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BUT WHY?



•ALTER

•ORGEL

•BÆNKE

•OBLATER

•LYSEKRONE



•RULLEBORD

•ORKESTER

•STOLE

•BRØD

•DISKOKUGLE



MOD MÅLET



MIT BUT WHY?



digital produktion



Må jeg godt læse?



Selvstændige elever



kompetencer trænes





De 10 hv’er



Lad onsdag være

den nye mandag



Valgfrihed og

motivation
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sylig procesUgeskema og værksteder



8 veje til differentiering

1. Selvstændige elever

2. Valgfrihed



Break out

Hvad kan dine elever enkelt 

komme til at gøre selv? 

Opgaver, aktiviteter, faste valg.

Hvad skal de træne for at kunne 

selv?



Mere undersøgelse –

mindre instruktion



er døren åben?



Forskellig

målopfyldelse





Læring i samarbejde



Mindset og sprog



Mindset og sprog



8 veje til differentiering

1. Selvstændige elever

2. Valgfrihed

3. Mere undersøgelse end instruktion

4. Forskellig målopfyldelse

5. Vores mindset og sprog



Forskellige

opgaver





synlig proces



Forskelligt materiale/udtryksform



Forskelligt materiale/udtryksform







differentieret læring



Vores uvidenhed …



Jeg er skide dårlig til ...

DET må vi bruge i

undervisningen!



din uvidenhed

elevens ejerskab

indholdets anvendelighed





5 min: “Hvad er jeg optaget af?”

5 min: “Hvornår er differentiering lykkes i min 

klasse?”

10 min: Samtale og fælles refleksion: “Hvilke 

tiltag kan vi enkelt indføre ift. 

differentiering?”



8 veje til differentiering

1. Selvstændige elever

2. Valgfrihed

3. Mere undersøgelse end instruktion

4. Forskellig målopfyldelse

5. Vores mindset og sprog

6. Forskellige opgaver og åbne opgaver

7. Forskellige præsentationsformer

8. Vores uvidenhed







En tanke

En to do



www.menti.com

94 52 33 12





Hvad skal jeg lave?

(indhold)

Hvorfor skal jeg lave det?

(mening)

Hvordan skal jeg lave det?

(metode)

Hvor skal jeg lave det?

(placering)

Hvornår skal jeg lave det?

(tidspunkt)

Hvor længe skal jeg lave det?

(tidshorisont)

Hvem skal jeg lave det med?

(personer)

Hvor meget skal jeg lave?

(mængde)

Hvem kan jeg få hjælp af?

(person)

Hvad skal jeg lave bagefter?

(indhold)

De 10 hv’er


