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Læringsmål
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Forord

»Nåh Grethe, vi skal lave et målsætningsskema for dig.« Grete på 93 
år var lige kommet på et rekreationshjem efter, at hun var faldet og  
havde brækket hoften. En professionel omsorgsleder er den ansvar-
lige for, at der skal udfyldes et målsætningsskema i samarbejde med 
den nye patient. Da Grethe uforstående ser på omsorgslederen,  
vender denne sig om til hendes søn og spørger, om Grethe er døv. 
»Nej,« svarede sønnen, »hun forstår bare ikke dit sprog om et mål-
sætningsskema.« Overalt i den offentlige sektor fra vugge til krukke 
synes der at være fokus på målsætning, hvor et målsætningsskema 
kan indgå som en del af velfærdsteknologien. I dette Sprogforum-
nummer, Læringsmål, retter vi blikket på, hvad læringsmål kan  
indebære af betydninger i uddannelserne.

Allerede i midten af det forrige århundrede fremsatte en uddan-
nelsesforsker fire rationaler, som han mente måtte gælde på tværs af 
alle uddannelser: mål, indhold, organisering og evaluering (Tyler 
1949). Den dag i dag refereres der til Tylers rationaler om de fire fun-
damentale hjørnesten for uddannelser. I de senere års reformer af 
uddannelserne kan man konstatere, at rationalet mål fylder meget 
mere, end det tidligere har gjort. Der har nok altid eksisteret formåls-
beskrivelser for uddannelser, men det er af nyere dato at sætte præ-
cise delmål for vejene til overordnede mål, sådan som det fx fremgår 
af Kabel og Svarstads artikel i dette nummer. At curriculære styre-
dokumenter er historiske og politiske skrifter, kan ses ved, at skif-
tende regeringer vægter forskellige uddannelsesindsatser. Med  
henvisning til Tylers rationaler kan man eksempelvis konstatere, at 
der i den nyeste reform af folkeskoleloven er sket et paradigme skifte 
fra fokus på indhold til fokus på mål, som skal forstås som kompe-
tencemål. Den samme udvikling fremgår af Fristrups artikel om 
gymnasiereformen fra 2005, og på universiteterne har man i mange 
år formuleret kompetencemål for uddannelserne.

I forbindelse med folkeskolereformen udgav Undervisningsmi-
nisteriet publikationen: »Læringsmålstyret undervisning i folkesko-
len« (2014). For at demonstrere målfokusset kan man registrere, 
hvordan mål italesættes i denne publikation. Der er følgende fund: 
mål – Fælles Mål – Forenklede Fælles Mål – klare mål (og ikke:  
Klare Mål) – læringsmål – læringsmålstyret – færdighedsmål –  
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