PIXI om læringsfokus.nu
Hvad er læringsfokus.nu?
Interview med elever – eksempler fra vores Spørgeguide

Et værktøj der understøtter opsamling af data i forbindelse med
klasseobservationer. Data viser tegn på, om børnene er
understøttet i deres læring og anvendes både i læringssamtaler
med undervisere og i den organisatoriske læring.
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Fortæl med egne ord, hvad du er i gang med at lære
Hvorfor er det vigtigt at lære det?
Hvordan ved det, om du har nået dine mål?
Er der noget, du synes er svært?
Hvordan har du det, når du skal række hånden op og sige
noget på klassen?
Har du fået hjælp undervejs – af hvem og hvordan?
Hvad motiverer dig til at lære mere?
Hvad synes du om, når opgaverne er udfordrende og svære?
Hvilke type aktiviteter foretrækker du?

Skolens læringsfokus

Samtaleark til læringssamtale med underviser

Brug følgende eller vælg selv.

Brug vores samtaleark som skabelon til læringssamtalen med
underviser.

Mål og sammenhæng

Kender eleven til de opstillede læringsmål for
undervisningen og den sammenhæng, de
indgår i?

Tegn på læring

Kender eleven de tegn på læring, der viser
veje til at opnå målene?

Målvidde

Ligger de opstillede læringsmål og tegn på
læring inden for elevens nærmeste
udviklingszone, og er de samtidig
udfordrende?

Feedback

Har eleven fået konstruktiv feedback gennem
dette eller nylige forløb i faget?

Engagement

Opleves eleven forpligtet, engageret og
vedholdende i sin læring – herunder åben
over for udfordringer?

Læringsmiljø

Oplever eleven, at klassens læringsmiljø er
trygt, åbent og inviterende til læring?

•
•
•

Hvad fortæller eleverne?
Analyse og refleksion
Forståelse og handling

Alle vurderinger, bemærkninger fra klasseobservation og aftaler
fra læringssamtale gemmes, så der senere kan følges op.

Organisatorisk læring

Variation

I hvilket omfang vurderes det, at eleven
møder varieret og alsidig undervisning – også
over tid?

Brug konkrete data om læring på jeres skole,
som et kvalificeret supplement til andre data.
Log på ’Min skole’ og se på data for hele skolen. Brug det som
baggrund for initiativer til nye pædagogiske indsatsområder og
ressourcemæssige prioriteringer.

En klasseobservation består af…
•
•
•

En indledende observation i klassen
To-tre interview med tilfældigt valgte elever
En læringssamtale med underviser, hvor børnenes
udsagn bruges til fælles refleksion.

Læs meget mere på læringsfokus.nu, hvor der også er login til
demoskole.

