera plan
Analys värdera appraise
Analys bedöma appraise
Analys åtskilja discriminate
Analys urskilja distinguish
Analys kalkylera calculate
Analys kategorisera categorise
Analys undersöka examine
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Analys jämföra compare
Analys experimentera experiment
Analys genomlysa contrast
Analys ifrågasätta question
Analys kritisera criticise
Analys pröva test
Syntetisera ordna arrange
Syntetisera arrangera arrange
Syntetisera organisera organise
Syntetisera initiera initiate
Syntetisera formulera formulate
Syntetisera sätta samman assemble
Syntetisera hantera manage
Syntetisera samla in collect
Syntetisera komponera compose
Syntetisera planera plan
Syntetisera konstruera construct
Syntetisera förbereda prepare
Syntetisera skapa create
Syntetisera föreslå propose
Syntetisera skriva write
Syntetisera härleda conceptualise
Syntetisera utarbeta elaborate
Syntetisera syntetisera synthesise
Syntetisera associera associate
Syntetisera destillera distil
Syntetisera förknippa associate
Syntetisera utveckla develop
Syntetisera producera produce
Kreativitet skapa create
Kreativitet visualisera visualise
Kreativitet föreställa imagine
Kreativitet göra antaganden hypothesise
Kreativitet generera idéer generate ideas
Kreativitet associera associate
Kreativitet sammanknippa connect
Kreativitet designa design
Kreativitet överväga möjligheter consider possibilities
Kreativitet förknippa associate
Kreativitet bearbeta adapt
Utvärdering bedöma judge
Utvärdering uppskatta estimate
Utvärdering utvärdera evaluate
Utvärdering mäta measure
Utvärdering bedöma assess
Utvärdering kritisera criticise
Utvärdering jämföra compare
Utvärdering värdera appraise
Utvärdering åtskilja discriminate
Utvärdering urskilja discriminate
Problematisering lösa solve
Problematisering sönderdela resolve
Problematisering besluta resolve, decide
Problematisering identifiera identify
Problematisering känna igen recognise
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Problematisering tillämpa apply
Problematisering föreslå propose
Problematisering välja chose
Problematisering implementera implement
Problematisering formulera formulate
Problematisering uppskatta estimate
Problematisering värdera assess
Problematisering bedöma assess
Problematisering selektera select
Problematisering definiera define
Problematisering tillhandahålla valmöjligheter provide options
Problematisering planera plan
Problematisering beskriva ett händelseförlopp describe a course of action
Kommunikation kommunicera communicate
Kommunikation undersöka examine
Kommunikation diskutera debate
Kommunikation besvara respond
Kommunikation förvara defend
Kommunikation demonstrera demonstrate
Kommunikation uttrycka express
Kommunikation ifrågasätta question
Kommunikation förklara explain
Kommunikation förespråka advocate
Kommunikation formulera formulate
Kommunikation tala articulate
Kommunikation illustrera illustrate
Kommunikation sammanfatta summarise
Kommunikation presentera present

Ur Guide for busy academics - using learning outcomes to design a course and assess learning

Översatt  2006-04-02 av Tina  Skytt


