
Registreringsskema med læringsfokus 

Lærercentreret undervisning  Elevcentreret læring 

Mindst af Mere af Meget mere af Mest af 

Alle elever laver det samme. Der er ekstra opgaver til de 
hurtige elever. 

Eleverne vælger selv ekstra  
opgaver ud fra deres nærme- 
ste læringsmål. 

Eleverne laver noget forskelligt 
på forskellige måder. 

Læreren taler mest. Læreren taler meget. Læreren har fokus på elever- 
nes samtale. 

Eleverne taler mest. 
(Faglig snak) 

Læreren løser alle problemer. Læreren opmuntrer eleverne 
til selv at prøve sig frem. 

Elever hjælper andre elever og 
 læreren med at løse problemer. 

Eleverne er problemknusere. 

Læreren underviser hele tiden 
en hel klasse. 

Eleverne undervises på hold. Læreren bruger mange 
undervisningsformer. 

Eleverne vælger/dikterer selv 
passende undervisningsform. 

Læreren giver ukritisk lektier 
for. 

Læreren differentierer lektier 
og forberedelse. 

Læreren forventer forberedelse. 
Forældrene inddrages. 

Eleven forbereder sig. 

Læreren styrer altid elevernes 
adfærd. 

Læreren motiverer til aktiv 
medvirken og medansvar. 

Læreren opmuntrer 
eleverne til selvstændighed. 

Eleverne er selvstændige i de- 
res arbejds- og læringsprocesser. 

Tidsforbruget er forholdsvist 
ufleksibelt fastlagt (central  
styring). 

Læreren og eleverne aftaler 
tidsrammer. 

Læreren og teamet og eleverne 
aftaler tidsrammer ud over  
centralt fastlagte rammer. 

Eleverne styrer tiden. 

Læreren er alene om at designe 
didaktikken (forbereder og  
tilrettelægger undervisningen). 

Læreren + teamet designer 
didaktikken. 

Læreren + teamet + eleverne 
designer didaktikken. 

Elevene er initiativtagere i 
planlægning af deres  
nærmeste læringsmål. 

Læreren evaluerer selv ved  
afslutning af undervisnings- 
forløb. 

Læreren + teamet evaluerer 
ud fra elevens læringsmål.  

Evaluering foregår løbende  
med fokus på overensstem- 
melse med elevernes behov. 

Eleverne evalueres på mange 
forskellige måder. 

Curriculum styrer alene 
undervisningen. 

Lærerne + teamet styrer  
undervisningen ud fra elever- 
nes mål ift. ”Fælles Mål”. 

Lærerne, teamet og eleverne 
fastlægger læringsmålene. 

Elevernes parathed, interesser 
og læringsprofil former  
undervisningen. 

Max pr. kategori: 10 30 40  20  
Minimum: 25 

© Anholt Læringsværksted Dit resultat:

Lotte
8 gange så meget som eleverne. 90% af timerne bliver brugt på bøger/arbejdsbøger. (Hiebert et al., 2003)

Lotte
Kom. til tekst
"Elevernes forskellighed sløres, eller man reagerer først på den, når den giver problemer." (Tomlinson, 2007:29)

Lotte
Kom. til tekst
"… effekterne af hjemmearbejde er små ... i grundskolen … oplagt mulighed for skolerne til at prøve noget andet …" (se Hattie, 2013:35-37)

Lotte
Kom. til tekst
Eleven tager afsæt i aktuel viden/kunnen, før der gives instruktion. (Dewey)

Lotte
Kom. til tekst
"Tale om mål fokuserer mere på det eleverne viser de kan end på læring." (Watkins et al., 2012:5)

Lotte
Gul seddel
Unmarked angivet af Lotte

Lotte
Kom. til tekst
"Læreren kan lære eleven lige så mange strategier, hun/han vil, men medmin-dre eleven er involveret i planlægning og evaluering, vil deres læring ikke være effektiv." (Watkins et al., 2012:107/ Paris and Paris, 2001:89)

Lotte
Kom. til tekst
"Lektier er undervisningsrelaterede aktiviteter, som eleven skal lave uden for skoletiden." (Sådan hjælper du dit barn med lektierne. 2013-2014:1)

Lotte
Kom. til tekst
"… eleverne som didaktiske designere … drejer sig om teknologiens (især internettets) udvikling, og … om krav om ændrede lærings- og vidensformer som følge af denne udvikling." (B.H. Sørensen et al., Skole 2.0, 2009)

Lotte
Kom. til tekst
Formativ EVA (der evalueres, formes og udvikles i et samarbejde mellem de parter, der indgår i eva løbende) er: 'basis for differentiated teaching'. (Skov, 1992:2)

Lotte
Kom. til tekst
"…det kunde være nyttigere, hvis Lectores bleve forvandlede til Responsores, saaledes, at de paa visse Tider og Steder lode sig indfinde for at svare til de Spørgsmaal …" (Ludvig Holberg: Epigram 68, 1737)

Lotte
Kom. til tekst
"… finding that learners who plan and reflect the most get 30% better score in public examination tasks." (Atkinson, 1999, 10:2, 4-26)

Lotte
Kom. til tekst
"Flow er den tilstand, hvor folk har det allerbedst, og samtidig den tilstand, hvor de lærer og udvikler sig hurtigst og mest." (Knoop, Folkeskolen, 29.2.2004). Kriterie for Flow er bl.a. egen indflydelse på processen.

Lotte
Kom. til tekst
"… handler om, hvordan vi lærer …" (Tomlinson, 2007:24)

Lotte
Kom. til tekst
"ZNU" (Vygotsky)
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