
Færre og klare mål 

Skolen står i den kommende tid over for 
nogle nye udfordringer i forhold til den 
nye skolereform. I debatten op til og under 
reformens vedtagelse drøftede man meget 
rammer og struktur. Flere eller færre timer, 
korte eller længeres skoledage. Men hvad skal 
rammerne indeholde? Mere og bedre læring 
er det korte svar. Alle elever skal blive dygti-
gere. Skal det lykkes, stiller det store krav til 
lederne, lærerne, læreruddannelsen m.fl. 

Et af de kommende større initiativer bliver 
forenkling af de eksisterende Fælles Mål. De 
nuværende Fælles Mål er ikke bliver brugt i 
ret stor udstrækning. Der kan være mange 
årsager til, at centrale læreplaner ikke an-
vendes, men isoleret set peger forskningen 
på, hvordan de skal udformes, hvis de skal 
kunne bruges som redskab til at fremme ele-
vernes læring:

“Goals have been shown to be reliable, po-
werful, and proximal determinants of action. 
They have the strongest effect on action 
when they are both specific and challenging. 
(…) None of this denies the great importance 
of outstanding teaching and institutional 
support.” Hattie, John og Anderman, Eric M. 
(red.) (2013): International Guide to Student 
Achievement (s. 49-53). Routledge.

Lærerne efterspørger selv et didaktisk plan-
lægningsredskab til at målfastsætte samspil 
mellem undervisning og elevers læring. 
Langt de fleste lande har udformet deres læ-
replaner som kompetencemål, men opbyg-
ningerne er meget forskellige.

Lærerne efterspørger også, at målene kan 
understøtte dem i forhold til at håndtere dif-
ferentiering og progression. 

Siden 1993 har undervisningsdifferentie-
ring været et omdrejningspunkt for den 

danske enhedsskole. Det er 
en vanskelig udfordring. 

Hvis alle elever skal 
blive dygtigere, 

så skal lærere differentiere mellem mange 
forskellige læreprocesser. Såvel de ressource-
svage som de ressourcestærke. Og så er der jo 
lige alle de andre. Derfor er det afgørende, at 
skolens mål omhandler læring på forskellige 
niveauer, så læreren på den baggrund kan gå 
i dialog med eleverne om, hvordan de lærer 
mere. 

Endelig skal de ikke kun beskæftige sig med 
de faglige mål, men også med de mere dan-
nelsesmæssige sider af fagene. Det har været 
påstået, også i et essay i dette blad, at målene 
kun kan testes kvantitativt og uden blik for 
de dannelsesmæssige sider. Jeg har ikke set 
målene endnu, men de skal netop udformes, 
så de indeholder alle væsentlige sider af ele-
vers faglige og sociale læring. Nogle mål vil 
kunne testes, andre vil skulle belyses gennem 
portfolier, narrativer eller andet. 

De internationale erfaringer peger på, at 
de fleste lande har udfordringer forbundet 
med at koble mål til indhold og evaluerings-
former. Med den nye opbygning kan der 
udarbejdes vejledende og dynamiske virtuelle 
platforme, hvor lærerne kan finde eksempler 
på, hvordan mål kan kobles til forskellige 
typer af undervisningsforløb, evaluerings-
former og læremidler. De virtuelle lærings-
platforme kan også indeholde eksempler på 
udfordringsmål, der kan udfordre de dyg-
tigste, og forskellige opgavetyper, som kan 
understøtte differentieringen.

De nye mål består ikke kun af koblinger 
mellem færdigheder og viden. Der er først 
tale om kompetencemål, når disse udfoldes 
i forskellige læringsmiljøer, dvs. når læ-
rerne ud fra disse mål organiserer forskellige 
aktiviteter eller undervisningsformer. Der 
skal også være mulighed for, at lærerne sam-
men med eleverne træder et skridt tilbage og 
reflekterer over det lærte, og hvordan man i 
fremtiden kan gøre det anderledes. Følgelig 
er kompetencemål koblinger mellem færdig-
heder og viden, der udspiller sig i autentiske 
læringsmiljøer. 
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Læringsmål – og omstillingen
Af Bodil Nielsen
De nye Fælles Mål formuleres som læ-
ringsmål, hvilket kommer til at kræve en 
omstilling i den måde skolens pædagogiske 
personale går til planlægning af undervis-
ning. Udgangspunktet skal være konkrete, 
og tydelige mål for, hvad eleverne skal lære, 
hvorefter man må vælge emner, eksempler og 
materialer, der hjælper eleverne til at nå disse 
mål. Ikke den anden vej rundt. 2
Fra undervisning til læring  
– et paradigmeskifte?
Af Gitte Adamsen
Gennem eksempler fra et konkret udviklings-
forløb på en skole beskriver denne artikel, 
hvordan arbejdet med at flytte fokus fra un-
dervisning og undervisningsformer til læring 
og læringsformer kan gribe an. Rettesnoren 
er her, at elevernes læring og trivsel skal være 
i centrum i tilrettelæggelsen af skoledagens 
organisatoriske rammer. 5
Hvordan gøres læring synlig i skolen? 
– en beretning fra et besøg på Monmia 
Primary School
Af Kirsten Hyldahl Petersen
I Australien ligger Monmia Primary School, 
som de sidste to år har arbejdet med synlig-
gørelse af mål og feedback i undervisningen. 
Artiklens forfatter har været på besøg på 
skolen og beskriver i denne artikel, hvordan 
skolen arbejder med at skabe en god feed-
backkultur og et sprog og synlig læring og 
feedback, der giver mening for eleverne lige 
fra skolestart. 8
Den gode lærer ved langt fra altid,  
hvad han gør
Af Niels Christian Sauer
Forfatteren sætter i dette indspark til debat-
ten om læringsmål spørgsmålstegn ved, om 
skolen taber elevernes alsidige udvikling 
af syne i bestræbelserne på at gøre skolens 
virksomhed resultat- og målorienteret. Kan 
man overhovedet tale om centralt definerede 
læringsmål, som er tilpasset alle elever? Og 
hvad sker der med lærerens metodefrihed og 
virke i samme ombæring? Læs med her, og 
døm selv. 11
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