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Velkommen til Liv i Skolen nr. 4/2014
Målstyring i skolen
Ingen kan være i tvivl om, at der med reformen af folkeskolen er ved at ske et skift fra aktivitetsstyret til målstyret undervisning og dermed forhåbentlig en styrkelse af elevernes
læring. I mange år har vi i skolen undervist i emner og med aktiviteter, som vi i den bedste
overbevisning mente eleverne lærte mest af, også i forhold til fagenes mål og skolens formålsformulering. Men vi glemte nok undertiden at fortælle eleverne, hvad det var meningen,
de skulle lære, når vi satte dem i gang med – i vores øjne lærerige – undervisningsaktiviteter.
Nogle mener, vi bevæger os fra en situation, eleverne skulle møde spændende udfordringer og aktiviteter i et miks af leg og læring, som de kunne engagere sig i for deres egen
skyld, hvor de forhåbentlig lærte det, de skulle, og hen imod en situation, hvor de fra starten af lektionen får præsenteret de læringsmål, de systematisk skal arbejde hen imod. I
det første tilfælde er der måske gået for meget leg og uopmærksomhed i læringen, fordi
nogle elever troede selve meningen med skolen var at have det sjovt, og det bliver interessant at se, om de fremover opdager, at meningen med skolen er at lære noget, og hvis
det så også er sjovt, er det fint.
I dette nummer af Liv i Skolen kan du læse om undervisningsministeriets tanker med
reformen, hvordan skoler i praksis arbejder med målstyring og du kan se eksempler på,
hvordan de nye Forenklede Fælles Mål kan nedbrydes til delmål og operationaliseres til
konkrete handlingsmål. Fra Løgstrup Skole fortælles, hvordan en systematisk udviklingsproces kan sættes i gang i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og sammenhængen mellem konkurrencestaten og målstyring i skolen bliver belyst.
Der er andre vigtige forhold at være opmærksom på. Elevernes læring er f.eks. mere kompleks end at tro, bestemte handlinger og aktiviteter automatisk fører til et givet mål. Der
er risiko for at undervisningen bliver instrumentaliseret og at man glemmer, at enhver
undervisningspraksis udtrykker og er baseret på værdier, for slet ikke at tale om risikoen
for ensretning på linje med en burger fra McDonald’s.
Velkommen til dette ikke-målstyrede, men refleksionsudfordrende nummer af Liv i Skolen.
Orla Nielsen
Redaktør
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Undervisningen styres af læringsmål
Reformen udfordrer, men bliver i øvrigt
godt modtaget, og vi oplever, at medarbejdere, ledere og forvaltninger tilgår den
professionelt og med et højt engagement.
Der er uden tvivl noget på spil og derfor vil
en fuldbyrdet implementering tage tid.
Af Preben Sørensen Stadsgaard,
læringskonsulent
12

Læringsmål og organismer i skolen
De enkelte mål læses højt og hver elev
tegner en smiley, som de mener, de passer
til (glad, midt imellem eller sur). Eleverne
bliver opfordret til at se godt på kolonnen
med ”Hvad har jeg lært”, inden de besvarer
spørgsmålet.
Af Sonja Skov Nielsen,
børnehaveklasseleder
20

Tydelige mål – hvordan? Sådan!
Der kan arbejdes med tydelige mål på
mange måder, og der kan både udarbejdes
faglige, sociale og personlige mål. Overordnet set er det afgørende, at målene
formuleres som læringsmål og ikke fx som
aktivitetsmål.
Af Lene Skovbo Heckmann, konsulent
29

Ledernes ledelse af lærere
med læringsmål
For at lærerne skal kunne tage arbejdet
med at sætte læringsmål til sig som et
brugbart redskab, er det vigtigt for dem,

at de skal kunne se udbyttet – at de kan
se, at eleverne faktisk profiterer af, at der
sættes læringsmål – de bliver dygtigere.
Af Susanne Broe Laursen, skoleleder og
Hanne Jeppesen, indskolingsleder
36

Teamets arbejde med læringsmål
Man kan lade sig inspirere af praksiseksempler, konkrete værktøjer og metoder,
men hvis arbejdet med læringsmål skal
have en reel betydning, må måden ”hvordan” findes blandt de mennesker, der skal
udføre opgaven.
Af Lise Mayland, konsulent
46

Klare standarder for god læring
Forudsætningerne for at arbejde med
skolereformen skabes gennem skolens
arbejde med egen udvikling og er således
også afhængig af den udviklings- og
læringskultur, som den enkelte skole har
udviklet over tid.
Af Marianne Thrane, konsulent
53

Faglighed og personlig udvikling
kan følges ad
Problemstillingen med de bløde versus
de hårde værdier er for mig den største
udfordring, da konkurrencestaten gør, at
de bløde værdier tilsidesættes, men samtidigt er der blevet et skarpere fokus på
fagligheden,
Af Christina Rønholt, lærer
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Hvad skal vi med læringsmålstyret
undervisning?
Det er ikke tilstrækkeligt, at læreren har
implicitte mål for undervisningen ”i baghovedet”, når undervisningen planlægges,
gennemføres og evalueres. Eleverne profiterer mest af arbejdet med læringsmål,
når læreren tydeliggør læringsmålene for
eleverne.
Af Mikkel Stovgaard, Ph.d.-stipendiat og
Dorte Østergren-Olsen, lektor

Skolen er noget rod
Et ensidigt fokus på målstyring i skolen
kan reducere undervisning til teknik og
standardisering. Læring er ikke alene et
teknisk spørgsmål om at følge mål, men
handler om elevens og lærerens dialog om
skolens fag. Institutionelle dialoger om
læring kalder vi undervisning, og derfor
må det grundlæggende for skolen være
undervisning!
Af Carsten Hegnsvad, lektor

68

98

Værdineutral matematikundervisning
findes ikke
I de nye Fælles Mål er den eksplicitte
benævnelse af naturen blevet fjernet.
Hvorfor? Hvad med aktuelle problemstillinger i forhold til råstofknaphed, fordelingsskævvridning, arternes udryddelse,
global opvarmning med videre?
Af Jens Kristian Lund Jensen, lærer

At stå på mål for fremtiden
– undervisning i en reformtid
Det særligt nye er, at undervisningen skal
være vidensbaseret og målstyret og at
målene skal fastsættes som læringsmål.
Reformens fravær af værdier som
demokrati, sociale kompetencer og fællesskab gør det vanskeligt at tale om,
at skolen er et sted hvor læring er en
flydende størrelse, og hvorfra man kan
diskutere undervisning og skoleudvikling.
Af Torben Kirkegaard, adjunkt
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Målstyring kræver blik for
kompleksiteten!
Umiddelbart skulle man tro, at der er en
direkte sammenhæng mellem ens handlinger og det resultat, man ønsker, men
det er meget sjældent, at virkeligheden er
så enkel, at man reelt kan påvise en kausal
sammenhæng.
Af Ina Rathmann, adjunkt
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Læringsværktøjet
Læringsmodellen er udarbejdet for at
sikre sammenhæng mellem tilgangen til
læring og undervisning på tværs af skolen.
Dette sker i forventning om at lærere og
elever arbejder sammen mod det samme
mål, nemlig forbedringen af alles læring.
På den måde styrkes fremgangen.
Govan High School
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Fælles mål
er forenklede, og undervisningen skal styres

af læringsmål

Af Preben Sørensen Stadsgaard, læringskonsulent

De første ti uger med skolereformen er netop afsluttet. Tilpasninger
og justeringer har allerede været foretaget ude på de enkelte skoler
og efterårsferien er brugt til at evaluere, sætte mål og definere
pejlemærker for den kommende periode. Reformen udfordrer, men
bliver i øvrigt godt modtaget, og vi oplever, at medarbejdere, ledere
og forvaltninger tilgår den professionelt og med et højt engagement.
Der er uden tvivl noget på spil og derfor vil en fuldbyrdet implementering tage tid. Én af de nye udfordringer for skolerne bliver at udvikle
undervisningspraksis, der i højere grad arbejder med læringsmålstyret undervisning.

Tidligere er det blevet besluttet at forenkle
og præcisere de Fælles Mål. De skal danne
rammer og mål for elevernes kompetencer,
færdigheds- og vidensmål på forskellige
klassetrin og samtidig være let tilgængelige og forståelige for elever, forældre,
lærere og ledere. Derudover skal de være et
redskab med inspiration til undervisningsforløb, der arbejder med læringsmålstyret
undervisning. Da det obligatoriske arbejde

med nye forenklede Fælles Mål blev
udskudt til august 2015, blev det besluttet
at udnytte tiden konstruktivt. Derfor kunne
skoler og kommuner frivilligt søge om deltagelse i udviklingsprogrammet.
Udviklingsprogrammet
Fra august 2015 vil det være obligatorisk
at arbejde efter forenklede Fælles Mål
(FFM). I denne forbindelse har Under-
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Preben Sørensen Stadsgaard er skoleleder
og læringskonsulent i Undervisningsministeriet
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visningsministeriet i skoleåret 2014/15
etableret et udviklingsprogram, hvor 365
skoler frivilligt har meldt sig til at arbejde
efter FFM. Undervisningsministeriet
afholder fra oktober til januar 68 seminarer, der hjælper skolerne med at komme
i gang med læringsmålstyret undervisning efter FFM. Målet er, at skolerne får
viden og gør sig erfaringer i arbejdet med
FFM. Der vil være en erfaringsopsamling i
foråret 2015. Denne vil danne grundlag for
den første evaluering før en endelig implementering i august 2015. Seminarerne retter sig både mod specifikke fagpersoner
og ledelses- og ressourcepersoner.
Der vil være mulighed for at ansøge
om deltagelse i 2. runde af udviklingsprogrammet i foråret 2015.
Du kan finde de nye forenklede Fælles
Mål her: www.ffm.emu.dk
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Ændret fokus
Forenklede Fælles Mål skaber i sig selv
ikke nogen forandring, men udviklingsprogrammet introducerer en ny og systematisk måde at arbejde med læringsmålstyret undervisning på. Der er tale om
et ændret fokus i forhold til de tidligere
Fælles Mål. I hovedtræk er disse:
• Fra undervisningsmål til læringsmål
• Læringsmål skal være styrende for valg
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af emner og aktiviteter
• Fra fokus på hvad eleverne skal lave, til
fokus på hvad eleverne skal lære
• Fra fokus på individuel forberedelse til
fokus på fælles forberedelse, der skal
styrke læringsmålsstyret undervisning
Samtidig ændres fagformålenes indledende formuleringer:

Fra

Til

Formålet med undervisningen er …

Eleverne skal i faget …

Undervisningen tilrettelægges, så …

Elevernes læring skal baseres på, at …

Undervisningen skal medvirke til, at …

Faget skal medvirke til, at …

Dette skift i FFM kan ligeså anskueliggøres i nedenstående citat fra en dansk
folkeskolelærer:
”Når jeg indleder et undervisningsforløb,
så skaber jeg mig et klart billede af, hvad
eleverne skal vide og kunne ved afslutningen af forløbet. Det billede holder jeg mig
for øje. Det styrer alle de undervisningsmæssige beslutninger, jeg træffer, og hjælper mig til at bruge tiden klogt og til at vise
mine elever, hvad jeg forventer af dem.”
(Lærer som arbejder med læringsmål)

Målstrukturen
Forenklede Fælles Mål er opbygget med
få overordnede kompetencemål, der
skaber overblik over de forskellige fag.
Kompetencemålene nedbrydes i konkrete
færdigheds- og vidensmål, der beskriver
de færdigheder og den viden, som eleverne skal tilegne sige frem mod kompetencemålet.
Målstrukturen er illustreret med denne
model hvor opgaven er at nedbryde og
operationalisere Fælles Mål til læringsmål
for undervisningsforløb.
Kompetencer udvikles gennem færdigheder og viden samt holdninger og
værdier i et gensidigt og vekselvirkende
samspil.
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Kompetencemål
flerårige læringsmål
Færdighedsog vidensmål
et-årige
læringsmål
Læringsmål
for et
undervisningsforløb

- Kompetencer omfatter brug af færdigheder
og viden (personligt, socialt og metodisk)
reflekteret i en kontekst (at gøre)
- Færdigheder omfatter brug af tilegnet
viden og knowhow til udførelse af opgaver
og opgaveløsning (at kunne)
- Viden omfatter faktuel viden, teoretisk og
begrebslig viden, procedure- eller principviden
og praksisviden (at vide)

Den didaktiske model
Når et forløb har afsæt i nogle
bestemte læringsmål, vælges undervisningsaktiviteter, der fremmer netop disse
læringsmål. Samtidig overvejer læreren
tegn, der kan vise, hvor langt eleverne er i
forhold til at opfylde læringsmålene. Valg
af undervisningsaktiviteter hænger også
sammen med, hvad evalueringen fra sidste forløb viste og dermed, hvilke læringsmål og undervisningsaktiviteter der vil
skabe passende læringsudfordringer for
alle klassens elever. I læringsmålstyret
undervisning sigtes altså hele tiden mod
et mål for elevernes læring.
Det kræver samarbejde
Der er uden tvivl også tidligere arbejdet med læringsmålstyret undervisning
i den danske folkeskole. Udfordringerne

vil derfor også være forskellige, alt efter
hvor meget fokus og erfaring den enkelte
lærer og pædagog tidligere har haft med
dette. Lærere og pædagoger har typisk
selv skullet knække de forskellige faglige
trinmål.
I de nye FFM lettes dette arbejde med
fasemål, der understøtter lærerne i arbejdet med elevernes progression. Samtidig
kan man finde inspirationsmaterialer til

Læringsmål

Undervisningsaktiviteter

Evaluering

Tegn på læring
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Fra august 2015 vil det
være obligatorisk at
arbejde efter forenklede
Fælles Mål (FFM).

arbejdet med opstilling af læringsmål og
undervisningsforløb på den kommende
emu/vidensportal, dec. 2014.
Det helt afgørende er, at den enkelte
lærer/pædagog og team anvender en
systematisk tilgang til læringsmålstyret
undervisning i deres didaktiske planlægning, gennemførelse og evaluering af
undervisningsaktiviteter. Der bør samtidig
arbejdes med en bevægelse fra min forberedelse til fælles forberedelse af undervisningsforløb, der er læringsmålstyrede.
Teamsamarbejdet og fællesforberedelse
bør danne fundament, være rammesættende og retningsgivende for den enkelte
lærer/pædagogs individuelle forberedelse.
I vejledningen om læringsmålstyret undervisning står blandt andet følgende:
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Læringsmålstyret undervisning forudsætter lærerekspertiser, der kombinerer faglige
og didaktiske kompetencer. Kombinationen
af faglige og didaktiske kompetencer udgør,
sammen med kompetencer til at skabe
gode sociale relationer og lede læringsrummet, lærerens mest centrale professionelle
kompetencer.
Forskningsresultater viser, at udviklingen af
disse centrale kompetencer og anvendelse
af dem til udvikling af undervisningen kan
styrkes væsentligt gennem gensidig kollegial støtte, teamsamarbejde og udvikling af
professionelle læringsfællesskaber. Også
skoleledelse med fokus på målsætninger
for elevernes læringsudbytte fremmer elevernes læring.
Læringsmålstyret undervisning indebærer at lærere, pædagoger og skoleledelser
tager ansvar for elevernes læringsudbytte.
Hermed følger også en evalueringspraksis, der retter sig mod at skabe viden om
både undervisningens kvalitet og elevernes
læring. Det er forudsætningen for udvikling
af undervisningen.
Teamsamarbejdets største styrke ligger i,
at teamet støtter den enkelte lærer og det
samlede team i at arbejde med systematiske og vedvarende processer, der forbedrer
undervisningen og elevernes læringsudbytte. Det kan ske gennem teamets vidensbearbejdende, undersøgende og reflekterende rolle, der samtidig knyttes til lærernes
konkrete praksis og elevernes læringsudbytte. (fra: Vejledning om læringsmålstyret
undervisning UVM 2014)
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Arbejdet i det kommende år med
implementering af FFM og kvalificering af
arbejdet med læringsmålstyret undervisning kræver tætte dialoger og samarbejde mellem alle de styringslag, der
repræsenteres i skolen. Der er behov for
både forskning og videns- og erfaringsopsamling omkring, hvad der virker bedst.
Undervisningsministeriets Læringskonsulentkorps består af cirka 80 konsulenter,
hvoraf langt størstedelen er udgående,
der gennem omfattende landsdækkende
indsatser samt et-årige vejledningsforløb
med i alt 28 kommuner og 7 enkeltskoler
understøtter skoler og kommuner i arbejdet med læringsmålstyret undervisning
og indfrielse af folkeskolereformens overordnede målsætninger. Der vil i foråret
2015 være mulighed for at søge om et
vejledningsforløb for skoleåret 2015/2016.
Dette gælder både for kommuner og
enkeltskoler.

Kompetencemålene
nedbrydes i konkrete
færdigheds- og
vidensmål, som
eleverne skal tilegne
sige frem mod
kompetencemålet.
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Læringsmål og
organismer
i skolen
Af Sonja Skov Nielsen, børnehaveklasseleder
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Sonja Skov Nielsen er børnehaveklasseleder på Bakkegårdsskolen

På Bakkegårdsskolen, hvor jeg er ansat som børnehaveklasseleder og
underviser på et aldersintegreret hold med elever fra 0. til 2. klasse
skal vi i gang med et insektemne. I teamet bestående af 2 lærere, en
børnehaveklasseleder og to sfo-pædagoger planlægger vi forløbet,
der skal spænde over cirka 3 uger med to daglige lektioner fire dage
om ugen. På vores planlægningsmøde ser vi på færdigheds- og
vidensmålene for natur/teknologi. Målene skriver vi om til læringsmål:
Læringsmålene udgives på forældreintra og hænges op i klassen.
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Fag
Natur/teknologi
Færdigheds- og vidensmål
Organismer:
Eleven kan med enkle modeller fortælle om organismers opbygning
Eleven har viden om organismers opbygning
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
Eleven har viden om dyr, planter og svampe
Læringsmål
Jeg kan nævne navne på forskellige insekter
Jeg kan forklare kendetegn ved insekter
Jeg kan kende forskel på insekter, mider, krebsdyr og padder
Jeg kan forklare kendetegn ved en skovmyre
Jeg kan nævne de forskellige faser i en livscyklus
Jeg kan sammenligne forskellige former for livscyklusJeg kan passe godt på de dyr jeg
har indfanget
I teamet er vi meget interesserede i, hvad eleverne lærer og vi vil derfor anvende et vøsle-skema. Hver elev får udleveret et A3 ark.

I den understøttende
undervisning har
eleverne på eget initiativ
lavet et spørgsmålsspil
om insekter
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Navn:

Klasse:

Emne om insekter

Hvad VED jeg
om insekter

Hvad
ØNSKER jeg
at vide om
insekter

SÅDAN vil
jeg lære det

Det har
jeg LÆRT

EVALUERING

Navne på insekter

Bøger

Tegn smileyer
Jeg kan nævne navne på
insekter

Hvor finder jeg
insekter

Internet

Jeg kan forklare kendetegn ved insekter

Undersøge

Jeg kan kende forskel på
insekter, padder, mider
og krebsdyr

Spørge andre

Jeg kan forklare kendetegn ved en skovmyre

Hvordan ser
insekter ud

Jeg kan nævne de
forskellige faser i en
livscyklus
For at gøre skemaet lettere tilgængeligt har vi skrevet små hjælpespørgsmål ind i
enkelte rubrikker.
Insekter og fokusord
Det er mandag morgen i september.
Eleverne på slørugleholdet står stimlet
sammen om det runde bord i klassen. De
elever, der har forældre med, trækker dem
hen til bordet. På bordet er der melorme
og græshopper i hver sit terrarium. Melormene bugter sig i havregryn, mens græshopperne springer rundt og ligner nogle,
der vil benytte enhver chance for flugt.
Eleverne ved, at vi skal i gang med et
insektemne og de er tydeligt spændte
og forventningsfulde. Der bliver stillet

spørgsmål og kommenteret på insekternes adfærd.
Klokken ringer ind og vi går til morgensang, der i dagens anledning suppleres
med sangen om Mariehønen Evigglad og
Godmorgen sol. Tilbage på slørugleholdet fortæller jeg eleverne, at vi i de næste
to til tre uger skal arbejde med insekter
i ugletimerne. Jeg fortæller at noget af
arbejdet skal laves en og en, men at det
meste skal laves i de grupper, de sidder i.
Læringsmålene gennemgås og eleverne
stiller spørgsmål. Emma fra 1. vil gerne
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vide, hvad livscyklus er for noget og jeg
fortæller hende, at det er et af fokusordene, som vi skal have som dagens ord
lige så snart vi har udfyldt et par kolonner
i vøsleskemaet. Derefter skal modulet
bruges på at lave forskellige insektfælder, som skal bruges på en skovtur i den
understøttende undervisning sidst på
dagen.
Svært at stille spørgsmål
Vøsleskamaet findes frem på smartboardet og jeg forklarer, at eleverne skal
udfylde den første, anden og tredje
kolonne. Eleverne må tegne og skrive i
den første og anden kolonne og sætte
flueben ud for forslagene i den 3. kolonne.
Det viser sig hurtigt, at det er sværest at
udfylde kolonne nummer to. Det er svært
at stille spørgsmål, som man ikke selv kan
besvare. Vi tager den derfor på klassen og
den bliver efterhånden udfyldt med rigtig
gode spørgsmål som, hvad insekter spiser,
hvor de er om vinteren, hvorfor er der flest
fluer på landet, hvor mange ben har insekter, hvad bruger de følehornene til? Der
er gået lang tid med at udfylde skamaet
og eleverne begynder at blive lidt urolige.
Jeg vælger derfor at vente med fokusordet og forslår at vi stille skriver ”hvad er
livscyklus” ind i anden kolonne. Forslaget godtages, for eleverne er ivrige for
at komme i gang med kartoffelfælder og
insektsugere. Resten af modulet bruges
på at fremstille insektfælder i grupper.
Allerede i slutningen af frikvarteret
kommer William og Moustafa over på
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lærerværelset og fortæller med alvorsfulde miner, at to af melormene er døde.
Jeg går med dem over i klassen, hvor de
udpeger de døde melorme. Jeg kan heldigvis berolige drengene med at melormene
ikke er døde, men forpuppede. SFO-Jakob,
der skal have eleverne i den understøttende undervisning, er i klassen og han
lover at gennemgå dagens fokusord inden
eftermiddagens skovtur.
Myrebo og kendetegn
I næste modul skal jeg undervise 0.
klasse. Vi starter med læsebånd, hvor jeg
læser en faktabog om skovmyren højt. Om
eftermiddagen skal eleverne blandt andet
samle skovmyrer til vores nyindkøbte
myrebo, så jeg vil gerne have, at de er forberedte til turen.
Eftermiddagens tur bliver en succes.
Eleverne fanger en masse myrer, bænkebidere, mariehøner, græshopper og biller i
insektsugerne og nettene. Dyrene bringes
med hjem i klassen og flere af mariehønerne er undervejs blevet navngivet.
Myrerne bliver forsigtigt puttet over i det
fine myrebo, hvor vi på forhånd har lavet
huller til gange.
Tirsdag morgen er der flere forældre
end normalt med i skole. Børnene har
fortalt meget om turen og de fangede
insekter og har opfordret forældrene til at
komme og tage dem i øjesyn.
Efter morgensang er dagens fokusord kendetegn. Det bliver skrevet op i
elevernes individuelle ordbøger. Der er
flere gode forklaringer på ordet. Sabri-
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nas forklaring på ordet er at kendetegnet
ved hende er, at hun har kruset hår og at
kendetegnet ved en græshoppe er, at den
kan gnide benene mod hinanden og lave
melodier. Slørugleholdet kommer hurtigt
til at snakke om kendetegn ved insekter.
Mange af eleverne har en stor viden og en
stor nysgerrighed.

Eleverne ved, at vi
skal i gang med et
insektemne og de er
tydeligt spændte.

Faktaviden og værksteder
I de følgende moduler veksles mellem
tavleundervisning om insekter, undersøgelse af insekter og insektværksteder.
Tanken er, at eleverne skal have faktaviden om insekter som gruppe og have
viden om de enkelte arter. Vi har valgt at
koncentrere os om skovmyren, men også
inddrage græshopper, melorme og mariehøner. Eleverne fandt også edderkopper
og bænkebidere på deres skovtur og med
disse dyr sammenligner vi insekter med
krebsdyr og mider. Hver undervisning har
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sit eget fokusord, der skrives op i elevernes egne ordbøger. Fokusordene er:
Livscyklus, kendetegn, puppe, antenner,
føde, forkrop, bagkrop, larve, nymfe, æg,
forvandling, levested.
Værkstederne er
1) Maleri af en myre. Husk 3 delt krop, 6
ben, rigtige farver, antenner
2) Lav en lille fagbog om myren
3) Find er insekt, skriv og tegn om det
4) Lav en ”bobleplakat” om myren
5) Tegne en melorms livscyklus
6) Tegne og skrive forskelle på myren og
bænkebideren/edderkoppen
7) Tegn en myretue og beskriv myrerenes
funktion i tuen
Alle værksteder skal laves, men de enkelte
grupper vælger selv hvornår i forløbet. Der
er Ipads og bøger, så eleverne kan finde
fakta og få svar på spørgsmål. Til alle
værkstederne er der skabeloner, ligesom
værkstederne gennemgås i plenum inden
starten. Til fagbogen er det f.eks. sider
med overskrifter som ”Myrens kendetegn”,
”Myrens livscyklus” og ”Myrens føde”.
Til slut i hvert modul skrives i vøsle skemaet under rubrikken ”Hvad har jeg lært”.
Læringsmålene gennemgås og vi snakker om, hvilke vi især har arbejdet med i
timen.
Insekt-zoo og forældrespil
Til emneafslutningen har vi inviteret forældrene til insekt-zoo. Om eftermiddagen
i forbindelse med afhentning i SFO kan
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Det er svært at stille
spørgsmål, som man
ikke selv kan besvare.

forældrene komme på rundvisning i vores
insekt-zoo. Eleverne er dyrepassere og
guider. I indbydelsen er forældrene blevet
opfordret til at spørge løs om insekter og
lade eleverne besvare spørgsmålene. Dyr,
billeder, tegninger og alt det andet materiale eleverne har lavet er udstillet. I den
understøttende undervisning har eleverne
på eget initiativ lavet et spørgsmålsspil
om insekter. En spilleplade er tegnet op
på gulvet i fællesrummet. Som spiller får
man tildelt et insekt, man skal bevæge sig
som og en terning. Jeg standser ved spillet, mens Lauras mor er en græshoppe og
Mariannes far er en mariehøne. Lauras mor
slår en femmer og hopper 5 felter. Feltet
hun lander på, er et spørgsmålsfelt. Laura
læser spørgsmålet højt for hende: ”Forklar
om faserne i en mariehønes livscyklus”.
Lauras mor har heldigvis hørt efter og
siger: ”Æg, larve, puppe, mariehøne”. Hun
får derfor et ekstra slag. Også Mariannes
far klarer sit spørgsmål om, hvor mange
ben et insekt har. Jeg får talt med mange
forældre i løbet af eftermiddagen og alle

18

giver udtryk for at emnet har fanget deres
barn og de er tydeligt imponerede over
alt det, deres barn har lært. Især har flere
forældre hæftet sig ved ordforrådet. Ifølge
dem er livscyklus og forvandling blevet en
del af det naturlige ordforråd.
Har lært det, de skulle
Den sidste dag i forløbet skal der evalueres.
Vøsleskemaet findes frem på smartboardet. De enkelte mål læses højt og hver elev
tegner en smiley, som de mener, de passer
til (glad, midt imellem eller sur). Eleverne
bliver opfordret til at se godt på kolonnen
med ”Hvad har jeg lært”, inden de besvarer
spørgsmålet. Vi ser også på spørgsmålene
om, hvad vi gerne ville lære og heldigvis har
vi undervejs fået svar på de fleste.
Skemaerne samles sammen, så vi på
næste teammøde kan undersøge, hvad
eleverne har lært og om de synes om
undervisningsformen. På teammødet er vi
næsten høje og sidder alle med fornemmelsen af, at det har været et rigtig godt
emne. Alle eleverne havde erfaringer med
insekter inden vi gik i gang og det er vores
oplevelse, at der er lært meget. Eleverne
har selv undervejs taget initiativ til nye
værksteder og i undervisningen har der
været stort engagement. Vi tager alle
75 vøsleskemaer frem og ser på elevernes evaluering. Det tydelige mønster er
mange overordentligt glade smileyer i
evalueringsdelen. I kolonnen med hvad har
jeg LÆRT er der også mange gode opdagelser. Nikolaj fra 2. klasse har skrevet:
Finde danske dyr.dk på Ipad, 6 ben, rød
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Jeg kan berolige
drengene med at
melormene ikke er
døde, men forpuppede.

skovmyre er mest sort. Og han har tegnet
et æg, en larve, en puppe og et insekt.
Mina fra 0. klasse har tegnet mange sommerfugle med flotte farver og noget, der
kan ligne larver og pupper.
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Konklusionen på evalueringen er, at
det har været et rigtig godt emne og at
eleverne har nået læringsmålene. Der har
ikke været tvivl om, hvad der skulle læres,
og elever, og forældre har flere gange
kommenteret målene. F.eks. sagde Håkon
fra 0. en dag ”Nu behøver du ikke fortælle mere om skovmyrens kendetegn. Vi
har lært det”. I teamet kunne vi dog godt
tænke os, at vi havde været skarpere på
individuelle mål, så vi i højere grad kunne
være sikre på hvad og hvordan hvert
enkelt barn havde lært. Det er overvejelser vi tager med i planlægningen af næste
emne om H. C. Andersen.
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Tydelige mål
– hvordan?

Sådan!
Af Lene Skovbo Heckmann, konsulent

Forskningen viser at for at øge læringsudbytte for den enkelte elev
er det afgørende, at der arbejdes med tydelige mål (Hattie:2010,
Meyer:2008). Tydelige mål er med til at præcisere retning og det
er en vigtigt forudsætning for det pædagogiske personales ledelse
af klassen. Når strukturen i undervisningen er klar, og når eleverne
kender læringsmålene og oplever sammenhæng i forhold til indhold
og metoder, er det lettere at lede klassen og derved opnå ægte
læretid (Meyer: 2008).
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Lene Skovbo Heckmann er lærer, forfatter og
foredragsholder i Danmark og Norge. Hun er
indehaver af Kompetencehuset LeneHeckmann.dk, som laver rådgivning, foredrag, kurser og design samt facilitering af større forandringsprocesser på skoler og i kommuner.

En undersøgelse af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA:2012) har kortlagt
lærernes brug af Fælles Mål i folkeskolen.
Undersøgelsen viser, at lærerne ikke sætter tydelige mål for elevernes læring, og
at fælles mål ikke er slået igennem som
redskab til at planlægge undervisningen.
Ledere, lærere og pædagoger må derfor
have øget kendskab, viden og værktøjer
til, hvordan de kan arbejde med tydelige
mål i praksis, dels fælles mål for klassen
og dels differentierede læringsmål for den
enkelte elev. Denne artikel har til formål
kort at indkredse hvad tydelige læringsmål er, for herefter at give inspiration til,
hvorledes det kan gøres i praksis.
Tydelige mål – hvordan?
Formålet med at opstille tydelige mål er
overordnet set at øge elevers læringsudbytte ved at gøre undervisningen transpa-

rent og synliggøre elevens læring. Tydelige
mål er afgørende for at kunne involvere
eleven i egen læring. Når målene fremstår tydelige og eleverne løbende trænes
i at tænke over egen læring og evaluere
sig selv, virker det læringsfremmende,
fordi det for det første gør eleverne mere
dygtige og derudover gør dem glade og
motiverede for at være en del af undervisningen (Hattie: 2009).
Derudover kan tydelige mål være et
nyttigt værktøj til at fremme samarbejdet
dels mellem det pædagogiske personale og
mellem skolen og hjemmet ved at etablere
et fælles sprog om, hvor de skal hen, og
hvordan de sammen kommer dertil.
Der kan arbejdes med tydelige mål på
mange måder, og der kan både udarbejdes
faglige, sociale og personlige mål. Overordnet set er det afgørende, at målene
formuleres som læringsmål og fx ikke som
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aktivitetsmål. Læringsmål beskriver den
specifikke kompetence, og de fortæller,
hvad det er eleven reelt skal lære, og ikke
hvad de skal lave. Her tænkes indholdet
af undervisningen som et middel, og ikke
som et mål i sig selv.

Fælles mål er ikke er
slået igennem som
redskab til at planlægge
undervisningen.

Kompetence, færdighed og viden
De nye fælles mål tager udgangspunkt i,
hvad eleverne skal lære, i modsætning til
Fælles mål fra 2009, der beskriver, hvad
undervisningen skal indeholde. De nye
fælles mål består af kompetencemål, som
er nedbrudt i et underliggende målpar –
et færdighedsmål og et vidensmål. Nogle
kompetencemål er udarbejdet således, at
der er en direkte sammenhæng mellem
færdighedsmålet og vidensmålet og andre
kræver, at fx læreren selv skaber denne
sammenhæng. Læreren må i mange situationer træffe et bevidst valg om det er
hele kompetencemålet, der sigtes mod
eller det er dele af målet. Målene må formuleres i et positivt, præcist og konkret
sprog. At det er et positivt sprog betyder,
at målene reelt beskriver, hvad det er ele-
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ven skal kunne mestre fx ved at anvende
”Jeg kan ”-formlen. At det er et præcist
og konkret sprog betyder, at målene skal
være operationaliseret, således at de kan
anvendes som evalueringsredskab. Evalueringen bliver mere brugbar, når de mål,
der skal evalueres er tydelige og konkrete,
og når det ikke er brede mål for, hvad
eleverne skal lære på området i løbet af to
eller tre år, men mål, der svarer til det nye,
eleverne skal lære i et forløb på fx to eller
tre uger. (Nielsen 2013: 213)
Eksempler på tydelige læringsmål som er
beskrevet i et positivt, præcist og konkret
sprog:
- Jeg kan skrive tallene fra 1-20
- Jeg kan med egne ord forklare hvad
fotosyntese er
- Jeg kan give mindst 3 eksempler på,
hvad der karakteriserer det moderne
gennembrud
- Jeg kan forkorte en brøk
- Jeg kan spørge om hjælp, når jeg går i stå
- Jeg kan opstille og udføre et forsøg,
som viser opdrift
Fælles mål og individuelle mål
I henhold til princippet om undervisningsdifferentiering fremhæves det specifikt
at målene må tilpasses den enkelte elev.
Læreren må forholde sig proaktivt til elevgruppens heterogenitet, hvilket handler
om aktivt at ”tilpasse undervisningen til
læringsrelevante forskelle mellem eleverne” og proaktivt sikre, at ”den enkelte
elev yderligere støttes ved hjælp af mål-
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styring” (EVA 2011: 19).
I folkeskoleloven § 18 præciseres det, at
målene skal udarbejdes i samarbejde:

”Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og
stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, mål for fag samt emner
og varieres, så den svarer til den enkelte
elevs behov og forudsætninger.
Stk. 4. På hvert klassetrin og i hvert fag
samarbejder lærere og pædagoger, jf. §
29 a, løbende med den enkelte elev om
fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt.
Elevens arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af
arbejdsformer, metoder og stofvalg skal i
videst muligt omfang foregå i samarbejde
mellem lærere henholdsvis pædagoger, jf.
§ 29 a, og elever.”
Det er derfor vigtigt, at der dels arbejdes
med fælles mål for klassen, som lever op
til fagets trinmål, og at der udarbejdes
differentierede læringsmål for den enkelte
elev, som passer til elevens forudsætninger. Dette kan være en stor udfordring, og
det kræver, at det pædagogiske personale
sammen udvikler gode systemer til at
holde styr på målene samt løbende involverer eleverne i dette.
I denne artikel er der udvalgt to overordnede metoder, som kan anvendes på
tværs af klassetrin og fag til netop at
udarbejde individuelle læringsmål.
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Det er afgørende, at
målene formuleres som
læringsmål og fx ikke
som aktivitetsmål.

Tydelige mål og succeskriterier
Som en hjælp til at lave individuelle mål
kan der udarbejdes kriterier. Kriterier er
beskrivelser af, hvilke krav der fx er til
et specifikt arbejde eller en opgave, og
det kan danne grundlag for at vurdere
kvaliteten af arbejdet. Kriterierne skal
være med til at gøre det implicitte mere
eksplicit, og de skal dermed være en hjælp
for både elev og lærer til at se, om eleven
er på rette vej. Arbejdet med kriterier kan
fx udformes som en tjekliste. Tjeklisten
skal fungerer som et læringsværktøj mens
eleven arbejder og den skal hjælpe eleven
med at reflektere over de mange aspekter,
der fx er ved en opgave.
En tjekliste kan også danne grundlaget
for elevens selvevaluering samt lærerens feedback til eleven. Feedback, som
er støttende, specifik, fremadrettet, og
som præsenteres for eleven, mens eleven
arbejder aktivt, har stor virkning på elevens læring (Hattie 2009).
God feedback medvirker til at træne
elever i at tænke over egen læring, og
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den bør give eleverne information om,
hvor de skal hen (feed up), hvor de er nu
(feedback), og hvad næste skridt er (feed
forward). Der kan fx laves tjeklister til
trykskrift, den gode stil, den gode matematikaflevering, den gode fysikrapport, et
godt samarbejde m.m. Kriterier kan udarbejdes af læreren og de kan udarbejdes i
samarbejde med eleven afhængig af deres
niveau og kendskab til indholdet.

I eksemplet er der vist 3 succeskriterier
for håndskrift med fokus på trykbogstaver. Eleven kan bruge den til at tjekke
egen håndskrift undervejs og opstille mål
fremadrettet. Eleven kan fx farve felterne.
Grøn: det kan jeg
Gul: det kan jeg næsten
Rød: det kan jeg ikke endnu
Tydelige mål og taksonomier
Måltaksonomier er et klassifikationssystem, som beskriver progressionen på
opbygning af læring. Måltaksonomier
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beskriver kendetegn på kompetencen i en
fortløbende fremadskridende proces fra
et lavere niveau til et højere niveau.
Måltaksonomier består af en række kriterier (eller også kaldet for delmål) ofte 1-8,
som knytter sig til et overordnet mål. Kriterierne er knækket i niveauer og beskriver kendetegn på målopnåelsen på fx 3-6 niveauer.
Der kan udarbejdes måltaksonomier for det
lange tidsforløb, hvor der beskrives mål, der
strækker sig over tid, fx et halvt til et helt år,
hvor der er udvalgt x-antal fokusmål, som
skal synliggøre elevens læring i faget, og det
kan fx anvendes som elevplan. Der kan også
udarbejdes måltaksonomier for en mindre
periode på 2-6 uger, og der kan udarbejdes
måltaksonomier for det helt korte tidsforløb
uge for uge og time for time. Måltaksonomierne kan være af generel karakter og de kan
være mere specifikke koblet til et bestemt
fagområde eller tema og til en bestemt
elevgruppe.
Minimum og maksimum
Blooms taksonomi er et yderst velegnet
værktøj til at udarbejde måltaksonomier.
Blooms taksonomi fokuserer på den kognitive dimension, dvs. de menneskelige
erkendelsesprocesser. Den består af seks
niveauer, hvor de højere niveauer inkorporerer de lavere. Der er dog andre taksonomiske metodikker, som også kan være til
inspiration.
SOLO taksonomien opererer med 5 trin,
hvoraf det ofte kun er de 4 trin, der direkte
er beskrevet. I Norge opereres flere steder
med taksonomier på 3 niveauer, hvor det
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laveste niveau skal give det svage elever
en mestringsfølelse, det midterste niveau
skal kunne nås af gennemsnittet og det
højeste niveau skal give det dygtige elever
noget et strække sig efter.
Denne metode går i tråd med Jens Rasmussens tilgang til arbejdet med mål på
3 niveauer; minimumsmål, normalmål og
maksimumsmål. Minimumsmål er mål,
som alle skal nå i form af grundlæggende
viden og færdigheder. Normalmål er mål
som det forventes at gennemsnittet når,
og det er mål, der sigter efter at nå den
brede midtergruppe, hvor man efter at
have erhvervet grundlæggende viden kan
udvikle forskellige kompetencer. Dette
kaldes også for gennemsnitsmål. Det sidste mål er et maksimum mål for de stær-

Kriterierne skal være
med til at gøre det
implicitte mere
eksplicit.

keste elever, hvor eleverne efter tilegnelse
af viden og kompetenceudvikling kan
blive inspireret og udfordret yderligere.
(Baltzer: 2014)

Fag: Matematik
Klassetrin: 3. klasse
Kompetencemål: Tal og algebra
- Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal
Regnestrategier – 3. fase
- Eleven har viden om strategier til multiplikation og division
- Eleven kan udvikle metoder til multiplikation og division af naturlige tal
Fælles mål for klassen: Jeg kan regne med multiplikation
1

2

3

Jeg ved hvad multiplikation
er og jeg kan tabellerne fra
1-10

Jeg kan regne med multiplikation af naturlige tal fra
1-20

Jeg kan regne med multiplikation af de naturlige tal og
kan forklare hvilken metode
jeg anvender
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Målene skal reelt beskrive, hvad det er eleven
skal kunne mestre, fx
ved at anvende ”Jeg kan
”-formlen.

I eksemplet er der udarbejdet et taksonomiskema knyttet direkte op mod et
målpar. Der er her lavet en selektion i og
med, at der kun rettes fokus på multiplikation. I praksis er det opbygget således at vidensmålet er sat som niveau 1,
færdighedsmålet som niveau 2, og dertil
er bygget et ekstra niveau på, som i dette
eksempel dels er en udvidelse af den
indholdsmæssige sværhedsgrad og dels
fokuserer på anvendelse af læringsstrategi. Måltaksonomiskemaet kan fx anvendes til at sætte tydelige mål både for hele
klassen og for den enkelte elev. Skemaet
kan bruges som et dialogredskab mellem
lærer og elev (og forældre), som sammen
kan undersøge, hvor eleven er, og hvad
der er næste skridt, og på denne måde
synliggøre elevens læring. De individuelle
mål giver mulighed for at skabe en differentieret undervisning, der er tilpasset og
målrettet den enkelte elev samtidig med,
at der arbejdes fælles i klassen.
Måltaksonomier kan også bruges som
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støtteværktøj i forbindelse med lærerens
feedback og karaktergivning. Det er dog
vigtigt at have for øje, at feedback er langt
mere end bare det at give en karakter.
Undersøgelser har vist, at feedbacken
fungerer bedst, når den ikke bliver kombineret med karakterer (Dysthe: 2010).
Det er derfor væsentligt, at når der gives
karakterer, at den så ikke står alene.
I eksemplet på næste side er der
udarbejdet et måltaksonomiskema for
skriftlig fremstilling, hvor flere af fagets
mål er indlemmet. Det beskriver en mere
generel beskrivelse af udvalgte kriterier
og progressionen på disse. Skemaet kan
bruges som støtte for eleven undervejs,
når der arbejdes, og det kan bruges som
støtte for læreren, når han eller hun skal
give eleven en feedback. Lærer og elev
kan fx sammen identificere, hvor eleven er
og hvad der næste skridt samt opstille en
handleplan for, hvordan eleven helt konkret kan lykkes med dette. På denne måde
sikres det, at der stilles høje forventninger
til elevene, hvilket befinder sig i krydsfeltet mellem på den ene at have et realistisk
billede af elevens niveau samtidigt med at
der sættes et ambitiøst mål (Eva: 2013).
Afslutning
Der er i denne artikel rettet fokus på, hvorledes der kan arbejdes med tydelige mål i
praksis. Der er givet en generel beskrivelse
samt nogle konkrete eksempler, hvilke skal
ses som inspiration. Det er vigtigt afslutningsvis at pointere, at det at udarbejde
tydelige mål blot er et værktøj blandt
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Fag: Dansk – Skriftlig fremstilling
Kompetencemål for Fremstilling 7.-9. Klasse:
Jeg kan udtrykke mig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der
passer til genre og situation
Delmål

1

2

3

1. Jeg kan skrive forståeligt og klart med
et varieret sprog

Jeg kan skrive forståeligt med enkle
sætninger.

Jeg kan variere mit
sprog lidt, og skrive
lidt længere sætninger

Jeg har et meget
varieret sprogbrug og
sætningskonstruktioner

2. Jeg kan udtrykke
mig i en sammenhængende og disponeret form

Jeg øver mig på at
få min opgave til at
hænge sammen

Jeg kan anvende en
sammenhængende
form

Jeg kan anvende den
rigtige opbygning og i
en disponeret form

3. Jeg kan anvende
de rigtige genretræk

Jeg anvender få genretræk

Jeg kan anvende
nogle genretræk

Jeg anvender bevidst
de rigtige genretræk
tilpasset indholdet og
formen

4. Jeg kan anvende
den rigtige tegnsætning og grammatik

Jeg skriver fuldstændige sætninger med punktum,
spørgsmålstegn,
udråbstegn og stort
bogstav.

Jeg skriver fuldstændige sætninger og
sætter også komma
foran men og ved
opremsning.

Jeg skriver fuldstændige sætninger med
rigtig tegnsætning
hele teksten igennem.

5. Jeg kan anvende
den rigtige stavning

Jeg kan stave til
almindelige ord

Jeg kan stave til
svære ord

Jeg anvender bevidst
den rigtige stavning i
hele opgaven

6. Jeg kan lave godt
layout

Jeg kan lave overskrift og afsnit, og
bruger hensigtsmæssig skrifttype
og størrelse.Jeg er
bevidst om layout i
forhold til genre

Jeg kan lave et
læsbart layout med
overskrift, afsnit og
rigtig centrering i
forhold til genre.

Jeg kan lave et meget
pænt layout, som har
overensstemmelse
mellem indhold,
genre og form

Karakter

00-02

4-7

10-12
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mange til at øge elevers læring, og at det
ikke er et mål i sig selv, men et middel til
at opnå øget læring for den enkelte elev.
Læring er en kompleks størrelse, og det
er ikke altid, at denne kan indrammes og
rubriceres. Det er vigtigt løbende at gå i

dialog med eleverne og forholde sig nysgerrigt til læringens anatomi og væsen, da
man ikke altid kan definere, hvad der kommer ud af en læreproces.
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Ledernes ledelse af
lærere med læringsmål

– hvordan?
Af Susanne Broe Laursen, skoleleder og Hanne Jeppesen, indskolingsleder

Vores overvejelser om at igangsætte dette arbejde har været mange.
Arbejdet med at gå fra undervisning til læring har været i gang i
mange år. At italesætte det som noget nyt er ikke rimeligt. Lærere
har altid haft fokus på, hvordan børn lærer bedst og mest muligt. Med
hensyn til selve dokumentationsdelen har elevplanens indførelse
og arbejdet med portfolio bidraget til, at omverdenen er blevet
informeret og involveret.
Derfor har vi i ledelsen talt meget om, hvorfor dette stadig skal være
et særligt udviklingspunkt?
Vi vil i denne artikel beskrive nogle af
de overvejelser, vi har haft undervejs og
stadig har i skolens arbejde med lærings-

mål. Vi bruger betegnelsen ”lærere” i det
nedenstående, men tænker, at det både er
betegnelsen for lærere og pædagoger.
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Susanne Broe Laursen er skoleleder og
Hanne Jeppesen er indskolingsleder, begge
på Hadsten Skole

I vores drøftelser i ledelsen har vi haft
gavn af Bjarne Wahlgrens figur: Fra læring
til handling! Transfer mellem uddannelse
og arbejde (Bjarne Wahlgreen).

Tre vigtige faktorer

Faktorer i
unervisningen

De personlige
faktorer

Anvendelses
konteksten

De personlige faktorer
For at lærerne skal kunne tage arbejdet
med at sætte læringsmål til sig som et
brugbart redskab, er det vigtigt for dem,
at de skal kunne se udbyttet – at de kan
se, at eleverne faktisk profiterer af, at der
sættes læringsmål – de bliver dygtigere.
Lærerne skal også kunne se det muligt
at arbejde med læringsmål, både at de har
de fornødne kompetencer ”kan jeg finde
ud af det?”, og at det kan ske inden for
deres forberedelsestid og tid til gennemførelse. Arbejdet skal ganske enkelt skabe
større effekt for børnene og derigennem
givet mening for den enkelte lærer, samtidig med at det skal være muligt at forberede sig inden for en rimelig tid.
I de sig nye fællesmåls opbygning kan
vi nu se, at der er indbygget en vis grad

VIA University College

af knækkede trinmål, dvs. en del af det
arbejde, man tidligere har siddet og forberedt i teams, er nu foræret, og dermed er
usikkerheden i forhold til at nå de opstillede mål reduceret.
Faktorer i undervisningen
På Hadsten skole har ledelsen besluttet,
at vi selv vil være med til at klæde lærerne
på til opgaven. Dette sker gennem enkelte
oplæg, en høj grad af processtyring samt
fokus på teamets arbejde med læringsmål.
I dette arbejde vil vi sikre, at lærerne får en
indsigt i kompleksiteten, og samtidig vil vi
bygge bro til det, de allerede kan og gør.
Vi har lærere, der gennem et kommunalt projekt ”Læring for alle” har været
igennem et uddannelsesforløb i at sætte
læringsmål. Vi har også lærere, der er
med i undervisningsministeriets kurser
i at arbejde med målstyret læring. Disse
personer har det været vigtigt for os at
sætte i scene, dels gennem interesse, dels
i høj grad ved at give dem en ”førerkasket”
med henblik på at hjælpe andre med at
komme i gang.
Dette har hidtil ikke været lige udbredt
i alle storteams på skolen. Derfor er der
ikke en ensartet gruppe af lærere, vi i
vores overvejelser har tænkt, der skal
laves et kursusforløb til, men i stedet en
gruppe af forskellige lærere, der har prøvet at arbejde med det på mange niveauer
og i forskellig grad. Forberedelsen af
arbejdet minder derfor om undervisningsdifferentiering.
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Vi vil videreudvikle et
fagligt korps af folk med
stor viden, der kan guide
og vejlede kollegaer.

Vi har derfor besluttet, at vi vil sætte
læringsmål for forløbet med mulighed
for flere faser af målopfyldelse; altså en
taksonomi for lærernes indsats. Der skal
være et ”mindstekrav” og samtidig mulighed for at alle kan se udviklingspotentiale
i eget arbejde.
Undervisningsmål:
Alle lærere på Hadsten skole:
- Arbejder med målstyret læring med de
nye forenklede fællesmål
- Videndeler og reflekterer over målstyret
læring og evaluering i teams
- Opnår viden omkring målstyret læring
og færdigheder og redskaber til at gøre
det i praksis
Krav: Alle lærere skal i løbet af foråret
2015 have arbejdet med Fase 1 omkring
læringsmål med de nye forenklede fællesmål.
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Målet

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Indholdet
Alle lærere på
Hadsten skole
arbejder med
målstyret læring
med de nye
forenklede fællesmål

Lærerne kan
planlægge og
gennemføre et
forløb med:
Undervisningsmål
LæringsmålTegn/kriterier
Evaluering

Lærerne kan
tænke i relevant
selvevaluering

Lærerne kan
arbejde med
progression
for de enkelte
elever. Læreren
kan undersøge
diagnostisk og
derigennem
undersøge
effekten af
undervisningen
for den enkelte
elev.

Lærerne kan
arbejde med
undervisningsmål, hvor der
er tænkt i taksonomier for
eleverne:Læring
er tænkt i overfladeforståelse
og dybdeforståelse.Lærerne
kan vælge dataindsamlingsmetode, der passer
til evalueringens
formål.

I praksis ved
hjælp af:

Lærerne kan
bruge:
Skema
(se Bilag 1)
”Lærerne skal
arbejde med et
bevidst(styre)
blik på alle
elevers læring.
Det er vigtigt
at vide, hvilke
tegn på læring,
man vil holde
øje med for at få
viden om udbyttet.”
(EVA rapport,
2014)

Lærerne kan
bruge:
Skemaer fra
Lene Heckmann: ”Den
gode vurderingspraksis.”og/ellerClaus Madsen:
”Involverende
læringsevaluering”

Lærerne kan
undersøge, hvor
eleverne befinder sig i forhold
til et kommende
mål? ”Lærere,
der ikke har
et billede af
forskelle i deres
elevers (…) styrker og svagheder, vil få problemer med at
tilpasse kravene
i undervisningen til elevernes
læringsforudsætninger”.
(Helmke, 2013)

Lærerne kan
evt. bruge
Blooms reviderede taksonomi:
Huske
Forstå
Anvende
Analysere
Evaluere
Skabe
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Selve kursusgangene vælges af nød og
tidspres først i nov. og jan. De to gange
skal bruges til at få viden og komme i
gang med at forberede undervisningen i
at sætte læringsmål for et forløb. Medarbejderne skal gennemføre forløbet og
derefter i januar evaluere/videndele den
viden, man som lærer har fået gennem
dette arbejde.
Hadsten skole er inspireret af John Hattie, velvidende at jo længere man dykker
ned i stoffet, jo mere kompliceret bliver
det. Så vores opgave vil være at gøre det
komplicerede enkelt, uden at det mister
værdien af det komplicerede. Ikke nogen
let opgave, men yderst vigtig.
Anvendelseskonteksten
Vi har i ledelsen diskuteret, hvordan vi kan
komme tættere på lærerne? Vi har ikke
en specifik viden om alle mål i alle fag,
så hvordan kommer man så tættere på?
Vi er dog overbeviste om at ”tættere på
ledelse” samt ”elevcentreret ledelse” er
vejen frem.
Vi har MUS og TUS samtaler og vil
gerne ud at observere undervisningen. For
os har overvejelserne været, hvor samtalen omkring læringsmålene ligger? Vi
mener, at ledelsesobservationer er en vigtig del af udviklingen af elevernes læring
og det er derfor oplagt at bruge ledelsesobservationer i forhold til læringsmål
– fx ved at gå ud og observere lærerne på
en årgang ud fra det sted, lærerne er i skolens taksonomi for arbejdet med læringsmål. Herefter vil der finde en evaluering og
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Forberedelsen af kurser
minder om undervisningsdifferentiering.

sparring sted med det samlede team.
Helt konkret vil vi udfærdige nogle generelle spørgsmål til arbejdet med læringsmålene. Ledelsen kan og skal ikke have
en dyb faglig viden i alle fag, men vi vil
spørge generelt ind til lærernes arbejde
med læringsmål og planlægning af
samme? Vi tænker at kunne spørge ind
til det planlægningsark, lærerne bruger til
planlægningen af undervisningen.
Se Bilag 1 på side 35.
- Hvordan undersøger du, hvilke mål
der skal arbejdes hen imod?
- Hvordan sikrer du dig, at eleverne er
på vej?
- Hvordan undersøger du sammen med
eleverne, hvad de næste mål skal være?
- Hvordan kan eleverne se, hvad der skal
til, for at de kommer tættere på målene?
- Hvordan undersøger du, om der er høj
effekt for alle elever?
Vi er sikre på at disse samtaler er et vigtigt redskab for at kunne hjælpe, støtte og
guide lærerne.
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Lærerne skal kunne se
udbyttet af at opstille
læringsmål.

Kollegavejledning
I Favrskov kommune er der sideløbende
lige nu et stort udviklingsarbejde i gang
med at gøre vores PLC (Pædagogisk
Lærings Center) til omdrejningspunkt for
skolens udvikling. I PLC sidder folk med
faglige kompetencer indenfor alle de ressourceområder, vi har på skolen. Faglige
vejledere i IT, fag, AKT og bibliotekarer. Vi
tænker derfor, at vi skal have tænkt udviklingen af dette ind i skolens arbejde med
elevcentreret ledelse og læringsmål.
Derudover vil vi videreudvikle et fagligt
korps af folk med stor viden, der kan guide
og vejlede kollegaer i en ”open-learning”
kultur, hvor lærerne lærer af og med hinanden, og hvor de tør begå fejl.
For at fremme og videreudvikle sådan
en kultur er det vigtigt, at vi som ledelse
skaber rammen for det. Det vil vi bl.a. gøre
ved at sætte de faglige ressourcefolk
sammen med teams ´ene. Det skal ikke
mere kun være ”Kom og spørg, hvis du har
noget, du vil have hjælp til”, men en mere
målrettet fag-faglig sparring.
På Hadsten skole har der i nogle år
været rammesat en samtale mellem læse-
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vejledere og lærere efter diagnostiske- og
de nationale tests er gennemført (FUK
= fagudviklingskonference). Dette vil vi
videreudvikle til flere fag, da vi oplever, at
kollegavejledning skaber vores tilsigtede
mål om ”Open Learning”. Testningen og
måling af effekt har ingen værdi, hvis ikke
vi bruger resultaterne af testene til noget.
Samtidig er det svært for alle lærere at
blive eksperter, men vi har nogle lærere,
der får kurser og videreuddannelse i at
vejlede og stille de rigtige spørgsmål, så
underviserne bliver klædt bedre på til at
skabe faglige resultater.
Systematiseret ledelse
Sluttanker: Vi vil som ledelse gennem
observationer, MUS og ikke mindst
TUS-samtaler udøve elevcentreret ledelse
for at vejlede, sparre og støtte lærerne i
deres arbejde med forenklede Fælles Mål.
Det er dog ikke et enkelt arbejde, men
komplekst, men vi er overbeviste om,
at ledelse og her tænker vi ”tættere på
ledelse” er utrolig vigtigt for, at skolen
rykker sig fra, hvor den er nu og hen til
en ny taksonomi for ledelse. Ledelserne
skal fysisk væk fra skrivebordene for at
få føling med, hvad der sker i klasserummene, velvidende at ét fokus kræver fravær af et andet fokus.
Elevcentreret ledelse, ”tættere på
ledelse” samt ”Open Learning” kræver
systematiseret tid og pædagogisk ledelse
– det vil vi som ledelse på Hadsten Skole
gerne stå for.
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Reference
Eva rapport 7.okt. 2014 Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til
udvikling af undervisningen.
Bilag 1. Lisbeth Alnor, Via University, Aarhus
Klasse/gruppe:
Tema/forløb:
Kompetencemål:
Planlægning
Nedbrydning af fælles mål

Hvad forventer vi, at eleverne kan ved slutningen af
forløbet?

Diagnostisk vurdering

Hvor befinder eleverne sig
i forhold til denne forventning?

Tegn

Hvilke tegn gør det synligt
at eleverne har nået målet?

Gennemførsel
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Evaluering
Hvor befinder eleven sig i
forhold til læringsmålet?
Hvilken metode evalueres
med?

(Formulering af læringsmål i
enkelt og tydeligt sprog)

(På fx 3 niveauer)
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Teamets arbejde med

læringsmål
– udvikling af en skolekultur med fokus på læring

Af Lise Mayland, konsulent

Skolen står på alle måder midt i en brydningstid, hvor både indhold
og strukturer udfordres af reform og ny arbejdstid. Samtidig er
elevernes læring kommet i fokus og undervisningen skal styres og
kobles til tydelige læringsmål. Eleverne skal vide hvor de skal hen.
De skal kende læringsmålene og deltage i refleksionen over egen
læring. De skal være med til at vurdere i hvilken grad de lykkes, samt
hvordan de bedst muligt kan arbejde frem mod nye mål.
Dette kalder på både viden og inspiration til hvad man kan gøre.
Samtidig kalder det også på rammer og støtte til, hvordan man kan
udvikle sin egen praksis.
I det følgende vil jeg beskrive, hvordan
man som skole og team kan arbejde med
at udvikle en praksis omkring læringsmål,
der har betydning for såvel lærere og elever. Beskrivelsen bygger på mine erfaringer med skoleprocesser, hvor team ud fra
fælles viden og nye handlinger har sat sig
for at undersøge, hvordan arbejdet med
læringsmål kan bidrage til at synliggøre

læringen og fremme elevernes udbytte af
undervisningen.
Artiklen henvender sig til både skoleledere og team. Som skoleleder vil du i
artiklen få inspiration til, hvordan du kan
tilrettelægge en proces på din skole, hvor
arbejdet med læringsmål styrker og udvikler en skolekultur med fokus på læring i
både team- og praksisrum. Som team-
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medlem eller teamkoordinator vil du få
inspiration til, hvordan teamet kan udvikle
praksis omkring læringsmål inspireret af
aktionslæringsmetoden.

Lise Mayland er Master i Læreprocesser,
Proces- og organisationsudviklingskonsulent og indehaver af Impact Uddannelse

Teamet som omdrejningspunkt
Forskningen peger entydigt på, at arbejdet med læringsmål og feedback er
faktorer, der har stor betydning i arbejdet
med at fremme elevernes læring. Imidlertid har vi ikke nogen opskrifter på præcise
metoder eller måder at arbejde med det
på. Vi ved således, at det har betydning at
gøre det, men hvordan det gøres, er mere
komplekst.
Der findes ikke nogen universelle metoder eller måder at arbejde med læringsmål
på, som har større betydning end andre.
Man kan lade sig inspirere af praksisek-
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sempler, konkrete værktøjer og metoder,
men hvis arbejdet med læringsmål skal
have en reel betydning, må måden ”hvordan” findes blandt de mennesker, der skal
udføre opgaven.
At arbejde med læringsmål som en del
af en skolekultur, der har fokus på læring,
handler både om at vide og gøre noget
andet. Samtidig handler det også om
at kunne iagttage sig selv og sine egne
handlinger i relation til elevernes udbytte.
Teamet bliver et vigtigt omdrejningspunkt, når vi taler om at udvikle praksis
omkring læringsmål. Det er her viden kan
omsættes til konkrete handlinger, der kan
afprøves i klasserummet. Samtidig er det
også her, der kan samtales systematisk
om betydningen af det konkrete arbejde
med læringsmål, så vi kan få øje på vores
egen virkning i forhold til elevernes
læringsudbytte.
Fokus på læring
i både team og praksisrum
I Impact Uddannelse har vi udviklet en
metode, som anvendes i forbindelse med
skoleprocesser, hvor teamene er omdrejningspunktet for ændringer i praksis.
Metoden kan anvendes i arbejdet med en
fælles skoleindsats – eksempelvis tydelige
læringsmål.
Den kan også anvendes af team, der
ønsker at arbejde systematisk med tydelige mål og læring som omdrejningspunkt
for teamets samarbejde.
Metoden bygger på principper fra aktionslæring, hvor praktikere i fællesskab
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Observationer kan have
forskellige formål og her
er det vigtigt på forhånd
at have afklaret, hvad
observationen skal
bruges til.

udforsker praksis gennem konkrete aktioner og bearbejdning heraf med henblik på
at blive klogere på og forbedre praksis –
dvs. beskrive, begrunde, forstå og handle.
Aktionslæring er en udviklingsproces,
hvor lærere og pædagoger undersøger og
eksperimenterer med praksis med henblik
på at udvikle, fællesgøre og implementere
en given viden.
Metoden består i denne form af 3 faser,
der relaterer sig til nedenstående model.
Fase 1: Formulering af fælles problemstilling. Valg af aktioner i praksis
Fase 2: Afprøve aktioner i praksis evt. med
observation
Fase 3: Teamet undersøger værdien af
aktionerne i relation til elevernes
læring? Hvilken information får
vi, der kan bidrage til udvikling af
praksis? Nye handlinger besluttes.
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Fase 1
- Formulering af fælles
problemstilling
- Valg af aktioner i praksis

Læring i
teamrummet
Fase 2
- Afprøve aktioner, der har betydning
for elevernes læring
- Synlige læringsmål
- Tydelige kriterier
- Samtaler om læring
- Selvvurdering
- Feedback
- Etc.

Fase 3
- Teamet undersøger værdien af aktionerne
i relation til elevernes læring?
- Hvilken information får vi, der kan bidrage
til udvikling af praksis?

Læring i
praksisrummet

Når metoden anvendes i arbejdet med
læringsmål, får den en dobbeltbetydning
for læring i praksis. Dels arbejdes der med
tiltag, der fremmer læring i undervisningen – dels gøres erfaringerne fra disse
tiltag til genstand for analyse i teamrummet og bliver hermed til fælles læring, der
afføder nye indsatser.
I det følgende vil jeg beskrive, hvordan
man kan arbejde struktureret i de forskellige faser – i denne sammenhæng med at
udvikle praksis omkring læringsmål.
Fase 1: Formulering af fælles problemstilling. Valg af aktioner i praksis
Formålet med fase 1 er at afgrænse teamets fokus og planlægge konkrete handlinger, som teamet tror vil få en positiv
betydning for elevernes læringsudbytte.
Fase 1 deles op i følgende tre trin:

A) Formulering af problemstilling
Her formulerer teamet en fælles problemstilling, som de ønsker at arbejde med i
forbindelse med læringsmål.
Problemstillingen formuleres som et
spørgsmål, der udfordrer teamet i relation
til arbejdet med læringsmål
- Den skal opleves som meningsfuld/
interessant for teamet
- Den skal have betydning for elevernes
læring
- Man skal kunne handle på den i praksis.
Handlingen skal være en handling, man
som lærer/pædagog kan foretage i sin
undervisning.
Eksempler på problemstillinger i arbejdet
med læringsmål
- Hvordan kan vi formulere konkrete
læringsmål i forbindelse med undervis-
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ningsforløb?
- Hvordan kan vi synliggøre læringsmålene i hverdagen?
- Hvordan kan vi arbejde med læringsmål
i den enkelte time, så eleverne altid ved,
hvad de skal lære?
- Hvordan kan vi inddrage eleverne i
arbejdet med læringsmål, så de forstår
målene og føler ejerskab?
- Hvordan kan vi involvere eleverne i
læringsmålene og skabe mulighed for
at de selv kan få øje på deres næste
skridt?
B) Ideer til aktioner
Denne fase er en idéfase, hvor teamet
brainstormer på aktioner i forhold til problemstillingen. I denne fase bringes allerede eksisterende metoder og erfaringer
i spil og blander sig ofte med nye ideer.
Denne udgave af Liv i Skolen kan eksempelvis læses af teamet som inspiration til
mulige måder og metoder til at arbejde
med læringsmål på.
Giv tid til denne fase og udfordr hinanden på, hvad de forskellige tiltag vil have
af betydning.
Overvej på hvilken måde de forskellige
tiltag vil kunne se ud i forskellige undervisningssituationer og hvilken betydning
de vil få.
C) Valg af aktioner i praksis
Når brainstormingsfasen er færdig, vælges konkrete indsatser, der passer til
teammedlemmernes praksis. Der udarbejdes en handlingsplan, hvor alle har
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konkrete tiltag, de vil afprøve i relation til
teamets problemstilling samt en række
overvejelser og ønsker for, hvad tiltagene
vil betyde for eleverne.

Arbejdet med
læringsmål og feedback
har stor betydning i
arbejdet med at fremme
elevernes læring.

Fase 2: Aktioner afprøves i praksis
Fase 2 er den fase, hvor der eksperimenteres med konkrete aktioner, som teammedlemmerne vil afprøve i forhold til problemstillingen. Undervejs iagttages hvad
disse handlinger bidrager til. Her kan der
være forskellige tegn på, at noget virker
eller ikke virker. Samtidig er det relevant
at spørge eleverne om effekten af det nye.
I denne fase er det også muligt at indlægge observationer af hinandens undervisning.
Observationer kan have forskellige
formål og her er det vigtigt på forhånd at
have afklaret, hvad observationen skal
bruges til. Skal den, som udfører en aktion
have feedback eller skal den besøgende
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inspireres og lære?
Uanset formålet med observationen er
det givtigt at tage del i hinandens undervisning og aktioner, når man skal udvikle
praksis sammen.
Fase 3: Undersøgelse af værdien af
aktionerne i relation til elevernes læring
Denne fase bygger på erfaringerne i
praksisrummet. I denne fase undersøger
teamet værdien af de aktioner, der har
været arbejdet med.
Fase 3 indledes med en struktureret
læringssamtale, hvor alle teamets medlemmer har en aktiv rolle i at bearbejde og
analysere de nuværende erfaringer.
Der vælges:
- En fokusperson: fortæller om sine handlinger
- En interviewer: folder fortællingen ud
gennem spørgsmål
- Et feedbackteam: giver feedback på
fokuspersonens fortælling
En læringssamtale foregår således:
Fokuspersonen fortæller om sin aktion(er)
og sine erfaringer med arbejdet i praksis.
Intervieweren folder fortællingen ud på 3
niveauer.
- Opgaveniveau – Beskrivelse af aktionen
- Procesniveau – Udførelse af aktionen –
måden at gribe det an på i praksis
- Refleksionsniveau – Betydningen for eleverne? Hvad skabte det af muligheder?
Herefter diskuterer feedbackteamet
fortællingen. Fokus ligger på at identifi-
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cere det værdifulde i aktionen for eleverne
samt at inspirere til nye handlinger/justeringer.
Feedbacken gives til fokuspersonen i to trin:
1. Hvad er lykkedes godt ved aktionen?
Hvad har vi identificeret som værdifuldt
i relation til elevernes læring?
2. Hvilke nye ideer/tanker har det givet
anledning til for os.
Fokuspersonen reflekterer over feedbacken og deler kort de tanker, feedbacken giver anledning til.
Efter læringssamtalen går hele teamet
i metaperspektiv og reflekterer over
spørgsmålet:
Hvad kan vi ud fra fortællingen og vores
nuværende erfaringer konkludere har en
virkning på eleverne?

At arbejde med
læringsmål som en
del af en skolekultur
handler både om at vide
og gøre noget andet.

Handlinger synliggøres
Teamet deler de centrale læringspointer
med hinanden. De faktorer eller handlinger, som indtil videre kan konkluderes at
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Hvordan kan vi
arbejde med
læringsmål i den
enkelte time, så
eleverne altid ved,
hvad de skal lære?

have en positiv virkning på eleverne, synliggøres på en fælles planche.
Med afsæt i teamets læringspointer
diskuteres nye muligheder og konkrete
aktioner, der fortsat vil være værdifulde at
arbejde med/udvikle på.
Afslutningsvist vælges en fokusperson
til teamets næste læringssamtale.
Således kan man planlægge x antal
læringssamtaler i teamet i løbet af et
år, hvor problemstillingen kan ændre sig
løbende, men hele tiden være styrende
for teamets fælles udvikling og valg af
aktioner.
En skolekultur med fokus på læring
Læringsmål er på dagsordenen på mange
skoler, dels fordi vi har forskningsmæssigt
belæg for, at det har en positiv indflydelse
på elevernes læring, dels fordi det er et
vigtigt element i den nye reform. Udfor-
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dringen for alle skoler består imidlertid i at
komme fra viden om til konkrete ændringer i praksis.
I arbejdet med at skabe en skolekultur med fokus på læring er det vigtigt, at
organisationens mål og forandringsønske
er tydeligt for alle. Dernæst må forandringsprocessen sættes ind i en systematisk ramme, der kan støtte teamene i at
udvikle praksis.
Denne artikel er et bud på, hvordan man
kan arbejde med læringsmål i organisationen med henblik på at forandre praksis.
Den beskrevne metode kan med fordel
indgå i en samlet skoleproces, hvor fælles
viden, inspiration, konkrete redskaber og
træning i at formulere og arbejde med
læringsmål går hånd i hånd med en struktureret metode, der støtter teamene i
både at udvikle, handle og reflektere over
praksis.
En skoleproces med fokus på både
indhold og metode er et rigtig godt bud til
skoler, der gerne vil arbejde med læringsmål på en måde, der skaber synlige resultater med højt læringsudbytte for både
lærere og elever.
Et eksempel fra virkeligheden
Lærerne for 6. årgang på Midtbyskolen i
Vejle er lige nu optaget af, hvordan de kan
synliggøre læringsmålene for eleverne,
gøre dem forståelige og anvendelige samt
tilpasse dem de enkelte elevers forudsætninger. De arbejder derfor med følgende
problemstilling:
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Hvordan kan vi synliggøre læringsmålene
for eleverne, så alle ved, de skal lære på
hver deres niveau?
De er efter et fælles oplæg inspireret af
måltaksonomier og har sammen diskuteret mulighederne for at udarbejde differentierede mål i forbindelse med kommende undervisningsforløb. Alle er enige
om at afprøve det i fagene. Der er lidt
forskellige ønsker i måden, hvorpå dette
kan foregå. Teamet eksperimenterer med
forskellige måltaksonomier i henholdsvis
dansk, engelsk og matematik.
Engelsklærerne fokuserer på en kontrakt og et ejerskab med eleverne. De
ønsker at synliggøre forventningerne i et
forståeligt sprog, og de ville gerne gøre
det muligt for eleverne selv at vælge mål
og kende deres næste skridt.
Dette var kriterierne for det værktøj, de
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i forbindelse med ovenstående problemstilling ville udvikle. Nederst kan du se
produktet.
Deres aktion består lige nu i at undersøge, hvad dette værktøj muliggør for
eleverne. De håber på at eleverne forstår
og forpligter sig bedre på undervisningen.
De håber, at eleverne motiveres til at yde
en høj indsats for at nå det bedst mulige
udbytte og at alle får succes ud fra de forudsætninger de har. Denne undersøgelse
foregår i fase 2 – altså ude i praksisrummet. Næste gang de ses, skal de arbejde
med fase 3, hvor teammedlemmerne deler
og analyserer erfaringerne og diskuterer
mulighederne i teamets fortsatte arbejde
med synlige og differentierede læringsmål.
Eksemplet er udlånt af Charlotte Andersen, lærer på Midtbyskolen
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Samarbejdsaftale
Dette er en samarbejdsaftale mellem dig og mig.
Du får selv indflydelse på, hvilket niveau du
gerne vil arbejde på. Du skal vælge det niveau,
hvor du ser dig selv.
Du skal ikke kunne alt endnu, men der skal være en mulighed for,
at du kan, når forløbet er slut.
Du må gerne vælge forskellige niveauer i forskellige mål.
Du skal sætte et kryds i den boks du vælger.
Læse tekster om venskab
Bronze
Du skal fortælle lidt om, hvad
teksten handler om på dansk
Du må gerne få hjælp til at
oversætte sætninger du ikke
forstår

Bronze
Du skal sige enkelte ord om
venskab højt i klassen

Sølv
Du skal kunne svare på
spørgsmål om teksten på
engelsk
Du skal gætte på, hvad svære
ord betyder ud fra det du
allerede forstår – ikke give op,
men fortsætte ved at gætte

Guld
Du skal læse og forstå teksten.
Slå svære ord op
Du skal genfortælle det du har
læst
Du skal kunne kende forskel på
forskellige typer af ord og
tekster

Deltage i samtaler om venskab
Sølv
Guld
Du skal fortælle enkelte facts
Du skal genfortælle facts fra
fra tekster
tekster
Du skal fortælle hvad du selv
Du skal fortælle om en ven
synes om venskaber ud fra det
du har læst og dine egne
oplevelser

Finde information om ”The Wimpy Kid” online
Bronze
Sølv
Guld
Du skal finde den rigtige side
Du skal finde og læse siderne
Du skal finde og læse siderne
på nettet og fortælle på dansk, på nettet og svare på
på nettet, og finde de vigtigste
hvad du tror ”The Wimpy Kid” spørgsmål, der handler om
ting om bøgerne og
handler om
dem
forfatteren
Du skal kunne fortælle med
dine egne ord om det du har
læst
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Bronze
Du skal kunne genkende
rimord i tekster
Bronze
Du skal kunne genkende
adjektiver

Rimord
Sølv
Du skal selv finde rimord

Adjektiver (tillægsord)
Sølv
Guld
Du skal skrive adjektiver ned
Du skal gradbøje adjektiver
og bruge dem i den opgave du
får
Du skal finde synonymer
(samme betydning)
Og antonymer (modsætninger)

Fremlæggelse af ”Nytårsfortsætter”
Du skal fremlægge i gruppen uden ”at brokke dig”
Du skal fremlægge det du har aftalt med mig
Jeg skal kunne høre, at du har øvet dig på det du gerne vil
sige

Dato

Elev

Guld
Du skal anvende rimord i et
digt

lærer
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Klare standarder
for god undervisning og læring
Af Marianne Thrane, konsulent

Skolereformen bliver kaldt en lærings- og en ledelsesreform.
Læringsreform fordi den fokuserer på elevernes læring og dermed
effekten af undervisning. Ledelsesreform fordi den tillægger ledelse en
afgørende betydning i arbejdet med at skabe den nødvendige læringskultur, som kan støtte og fremme de professionelles samarbejde
om elevernes læring og udvikling af kvalitet i undervisningen. Forudsætningerne for at arbejde med skolereformen skabes gennem skolens
arbejde med egen udvikling og er således også afhængig af den udviklings- og læringskultur, som den enkelte skole har udviklet over tid.
Artiklen beskriver, hvordan et skoleudviklingsprojekt med fælles
fokus på god undervisning og elevernes læring – gennem undersøgelse og drøftelse af praksis kan støtte udviklingen af en lærende
skolekultur og arbejdet med reformens indhold.

Retningen sættes
”Klare standarder” kan skure lidt i et
pædagogisk øre – man kunne spørge om
begrebet ikke hører bedre hjemme i en ISO
certificering af en produktionsvirksomhed?
Ikke desto mindre blev betegnelsen

”klare standarder” den, som Løgstrup
skole ved Viborg gjorde til hovedoverskrift
for et 3-årigt skoleudviklingsprojekt –
koblet op på arbejdet med i fællesskab at
undersøge og videreudvikle god praksis
for undervisning og elevernes læring.
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Marianne Thrane er pædagogisk konsulent,
tidligere tilknyttet VIA University College
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Tydelig strategisk intention
om skoleudvikling
Da skoleleder Mikael Lytken kom til Løgstrup skole som skolens nye leder, mødte
han en skole med masser af god praksis.
Mikael Lytken er overbevist om betydningen af at tage afsæt i eksisterende
praksis for at skabe en robust udvikling.
Derudover er det nødvendigt at acceptere
at ting tager tid, hvis de skal blive til reelle
forandringer i praksis og ikke kun en pædagogisk overfrakke med tidens buzzwords,
som skolelederen udtrykker det.
En klar holdning til, hvad der muliggør
udvikling blev til vigtige principper for
tilrettelæggelse af udviklingsprojektet på
Løgstrup skole:
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- TID – projektet skal have tid til at
udvikle sig og virke – det betyder foregå
over en årrække.
- ENKELHED – i en kompleks skolehverdag er det vigtigt at gøre udviklingsopgaven tydelig og enkel – ”Keep it
simple” blev et mantra i projektet.
- PRAKSISNÆR og KONKRET – den eksisterende praksis skal være afsæt for
udviklingen.
Inddragelse og ejerskab til udviklingsprojektet gennem målsætning
Skolen har tidligere haft fælles kurser om
kommunikation, kollegial sparring, Cooperative Learning mm. Kurserne har fungeret som inspiration til lærerne og er på
forskellig vis blevet omsat til ny praksis.
Ønsket med dette udviklingsprojekt var
at gøre den daglige praksis til genstand
for undersøgelse og drøftelse for selv at
blive bevidste og fælles tydelige med, hvad
skolen står for i forhold til undervisning og
læring. Men også for bedre at kunne kommunikere om dette med forældrene.
Pædagogisk udvalg blev udvidet og
styrket og var omdrejningspunktet for
drøftelser om udviklingsprojektets mål,
indhold og form. Her blev hovedmålsætningen for projektet opstillet:
- At vi fortsat sætter de faglige mål så
højt som muligt og samtidigt bevarer
det brede individværdige normalitetsbegreb.
- At den enkelte afdeling videreudvikler,
definerer og handlingsbestemmer de

-

-

-

-
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strukturer, der i forvejen kendetegner
den gode praktiserede undervisning og
som fremmer elevernes læring.
At vi som skole tydeligt kommunikerer det, vi står på mål for – altså det
”læringssetup”, vi gerne vil måles på og
gerne drøfter med forældrene i forhold
til den konkrete undervisning. Hver
afdeling arbejder frem mod en intern og
ekstern folder, der sætter rammen om
undervisning og læring.
At vi som skole er tydelige omkring de
forventninger og ønsker, vi har til forældrene som vigtige medspillere i elevernes læring.
At vi videreudvikler det gode arbejdsog læringsmiljø for personalet, så
”teaching has to be fun” fortsat er en
bærende søjle i arbejdslivet.
At vi videreudvikler den i forvejen eksisterende fagprofessionelle refleksion
over – og evaluering af – læringsudbyttet.

Projektet stiller krav
om et produkt i form
af en beskrivelse af de
klare standarder, som
afdelingerne vil stå på
mål for.
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Projektet informeres
og inspireres af ny viden
Projektet blev set og drøftet i lyset af
den nyeste viden om, hvad der har størst
betydning for elevernes læring og trivsel
og dermed hvad der er vigtigt i lærernes,
pædagogernes og skolens arbejde med
opgave og rolle.
Ledelse og pædagogisk udvalg lod sig
inspirere af bl.a. John Hatties og Thomas
Nordahls forskning i drøftelsen af indhold
og fokusområder i projektet:

Klasseledelse
– de 4 G'er
Viden om
elevernes
viden

Relationsarbejde

Klare standarder
for undervisning
og læring
Evalueringskultur og
feedback

Samarbejdet
mellem hjem
og skole

Tydelige
målsætninger
og høje
forventninger

Klasserummets
udseende

Tydelig ramme og produktkrav til
undersøgelse og udvikling af praksis
Tidligere fælleskurser på skolen har ofte
haft karakter af inspiration til nye værktøjer som Cooperative Learning, som den
enkelte underviser eller team frit kunne
vælge at bruge eller det har været mere
personligt rettede kurser i kommunikation
og kollegial sparring, der skulle videreudvikle lærerpersonligheden og den person-

lige grounding.
Det nuværende udviklingsprojekt udfordrer på en anden måde og er et ønske om
i fællesskab at videreudvikle den pædagogiske og didaktiske kunnen hos personalet. Det insisterer på den fælles pædagogiske diskussion af den hidtidige og den
ønskede pædagogiske praksis. Samtidig
stiller projektet krav om et produkt i form
af en beskrivelse af de klare standarder,
som afdelingerne vil stå på mål for indenfor de valgte områder: Klasseledelse og
Relationer (se skolens hjemmeside:
http://loe.skoleporten.dk>Læring og
trivsel>Klare standarder)
For skolelederen har det været et klart
ønske at skabe rum både for udvikling
af praksis, men også for pædagogiske
drøftelser og refleksioner for de professionelle. Det var vigtigt at sætte en ramme
med tydelighed og retning med henblik på
at understøtte en professionalisering af
den pædagogiske drøftelse i afdelingerne.
Aktører og koordinatorer
De enkelte afdelingers lærere og pædagoger er aktører i projektet. Arbejdet og
drøftelserne foregår i de enkelte afdelinger med afdelingskoordinatoren som
procesleder.
På to afdelingsmøder pr. halvår i hver
afdeling deltager en ekstern konsulent
som sparringspartner og kritisk ven for
afdelingen. Koordinatoren kan ligeledes få
sparring af konsulenten på sin tilrettelæggelse af mødeprocessen og sin rolle som
procesleder.

Liv i Skolen • 4/2014

Klare standarder for god undervisning og læring

På et halvårligt fælles videndelingsmøde
udveksler og drøfter afdelingerne deres
produkter med hinanden. Og produkterne
lægges på skolens hjemmeside til brug for
forældre og det videre arbejde.
Den fælles ramme og retning samler
skolen om projektet og samtidig bliver det
tydeligt, at afdelingerne løser en forskellig
opgave i forhold til egen elevgruppe.
Også afdelingernes afhængighed af
hinanden træder frem som et behov for
at skabe tydelig progression og sammenhæng afdelingerne imellem.

Input fra
forskning og
refleksion

Eksisterende
praksis
Udviklet/
informeret praksis

Teamet skaber merværdi gennem det fælles arbejde med drøftelse, refleksion og
beskrivelse af den ønskede praksis
Pædagogisk udvalg i udvikling
Udviklingsprojektet er blevet koordineret og justeret på møderne i pædagogisk
udvalg mellem koordinatorer og pædago-
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Ting tager tid, hvis
de skal blive til reelle
forandringer i praksis.

gisk udvalgsmedlemmer fra hver afdeling
og ledelsen.
Projektet lægger et ansvar for undersøgelse og udvikling ud til den enkelte
afdeling og stiller krav til de enkelte medarbejdere om deltagelse, og det kræver
ledelse af drøftelses- og læreprocesser
i afdelingen. De lærere, der har fungeret som koordinatorer eller pædagogisk
udvalgsmedlemmer, oplever at have haft
en udfordrende men også udviklende
opgave, fremhæver de to lærerrepræsentanter Susanne Brøndum Vestergaard og
Kirsten Godiksen Maarslet i samtalen.
”For koordinatorerne i de 3 afdelinger
har opgaverne i de enkelte afdelinger
været forskellige – men samtidig er der
også en fælleshed i oplevelsen af at skulle
varetage pædagogiske processer med
kollegaer. Det opleves som en klar fordel
at være to repræsentanter for afdelingen
med forskellige roller, men med mulighed for at kunne give hinanden sparring
på opgaven. Der har også været en god
støtte i sparring på procesdelen fra den
eksterne konsulent.”
Det pædagogiske udvalg har tydeligvis
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”Teaching has to be fun”
er fortsat en bærende
søjle i arbejdslivet.

fungeret som et udviklingsrum, hvor det
er muligt at få sparring på opgave- og rollevaretagelsen som koordinator.
Tydelig rolle- og opgavefordeling gennem
klar rammesætning af projektet
I skolens projektbeskrivelse ligger der en
klar rammesætning med tydelig opgaveog rollefordeling til projektets deltagere i
de forskellige fora. Møder på afdelings- og
udvalgsniveau samt konsulentbistand er
aftalt ved skoleårets start.
GRUS-samtaler bruges til at fastholde
fokus for de respektive afdelinger.

Ledelsen – tovholder
Ekstern sparring og bistand

Pædagogisk udvalg
Afdelingerne – fokuserede
afdelingsmøder
Koordinatorer – vejledere
– fagformænd
Praksis
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Hvad er der opnået gennem udviklingsprojektet indtil nu?
Projektet er halvvejs gennem det skitserede forløb, men det er tydeligt at
arbejdet med at undersøge og udvikle
fælles standarder i afdelingerne danner
baggrund for det fortsatte daglige arbejde
i afdelingerne.
Som eksempler herpå nævner de to
lærerrepræsentanter, at selve drøftelsen
af standarder har givet anledning til et
møde mellem hinandens tænkning og
forholdemåde, eksempelvis mellem lærere
og pædagoger. Standarder, som beskriver
arbejdet med elevernes selvstændighed
på mellemtrinnet, bruges til at beskrive
og graduere forventninger til eleverne i
forbindelse med portfoliearbejde. ”Vi er
klart blevet bedre til i fællesskab at tale
om læring,” fastslår de to lærere.
Struktur og ramme
støtter en fortsat udvikling
Den arbejdsform, skolen har lagt ned over
udviklingsprojektet, er blevet indoptaget
i teamets arbejdsmåde. Der skal arbejdes med udviklingsopgaven. Det ændrer
koordinatorrollen fra dagsordensbestyrer
til at lede kollegernes arbejdsproces med
opgaven.
En udfordring, siger lærerrepræsentanterne, som kræver, at koordinatorerne
skal turde tage opgaven og rollen på sig
og samtidig, at kollegerne giver følgeskab
og som aktører tager deres medansvar for
udviklingsopgaven.
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Løgstrup skole
har forberedt sig
på arbejdet med
tydelige mål gennem
et fælles fokus og
fælles drøftelser af
klare standarder for
god undervisning.

Er der tale om en ændring
mod en mere lærende kultur?
De to lærerrepræsentanter gør status,
mens skolelederen lytter – med tydelig
glæde: ”Vi har skabt en mere fælles kultur
i afdelingerne, men har fortsat stærke
forskelligheder i praksis. Vi skal fortsat
arbejde med at træde ud af egen praksis
og ind i en mere fællesgjort praksis. Man
kan se det som en invitation til at finde det
bedste frem i sig selv - og tage del og dele.
Det fælles fokus på læring åbner også
for at spørge nysgerrigt og undersøgende
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til kollegaers praksis: ”Det så spændende
ud – hvad har du gang i? … hvorfor griber
du det sådan an?”
Vi er meget fagligt ærekære, hvis man er
på en opgave i et fælles projekt, har vi høje
forventninger til hinanden. Man kommer
ikke med et halvfærdigt arbejde og det
er muligt at spørge ind til intentionen og
hvad situationen giver anledning til.”
”Vi er blevet mere modige til at turde
dele og spørge til hinandens praksis.”
”Vi er også blevet bedre til at arbejde
med en retning og se efter spor og tegn
fremfor at finde facit”
Next step …
På det aktuelle trin i udviklingsprojektet er der fokus på arbejdet med synlige
læringsmål for elever og undervisningen.
Denne opgave er anderledes for lærere
og pædagoger og derfor ses den som en
fælles læringsopgave. Der skal derfor ikke
opstilles standarder for god praksis i første
omgang – men eksperimenteres med og
afprøves tilgange til arbejdet med synlige
læringsmål i lærernes og pædagogernes
læringsfællesskaber. Også i det arbejde
tages der indledningsvist afsæt i de klare
standarder, som omsættes til læringsmål
for eleverne. Så udviklingen fortsætter.

Artiklen er skrevet på baggrund af samtale med:
Kirsten
Godiksen
Maarslet,
lærer

Susanne
Brøndum
Vestergaard,
lærer

Mikael Lytken,
skoleleder

VIA University College
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Faglighed og
personlig udvikling

kan følges ad
Af Christina Rønholt, lærer
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Christina Rønholt er lærer på Vorup Skole i
Randers, hvor hun underviser på mellemtrinnet og i udskolingen. Hun arbejder en dag
om ugen som fagpilot i engelsk på Læringscenter Randers og tog i foråret et PD modul
i Fagdidaktik og klasseledelse ved VIA University College i Randers.

OK, det er mandag og klokken er 15.50 – jeg har fri. ”To Do listen” er
stadig lang, men tiden kort. Det er en ny del af min lærerrolle som jeg
lige skal vænne mig til. Jeg lader med vilje min skoletaske stå i bilen,
for ellers ved jeg godt at jeg ikke kan lade være med at forberede mig
hjemme, som førhen.

Hele det skift der er sket indenfor mit fag
gennem de bare 8 år jeg har været lærer,
er stort, og allerede i 2011 kunne man læse
i Folkeskolen, at ”Verdensøkonomien har
skiftet karakter, og skolens menneskesyn
er fulgt efter – det demokratiske menneske er erstattet af det præsterende
menneske”.
Dette skift betegnes som et skift fra velfærdsstat til konkurrencestat. For mig er

en sådan udtalelse spændende, når man
igennem de briller kigger på folkeskolen.
Det er her politikerne har mulighed for at
angive karakteren af den formning og mål,
de har for fremtidens borgere. Samtidig
skal folkeskolen effektiviseres, og den
skal kunne dokumenteres og måles. Dette
gør mig nysgerrig på, hvad jeg som lærer
skal have for øje, og hvad der forventes af
mig. Ikke kun i forhold til måling og doku-
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Er den lærerrolle, der var
under velfærdsstaten,
skiftet ud eller helt
forsvundet?

mentation, men også i forholdet mellem
mine elever og mig. Betyder dette skift, at
den lærerrolle, der var under velfærdsstaten, også er skiftet eller helt forsvundet,
eller er der mulighed for at forene disse to
opfattelser?
Opgaven var demokrati
Nogle vælger at se velfærdsstaten som
det at lave et puslespil i fællesskab, og
konkurrencestaten som et kapløb, hvor
hver person står på sin egen stige. Uanset
hvordan man vælger at se på det, så er der
sket et samfundsskift. I velfærdsstaten
har fokus hovedsageligt været på, hvad
individer har kunnet opnå i fællesskab.
Alle havde samme rettigheder, uanset
om man var dreng/pige, fra byen/landet
osv. I folkeskoleregi betød det, at det var
skolens opgave at uddanne eleverne til at
indgå i et demokratisk samfund gennem
deltagelse, og det var lærerens job at få
eleven til at blomstre, og tanken var: alle
er ”uerstattelig i sig selv”(filosof Peter
Kemp 1991). I 1993 blev fundamentet for
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den globale orden og dermed globaliseringen som begreb stedfastet, og det var her
Clinton-regeringen første gang talte om
en global økonomi. Hermed blev globaliseringen kendt som et økonomisk fænomen,
hvor der blev varslet konkurrence mellem
nationerne. I folkeskoleregi betyder det,
at konkurrencestaten hovedsagligt har
fokus på faglighed og på, hvad individer
kan opnå for sig selv. Modsat velfærdsstaten stadfæster konkurrencestaten et
ideal om, at fællesskabet består i arbejdet,
og at det er på arbejdsmarkedet, at den
sociale udligning skal finde sted.
Tomme kar eller jordemoder
Konkurrencestaten bygger på en forestilling om, at konkurrencedygtigheden
som det kollektive formål går forud for
personligheden og den alsidige udvikling.
Det primære formål med folkeskolen er
nu at overføre viden og færdigheder og at
uddanne eleverne til videre uddannelse.
Det kan beskrives på følgende måde, som
i regeringsgrundlaget 2005:
”Vi skal konkurrere på viden. På ideer.
På evnen til at omstille os og finde nye
løsninger. (…) Vi skal gøre Danmark til et
førende videnssamfund”.
Alt dette synliggør skiftet fra velfærdsstat til konkurrencestat. Hvad betyder alt
dette egentlig for læreren og lærerrollen?
Betyder det, at vi udelukkende skal se eleverne som tomme kar, der skal påfyldes?
Eller må vi stadig være, som Sokrates
omtaler det, en jordemoder for eleven – en
som hjælper eleven med at bringe noget
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frem, som allerede implicit er til stede hos
eleven?
De mange lærerroller
Der er mange lærerarketyper og meninger og holdninger om hvad en lærer er, og

Konkurrencedygtigheden
går forud for
personligheden og
den alsidige udvikling.

dem har jeg tit mødt: Er du lærer? Du ligner ikke sådan en… Nå ok, hvordan ser en
lærer så ud? Hvordan er en lærer? Er det
en kvinde med briller på næsen, stramt
opsat hår og nederdel med underkjole? Er
det en mand med kassebukser, guitar og
hvide tennissokker i helsesandaler? Er det
Rita, der er rapkæftet, provokerende og
anarkistisk? Mit bud er at en lærerrolle kan
være en dejlig blanding.
Lektor og forsker Martha Mottelson har
i sin bog ”Lærerens Praksis” lagt seks
forskellige synsvinkler på lærerarbejdet
og viser, hvordan det kan ses som hhv.
udsprunget af pædagogiske visioner og
teorier, betinget af samfundsmæssige
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omstændigheder, bevægelser i en koreografi, påvirket af skolens arkitektur og
indretning, præget af lærerprofessionens
særlige vilkår og endelig påvirket af lærerens personlige livsbane. Bogens afsluttende kapitel handler om, hvilke muligheder læreren uanset disse betingelser
har for at udføre sit arbejde på en gennemtænkt og meningsfuld måde. Uanset
hvilken rolle man bedst identificerer sig
med eller synes, der minder om ens egen
praksis, så tror jeg at det er vigtigt at fastholde at alle nuancer er vigtige, uanset om
vi taler om konkurrencestat eller ej. Ja, vi
skal uddanne, men vi skal altså også stadig
danne.
Dannelse er positiv selvopfattelse
Eleverne bruger nu mere tid i skolen end
tidligere, og derfor er det min påstand at
det er utroligt vigtigt også at huske dannelsen. Naturligvis kan man have fokus
på dannelse i de muligheder der ligger i
understøttende undervisning, men det er
ikke den slags dannelse, jeg her mener.
Det er ikke at huske at vente på tur, tage
hensyn, indgå i et fællesskab mv, men det
er at blive mødt for den man er og få en
følelse af, at den/de lærere jeg har, møder
mig som den, jeg er og ikke for hvad jeg
gør. Selvfølgelig er alt det tidligere nævnte
også utrolig vigtigt, men det at en lærer ser
og møder eleven er for mig alfa og omega.
Jeg vil endda gå så vidt at sige at ordet
dannelse skal bruges som et udtryk for at
give eleven en positiv selvopfattelse og
ikke kun tænkes som noget der er socialt
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Vi skal uddanne, men vi
skal altså også stadig
danne.

afhængigt. Naturligvis er faglighed og
gode sociale kompetencer utrolig vigtige,
og især i et konkurrenceminded samfund,
men jeg tror ikke at man kan klare sig i et
sådant samfund uden at føle sig mødt og
set. Det at individet klatrer op ad stigen og
stiler højt, er dejligt, men hvis et trin knækker eller stigen vipper, er det da meget rart,
at der er nogen der kender dig og ved hvornår man har brug for en hånd, eller? Denne
nogen kunne jo være din lærer.
Elevernes rolle
Eleverne er i dag delvist tilbage i den
rolle, som fandtes i nationalstaten, hvor
børnene ansås for at være elever, der
deltog i undervisningen med det formål
at tilegne sig den viden, som læreren formidlede, den såkaldte ’tankpasserpædagogik.’ Netop denne forestilling var, hvad
reformpædagogikken søgte at gøre op
med, idet formålet her i højere grad var, at
eleverne deltog i folkeskolen for at udvikle
sig personligt. Uddannelse står helt centralt i konkurrencestaten, og det er også
positivt, men mellem det målelige og det
holdningsmæssige er der et meget bredt
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felt, der handler om menneskers trivsel,
identitetsdannelse osv., som vi er nødt til
at have med, og derfor mener jeg at vi skal
passe på ikke at bruge konkurrencebegrebet alt for firkantet.
Test er overgreb
Drop talfokuseringen og sammenligningerne! Sådan lyder opfordringen fra organisationsteoretikeren Steen Hildebrandt,
som fastsætter, at der ikke kan konkluderes noget ud fra test og målinger af skoleelevers karaktergennemsnit. Hildebrandt
lægger ikke fingrene imellem, når han
omtaler samfundets sammenligningspolitik og konkurrenceretorik som primitiv
og sidestiller konkurrencen i skolen med
væddeløb. Han sætter spørgsmålstegn
ved, om disse karaktertests i virkeligheden ikke er mere skadelige end gavnlige
og fremhæver, at det ikke siger noget om
det enkelte menneske. Han vurderer, at
den ensidige testning af børns færdigheder er en slags ”overgreb” på børnene.
Folkeskolen er derimod en dannelsesinstitution og dermed sagt: ”Træd varsomt.
Her bliver mennesker til”.
Hårde og bløde værdier skal mødes
Jeg er tilbøjelig til at give Hildebrandt ret,
men vi befinder os nu engang i den virkelighed, der hedder konkurrencestaten,
og derfor tænker jeg, at det bedste, jeg
kan gøre for mig selv og mine elever, er at
påtage mig en ny lærerrolle, udover dem
som jeg tidligere har beskrevet. For når jeg
taler med mine elever på de årgange, jeg
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Der kan ikke konkluderes
noget ud fra test og
målinger af skoleelevers
karaktergennemsnit.

har, er der en bred enighed om, at fagligheden er utrolig vigtig, men den kan ikke stå
alene. Det sociale – og undervisningsmiljøet samt det, at læreren er nærværende,
tillægges også en stor betydning. Som
Anne i min 9. A sagde: ” Alt det faglige ved
vi jo godt er vigtigt, men hvornår forstår
de (læs: politikerne), at alt det udenom er
mindst ligeså vigtig. Jeg kan ikke opnå min
bedste præstation, hvis jeg ikke har det
godt med min klasse, og hvis min lærer
bare står og ævler løs og ikke tænker på
mig og på, om jeg er med”. Dette synes jeg
egentlig siger meget godt, at det er vigtigt
ikke helt at glemme reformpædagogikken, men få den til at gå hånd i hånd med
konkurrenceaspektet, og se om den ”kærlighedsaffære” mellem de hårde og bløde
værdier ikke kan afføde en fremtid for
folkeskolen, hvor både politikerne, eleverne
og lærerne føler sig hjemme.
Lærerne skal mægle mellem to verdener
Jeg ved godt, at ovenstående ikke vil blive
en ”nem fødsel”; at skulle forene opfat-

58

telsen af lærergerningen fra velfærdsstaten med opfattelsen af lærergerningen
i konkurrencestaten, for der er meget i
spil, bl.a. arbejdstidsaftaler, heldagsskole,
tilvænning, ”bogstavbørn”, inklusion,
lærerens egne ønsker osv., men jeg vil
også vove den påstand, at det ikke bliver
nødvendigt at skulle vælge den ene og
udelukke den anden. Problemstillingen
med de bløde versus de hårde værdier
er for mig den største udfordring, når jeg
tænker konkurrencestaten, da begrænsning i konkurrencestaten ligger i, at de
bløde værdier tilsidesættes, men samtidigt er der blevet et skarpere fokus på
fagligheden, hvilket giver mig som lærer
mulighed for at lægge endnu mere vægt
på faglig sparring, hvor dette før i tiden tit
måtte vige pladsen for drøftelse af elever,
pædagogiske tiltag m.m. Begrænsningen
for mig ligger i, hvis der slet ikke bliver
givet plads til pædagogisk arbejde, for
selvom jeg har savnet den faglige sparring, mener jeg ikke, at den pædagogiske
drøftelse kan undlades. Konsekvenserne
af skiftet fra velfærdsstat til konkurrencestat bliver, at lærerne måske kan føle sig
rodløse og måske endda tvivle på egen
formåen i forhold til deres nye lærerolle.
Derfor mangler vi for mig at se en ny
lærerrolle, som kan være et godt sted at
starte, fordi den forsøger at binde den
hverdag, vi kender, sammen med de nye
tider, der banker på. En lærerrolle, der kan
tage det bedste fra begge verdener. Hvis
jeg som lærer er bevidst om mulighederne
i den nye rolle, som jeg vil vælge at karak-
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terisere som en mæglerrolle, er det muligt
både at se eleverne som soldater for konkurrencestaten, som professor Ove Kaj
Pedersen udtrykker det, samtidig med at
jeg også kan se bag krigsmalingen. Uanset hvad, skal der både ske undervisning
og læring samt dannelse og uddannelse i
folkeskolen, og dette kræver, at man ikke
er for fastlåst i sin tankegang. Derfor vil
jeg konkludere, at jo mere bevidst jeg som
lærer er om min praksis og de mål, der
skal nås, desto lettere vil det være at være
lærer i konkurrencestaten. Men for mig vil
essensen i min lærergerning altid være:
”Teaching is a work of heart”.

Vorup Skole
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Den ensidige testning
af børns færdigheder er
en slags ”overgreb” på
børnene.
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Hvad skal vi med

læringsmålstyret
undervisning

– og hvordan kan vi gribe det an?
Af Mikkel Stovgaard, Ph.d.-stipendiat og Dorte Østergren-Olsen, lektor

Gennem det seneste årti har der været stigende fokus på faglig
målsætning herhjemme. Undervisningen i den danske folkeskole har
bevæget sig fra at være indholds- til at være outcome-styret, herunder senest med fokus på kompetencemålstyring, og dermed på, at
undervisningen skal sætte eleverne i stand til at løse udfordringer i
situationer. I samme periode har læringsmålstyret undervisning slået
igennem i en række andre lande. Udviklingen mod en læringsmål-styret undervisning er så ny, at det er begrænset, hvad der findes af
dansk forskning på området, men internationalt er virkninger af
målstyret undervisning velbelyst.

Med denne artikel præsenteres først et
kort overblik over forskningsbaseret viden
på området, hvilket sker dels på baggrund
af internationale studier og reviews, dels
på baggrund af igangværende dansk
forskning. Sidstnævnte med fokus på,
hvilke udfordringer og potentialer lærere
og elever på danske skoler oplever i deres

arbejde med læringsmål. Herefter beskrives og eksemplificeres, hvordan læringsmålstyring kan tænkes og gennemføres
som didaktisk ramme for undervisningen.
Tydelige læringsmål for eleverne
Fra international forskning og fra andre
landes implementering af målstyret
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Mikkel Stovgaard er cand.pæd. i didaktik mshp. Dansk og Ph.d.-stipendiat ved
IUP(DPU) & UCC.
Dorte Østergren-Olsen ercand.pæd. i didaktik mshp. Dansk, lektor ved UCC og projektleder på udviklingsprojekt vedr. målstyret
undervisning for Undervisningsministeriet,
2014.

undervisning ved vi, at mange lærere oplever, at målstyret undervisning på én gang
er udfordrende og styrker deres lærerprofessionalisme. En ny undersøgelse, hvor
danske lærere spørges til deres erfaringer
med at arbejde med læringsmål bekræfter, at dette også gælder danske lærere
(Stovgaard, Svarstad, & Kabel, 2014).
For eleverne er målstyret undervisning
både lærings- og motivationsfremmende,
og de profiterer af faglig målsætning på
en række væsentlige parametre: engagement og vilje til at forsøge, vedholdenhed
i opgaveløsning, tilpasning af læringsstrategier og mere positiv faglig selvopfattelse. Elevernes udbytte er størst,
når målene er udfordrende, og når eleverne finder de opgaver, som skal løses,
meningsfulde. Især for elever, som i for-

vejen er svagt motiveret, er specifik målsætning læringsfremmende – sammenlignet med mål af ”gør-dit-bedste-typen”.
Forskningen viser desuden, at det ikke
er tilstrækkeligt, at læreren har implicitte
mål for undervisningen ”i baghovedet”, når
undervisningen planlægges, gennemføres og evalueres. Eleverne profiterer mest
af arbejdet med læringsmål, når læreren
tydeliggør læringsmålene for eleverne.
Endelig viser forskningen, at de fleste
elever lærer mere, når de orienterer sig
mod læringsmål frem for mod præstationsmål (fx at få gode karakterer eller at
vise sin lærer, at man kan) (Ames, 1992;
Covington, 2000; Gaa, 1970; Hattie, 2009;
Helmke & Christiansen, 2008; Meece,
Anderman, & Anderman, 2006; Rolland,
2012).
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Specifik målsætning
er læringsfremmende
– sammenlignet
med mål af ”gør-ditbedste-typen”.

En igangværende dansk undersøgelse
af knap 900 udskolingselever og 50
læreres erfaringer med at arbejde med
læringsmål tyder på, at ovenstående også
gør sig gældende for danske elever (Stovgaard, 2013-2016, upubl.).
Ifølge både lærere og eleverne selv profiterer elever af at arbejde med læringsmål
på følgende måder:
- Eleverne udvikler i højere grad konkrete
færdigheder
- Eleverne opnår forbedret fokus, koncentration, vedholdenhed og øget motivation
- Eleverne opnår øget tiltro til egne evner
og bedre kendskab til sig selv
- Både lærere og elever oplever en markant forbedret lærer-elevrelation
Støtte til lærerne
Langt fra alle danske lærere føler sig dog
godt klædt på til at varetage en målstyret
undervisning, og der arbejdes da heller
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ikke systematisk med målsætning på de
adspurgte skoler. Det er, ifølge lærerne
selv, kun ganske få lærere, som systematisk opstiller tegn for, at målene er nået
(målkriterier), som i tilstrækkelig grad
arbejder med differentieret målsætning,
synliggør målene for eleverne og evaluerer
på, hvorvidt målene nås.
Forskningen giver os således i høj grad
begrundede forventninger til, at læringsmålstyret undervisning kvalificerer undervisningen og bidrager til, at eleverne opnår
højere læringsudbytte. Der gøres i øjeblikket værdifulde erfaringer på danske skoler
og i danske klasseværelser, men der er et
aktuelt behov for at støtte lærerne i udviklingen af en mere systematisk målstyret
undervisning.
Læringsmålstyring som didaktisk
ramme for undervisningen
I læringsmålstyret undervisning tager
læreren udgangspunkt i læringsmål, både
når undervisningen planlægges, gennemføres og evalueres. De ministerielle Fælles
Mål angiver de læringsmål, der skal være
omdrejningspunkt for læringsmålene.
Forenklede Fælles Mål er læringsmål
for elevernes læringsudbytte
Forenklede Fælles Mål er læringsmål
forstået som mål for elevernes læringsudbytte, og det indebærer, at læreren har
fokus på at:
- læringsmålene er tydelige for eleverne,
og at eleverne og læreren sammen er
forpligtede på at nå de mål
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Mange lærere
oplever, at målstyret
undervisning på én
gang er udfordrende
og styrker deres
lærerprofessionalisme.

- undervisningsaktiviteterne, herunder
valg af indhold og metoder, er begrundet i at de støtter eleverne i at nå
læringsmålene
- løbende vurdere elevernes læringsudbytte set i forhold til læringsmål med
henblik på at give eleverne feedback på
deres læringsresultater og støtte dem i
deres videre læring
- modtage feedback fra eleverne på de
læringsmuligheder og læringsvanskeligheder, der opstår for dem i undervisningen i forhold til at nå læringsmålene
- undervisningsaktiviteterne giver alle
elever passende læringsudfordringer.
Sammenhæng mellem læringsmål, valg
af undervisningsaktiviteter og tegn på
læring
I læringsmålstyret undervisning udvælges de Fælles Mål, der skal være i fokus i
forhold til et konkret undervisningsforløb

i en konkret klasse. Læreren danner sig et
billede af, hvad eleverne skal lære ved at
undersøge, hvad eleverne kan i forvejen
og sammenholde det med de undervisningsaktiviteter, der kan fremme det, eleverne skal vide og kunne efter forløbet. De
udvalgte Fælles Mål omsættes til læringsmål, som er læringsmål for det vigtige nye,
en konkret elevgruppe skal lære. Dernæst
planlægges nogle egnede undervisningsaktiviteter, der kan understøtte eleverne i
at nå læringsmålene.
På den måde er der tæt sammenhæng
mellem valg af læringsmål, valg af undervisningsaktiviteter og tegn på læring som
i eksemplet på næste side fra dansk i 4.
klasse.
De fire områder i denne
didaktiske model er forbundne
Den didaktiske model viser sammenhængen mellem læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.
Områderne er indbyrdes forbundne.

Læringsmål

Undervisningsaktiviteter

Evaluering

Tegn på læring
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Fælles Mål
(dansk, 2014)
læsning efter
4. kl.

Omsatte l
æringsmål i
forhold til et
undervisningsforløb

Valg af undervisningsaktiviteter, Tegn på læring
der fremmer læringsmålet
– hvad viser,
at eleverne
har nået
læringsmålet?

Eleven kan
strukturere sin
baggrundsviden
Eleven har
viden om
metoder til
strukturering
af viden

Eleven kan
anvende
mindmap til at
strukturere sin
baggrundsviden

Kontekst: Elev erne skal lære at
strukturere deres baggrundsviden i et forløb i 4. klasse om
kommunikation på nettet
Eleverne foretager i grupper en
”bordet rundt” i forhold til, hvad
de på forhånd ved om at kommunikere på nettet. Først brainstormer eleverne individuelt. Dernæst
udveksler de i gruppen.
Derefter er der en fælles brainstorm i klassen, hvor læreren viser
på tavlen, hvordan et mindmap kan
struktureres.
Endelig læser eleverne parvis en
tekst om at færdes på internettet.
Eleverne undersøger blogs, som
læreren har udvalgt, hvorefter
eleverne hver især strukturerer den
erhvervede viden i et mindmap.

Når et forløb har afsæt i nogle bestemte
læringsmål, vælges undervisningsaktiviteter, der netop fremmer disse læringsmål. Samtidig overvejer læreren tegn, der
kan vise, hvor eleverne er i forhold til at
opfylde læringsmålene. Valg af undervisningsaktiviteter hænger også sammen
med, hvad evalueringen fra sidste forløb
viste og dermed, hvilke læringsmål og

Eleven viser
gennem eget
mindmap,
hvordan de kan
anvende mindmap til at strukturere viden.

undervisningsaktiviteter, der vil skabe
passende læringsudfordringer for alle
klassens elever.
Tydelige læringsmål – som eleverne
forstår og medvirker til at nå
I læringsmålstyret undervisning er det
afgørende, at eleverne kender målene,
forstår dem og selv kan medvirke aktivt
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til at nå målene. Samtidig må læringsmålene gentages undervejs, så eleverne
hele tiden forstår og er opmærksom på
sammenhængen mellem læringsmål og
undervisningsaktiviteter. Det er afgørende for elevernes læringsudbytte, at
både lærere og elever er engagerede i at
nå læringsmålene. Læreren må løbende
overveje forholdet mellem læringsmål,
undervisningsaktiviteter, tegn på læring
og evaluering med henblik på at justere
læringsmål og undervisningsaktiviteter, så
der skabes passende læringsudfordringer
til alle elever.
Indledning, bearbejdning, opsamling
– tredeling af læringsmålstyret
undervisning
I læringsmålstyret undervisning må læreren
tydeliggøre den røde tråd mellem læringsmål, undervisningsaktiviteter og tegn på
læring. Det kan eksempelvis ske ved at
holde sig Hatties tre spørgsmål for øje.
I undervisningens første og indledende
fase sikrer læreren sig, at alle elever kan
besvare spørgsmålet: Hvor er du på vej
hen? I løbet af undervisningen bringes
læringsmålene i spil, og der gives løbende
feedback, så eleven kan besvare spørgsmålet: Hvordan klarer du dig? Endelig
gives en fælles opsamling, hvor det synliggøres, hvad der er næste skridt i læringsprocessen, så eleverne har viden om: Og
hvor skal vi hen herfra?

Et blik ind i et læringsmålstyret
forløb i dansk i 8. klasse
Indledning
Lærer giver resumé af undervisningen
sidste gang
- I drøftede forskellen på læserbrev og
debatindlæg
- Jeg viste og I fandt påstand, synpunkter
og argumentation i et debatindlæg
- Vi undersøgte komposition og appelformer i debatindlægget
Dagens program
Lærer viser og forklarer dagens program
på boardet:
- Læringsmål for i dag
- Debatindlæggets sprog og brug af argumentationskneb
- Søge viden om unges brug af elektroniske midler
- Afprøve synpunkter og argumentation
- 1. udkast til debatindlæg
Dagens mål
- Du kan finde sproglige udtryk, der er
karakteristiske for den argumenterende
teksttype og udtryk, der gør debatindlægget sagligt.
- Du kan søge viden om unges brug af
elektroniske medier i tre artikler.
- Du kan argumentere mundtligt for dine
synpunkter over for andre elever.
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De fleste elever lærer
mere, når de orienterer
sig mod læringsmål
frem for mod
præstationsmål.

I undervisningens anden fase bearbejder
og udforsker eleverne aktivt. Det kan ske
gennem opgaver, øvelser, problemløsning
og produktion, hvor eleverne arbejder i
grupper, par eller enkeltvis.
Undervejs gives feedback til eleverne for
at sikre, at alle elever når de fastsatte
læringsmål. Her identificeres også de
vanskeligheder, nogle elever må have i
forhold til at nå målene – eller manglende
udfordringer, andre elever måtte have. På
denne baggrund ned-/opjusteres læringsmål og/eller stilladseres nogle elevers
læring yderligere gennem lærerguidning,
skabelonark, mere tid osv.
Ved tredje fase i afslutningen af et forløb
og/eller en undervisningssekvens bør
være en opsamling. Denne vil typisk have
form som en fælles dialog i klassen. Hensigten er at synliggøre sammenhængen
mellem læringsmålene og den nye viden,
der i fællesskab er skabt, samt vise, hvad
det videre forløb er.
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Lærere og elever evaluerer
læringsudbyttet
Den formative evaluering og løbende
feedback gives til eleverne undervejs i
forløbet. Når forløbet afsluttes, er det
vigtigt, at læreren skaber et overblik over
alle elevers målopfyldelse i forhold til
det vigtige nye, eleverne nu ved og kan.
Her må foretages en summativ evaluering, som læreren kan anvende formativt
næste gang samme område er i fokus.
Tilsvarende må hver enkelt elev også ved
et forløbs afslutning selv evaluere eget
læringsudbytte i forhold til målene.
Grib læringsmålene og forbind dem med
engagerende undervisning
Læringsmålstyret undervisning handler
om at sætte fokus på elevernes læringsudbytte af den undervisning, eleverne er
en del af. Det vigtige er, at man som lærer
kan begrunde undervisningsaktiviteter
i forhold til relevante Fælles Mål, at man
til undervisningsaktiviteter kan formulere omsatte læringsmål, som eleverne
kan forstå, og endelig at gode undervisningsaktiviteter både giver lærer og elev
indblik i elevernes læring. Altså alt skal
ikke ændres – blot skal den gode engagerende undervisning have mål for elevernes
læring som omdrejningspunkt.
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Værdineutral
matematikundervisning

findes ikke
Af Jens Kristian Lund Jensen, lærer

Der produceres en række normative tekster i Undervisningsministeriet, som lærere, skoleledere og andre med tilknytning
til skoleverdenen skal indrette sig efter. I 2014 har fagformålene
været til eftersyn, der er kommet nye Forenklede Fælles Mål,
nye introduktioner til fagene og endelig er der lanceret en række
læringsmål. Teksterne er langtfra værdineutrale, og derfor vil jeg i
denne artikel beskæftige mig med, hvilke diskurser, der ligger bag
disse tekster – særlig fagformålet – samt hvilke implikationer, det
bør få for den konkrete undervisning – her for faget matematik.
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Jens Kristian Lund Jensen er lærer på
Friskolen i Viborg
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Fagformål for faget matematik
Eleverne skal i faget matematik udvikle
matematiske kompetencer og opnå
færdigheder og viden, således at de kan
begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og
fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-,
arbejds- og samfundsliv.
Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på,
at de selvstændigt og gennem dialog
og samarbejde med andre kan erfare, at
matematik fordrer og fremmer kreativ
virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation
og kommunikation.
Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til,
at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel og
samfundsmæssig sammenhæng, og at
eleverne kan forholde sig vurderende til
matematikkens anvendelse med henblik
på at tage ansvar og øve indflydelse i et
demokratisk fællesskab.’
Kilde: (http://kortlink.dk/fa9p)

Kø ved buffeten med læringsmål
Hvordan skal der undervises i faget
matematik i grundskolen i dag? Lige nu er
der kø ved buffeten med de mange nye
læringsmål, og jeg kan som lærer spørge
mig selv, om jeg ikke næsten risikerer at
få forstoppelse af de mange retter, inden
jeg for alvor kommer i gang med buffeten, idet min mave skal kunne rumme lidt
af alle retterne? Eller måske mister jeg

70

Man må antage, at der
også er nogle gevinster
for læreren at hente ved
at reflektere lidt over de
Fælles mål.

simpelthen overblikket, inden det når at
blive min tur ved buffeten, for hvor skal
jeg begynde?
Mere interessant er det måske derfor at
bevæge sig ud i køkkenet og undersøge
de principper, der skal arbejdes efter, når
der skal laves god mad. Jeg vil med andre
ord undersøge den meget normative tekst
– fagformålet for faget matematik (fremover benævnt FM) – der skal styre min
undervisning som lærer, så der kommer
god matematik ud af det for eleverne. For
når der er så stærk evidens for, at tydelige
mål fremmer elevernes udbytte af undervisningen, må man antage, at der også er
nogle gevinster for læreren at hente ved
at reflektere lidt over de mål, der er stillet
op for de enkelte fag – her matematik.
Hvorfor så ikke bare kigge på læringsmålene i stedet for den meget kortfattede
tekst, der er forfattet i FM?
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ud i praksis som korresponderer med de
grundideer, de læringssyn og de diskurser, som fagformålet normativt lancerer.
For det vil have den implikation, at ikke
al matematikundervisning er god matematikundervisning med henvisning til
fagformålet. Der er med andre ord måder
at arbejde med matematikken på, som er
bedre end andre, hvis formålet for faget
skal realiseres.

God og dårlig matematikundervisning
Formålet med de mange nye læringsmål
var bl.a. at forenkle og operationalisere
målene i den daglige undervisning. Lidt
groft sagt kunne jeg indvende, at resultatet latent kan blive, at faget så også bliver
instrumentaliseret i en række løsrevne
videns- og færdighedsmål, som eleven
kan krydse af på sin tjekliste, efterhånden
som hun arbejder sig igennem dem. Skal
man derimod få hold på, hvilke pædagogiske ideer og diskurser, der ligger til grund
for faget, er det for mig at se nødvendigt
at se nærmere på netop FM. Ikke alene
for at få viden om fagets fundament, men
også for som lærer at kunne lægge spor

En lagkage i tre lag
Overskueligt og enkelt ville det være, hvis
der grundlæggende var én pædagogisk
ide, der gennemsyrede alle tre paragraffer i FM. Det er der ikke! Her er forskellige diskurser, der brydes og som efter al
sandsynlighed afslører, at en så normativ
tekst ikke bare lige lader sig skrive uden
en forudgående diskursiv kamp imellem
forskellige positioner ift. samfundssyn,
natursyn, læringssyn osv. Lad mig igen
bruge et billede fra den kulinariske verden
og sammenligne fagformålet med en lagkage i tre lag.

Undervisningen
skal bæres igennem
af selvtænkende,
handlende elever.
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De tre diskursive lag, vi finder i denne
lagkage, vil jeg i det følgende dels påvise,
dels undersøge implikationerne af i den
daglige undervisning. Baggrunden for
nedenstående er en diskursanalyse af
FM, som jeg lavede i forbindelse med en
diplomuddannelse i pædagogik. En del af
denne diskursanalyse var en lille sproglig analyse af ordklasser og sætningsled,
som jeg refererer til i det førstkommende
afsnit.

Ikke al matematikundervisning er god
matematikundervisning
med henvisning til
fagformålet.

Socialkonstruktivistisk diskurs i
matematikfaget – eleven der handler i
samarbejde med andre
Hvis man forventer, at det er stoffet i
faget, der lægges vægt på, bliver man
overrasket. Det er nemlig frem for alt
eleven, der sættes i centrum, når man
undersøger de sproglige træk i fagformålets ni linjer.
For det første udgør subjektet eleverne
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eller det vikarierende stedord for eleverne,
de, netop halvdelen af det antal subjekter,
der optræder i teksten – nemlig fem ud af
i alt ti. Ser vi på de verbaler og verber, der
er knyttet til subjektet eleverne/de, bliver
det endnu mere markant, idet der er netop
dobbelt så mange verbaler knyttet til
disse subjekter som til de øvrige subjekter
tilsammen – nemlig 10 ud af i alt 15.
Denne lille analyse peger derfor ganske
klart på, at det er eleven, der sættes i
centrum fremfor de andre forekommende
subjekter som eksempelvis undervisningen eller formålet, og det er vel at mærke
eleven, som et meget handlende væsen,
der diskursivt dannes her.
For det andet er antallet af verbaler i
klart overtal i forhold til alle andre typer
sætningsled. Ser vi alene på antallet af
verbaler knytter til subjektet eleverne,
er verbal/objekt-rationen 10 til 3. Det er
dermed ikke stoffet i faget, objektet, men
elevens handlinger, verbalerne, der vægtlægges. Det er vel at mærke ikke handlingerne i sig selv, men den handlende
elev, der diskursivt iscenesættes, hvilket
understreges af subjekt/objekt-rationen,
som er 5 til 3 – igen med en klar overvægt
til eleven, subjektet, fremfor stoffet/kompetencerne, objektet.
Denne stærke diskursive iscenesættelse af den handlende elev, der selv
udvikler, kan erfare osv., korresponderer
fint med en socialkonstruktivistisk tilgang,
som derfor kan fastslås at være hoveddiskursen bag formålsparagraffen for
matematik.
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Det er frem for alt
eleven, der sættes
i centrum, når man
undersøger de sproglige
træk i fagformålets ni
linjer.

Også på sætningsniveau står den socialkonstruktivistiske diskurs stærk i FM.
Vendingen i stk. 2, hvor eleverne ”gennem
dialog og samarbejde med andre kan
erfare …” understreger et syn på matematiklæring som en kollektiv konstruktion.
Det læser jeg som værende i tråd med
den socialkonstruktivistiske diskurs, jeg
i øvrigt finder er den dominerende i FM,
og kan vise tilbage til en af denne diskurs’
koryfæer: ”Ifølge Wittgenstein er matematik således i bund og grund et socialt
og kulturelt anliggende” (Skovsmose
og Ravn, 2011 s. 201), idet han mener, at
matematikkens grundlag er ”social enighed” (Skovsmose og Ravn, 2011).
Dette stikker for mig at se en klar kurs
ud for undervisningen i matematik. Først
og fremmest bør den facilitere handlende
elever, der selv skal agere. Udelukker det
fx ikke en undervisning, der alene baseres
på lærebøger, øvehæfter og fagportaler
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med trin-for-trin opgaver? Og i hvor høj
grad kan man som lærer forsvare disse
redskaber i undervisningen, hvis de bliver
mere end blot et supplement til en undervisning, der i øvrigt skal bæres igennem af
selvtænkende, handlende elever?
En anden og lige så vigtig følgevirkning af
det socialkonstruktivistiske aftryk i FM er,
at undervisningen bør baseres på sociale
aktiviteter. I øvrigt ville det kræve en god
fantasi at forestille sig flere af de seks
matematiske kompetencer komme i spil
hos privatpraktiserende elever – matematiklæring er langt på vej en kollektiv
konstruktion i grundskolen. Her stiller fx
Cooperative Learning en række konkrete
redskaber til disposition for læreren, ligesom den mundtlige matematiks tilbagekomst i grundskolen fordrer en høj grad af
social aktivitet.
Kritisk-frigørende diskurs
i matematikfaget
Den kritisk-frigørende diskurs er for mig
at se også repræsenteret i FM, hvilket
kommer til udtryk i stk. 3, hvor en række
verber knyttes til eleverne, når de: ”erkender”, ”kan forholde sig”, ”tage(r) ansvar”
og ”øve(r) indflydelse”. Det, som eleverne
skal ”erkende”, er ”matematikkens rolle i
en historisk, kulturel og samfundsmæssig
sammenhæng”, og dermed understreges et socio-politisk og mere kritisk syn
på matematikken. Matematikken er vel
i udgangspunktet neutral, jævnfør Ole
Skovsmose (2006), men kan spændes for
en ideologisk vogn, og når dette bevidst-
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gøres, er det, at matematikundervisningen
kan være kritisk.
Flere formuleringer i stk.3 i FM er som
hentet ud af en kritisk diskurs. Det gælder
vendingen ”at forholde sig vurderende til
matematikkens anvendelse” hvor vi har
bevæget os over i kildekritikkens domæne.
Endvidere gælder det vendingen ”at øve
indflydelse i et demokratisk fællesskab”,
som lægger op til en myndiggørelse af
eleverne.
Skidt med global
opvarmning fremover!
Noget, jeg imidlertid undrer mig over, når vi
taler om den kritiske tilgang, er, at det lille
ord naturforhold er gledet helt ud af FM. I
den hidtidige formulering hed det, at eleverne skulle opnå ”viden og kunnen således,
at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer
vedrørende (…) naturforhold.” I det FM, der
er kommet ud på den nye vidensportal på
emu, men først træder i kraft fra august
2015, er den eksplicitte benævnelse af
naturen blevet fjernet. Hvorfor? Hvad
med aktuelle problemstillinger i forhold til
råstofknaphed, fordelingsskævvridning,
arternes udryddelse, global opvarmning
med videre? Er disse ting ikke længere
vigtige at tematisere i matematiktimerne
eller udruste eleverne med redskaber til at
håndtere i fremtiden, siden naturforhold er
gledet ud af fagformålet i 2014-udgaven?
Og vil det ikke længere føles relevant for
eleverne at beskæftige sige med disse ting
ud fra en matematikfaglig vinkel?

74

En socialkonstruktivistisk
tilgang kan
fastslås at være
hoveddiskursen bag
formålsparagraffen
for matematik.

Kritisk matematikundervisning i praksis
Hvordan kunne man arbejde kritisk i sin
matematikundervisning – også så eleverne lærer at forholde sig til det samfund
og de naturforhold, vi påvirker og påvirkes
af? Lad mig give et lille eksempel fra min
egen matematikundervisning i 9. klasse
her i efteråret, hvor eleverne som afslutning på et statistikemne fik som opgave
at arbejde i makkerpar med en selvvalgt
problemstilling ud fra temaet biler, en
dataindsamling og -bearbejdning samt
en fremlæggelse. Fælles for alle parrenes
arbejde var, at de skulle forsøge at løfte
deres problem ud af det snævert matematikfaglige ved i slutningen af deres
fremlæggelser at perspektivere, forholde
sig kritisk eller se nye muligheder for en
samfundsmæssig anvendelse af deres
undersøgelser – alt sammen med løbende
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vejledning fra undertegnede som lærer.
Èt par valgte at forholde sig kritisk til
Danmarks registreringsafgift på nye biler
(måske ikke særlig miljøvenligt?), et andet
par undersøgte sammenhængen mellem
nypris og benzinøkonomi på forskellige
bilmærker og -modeller med henblik på at
optimere økonomisk/miljømæssigt, og et
tredje par talte biler/båse på parkeringspladserne rundt om skolen og den lokale
hal.
For det sidstnævnte par førte det til
refleksioner over, hvordan man som fx
koncertarrangør i denne hal kunne forkorte bilkøerne og dermed ventetiden
samt miljøbelastningen ved på koncertbilletterne at notere hvilken parkeringsplads
og tilkørselsvej, den enkelte koncertdeltager skulle anvende ved ankomst og frakørsel. Et lille eksempel på at matematikken for alvor kan få relevans for eleverne,
samfundet og naturen, når eleverne i
deres arbejde kommer længere end til de
matematikfaglige termer som fx gennemsnit, frekvenstabeller og boksplot ved at
perspektivere og komme med alternative
bud på en smartere måde at løse problemer i vores omgivelser på – eller med
andre ord: En begyndende konstruktiv-kritisk tilgang.
Kompetencediskurs i matematikfaget
– er behaviorisme det nye sort i den
danske grundskole?
Endelig er kompetencediskursen eksplicit
til stede i FM, når der i første sætning i
stk. 1 nævnes, at eleverne skal (…) udvikle
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matematiske kompetencer” – både forstået som ”færdigheder og viden”. Ordlyden giver ikke direkte en guideline til,
hvilken kompetencediskurs, der henvises
til – altså om det er en klassisk behavioristisk kompetenceforståelse ”hvor
”kompetence” sættes lig ”præstation” og
opdeles i delkompetencer”(Wedege, 2006
s. 213) eller en mere holistisk kompetenceopfattelse á la Wackerhausen, som i
modsætning til den behavioristiske også
vægtlægger betydningen af tavs viden og
brugen af regelløse færdigheder – jævnfør
Wedege (2006).

Den eksplicitte
benævnelse af naturen
er blevet fjernet.
Hvorfor?

Hvis vi tolker kompetencebegrebet ud fra
den snævre kontekst af de nye læringsmål, kunne vi få den opfattelse, at det er
en behavioristisk kompetenceforståelse,
der ligger til grund for FM, for læringsmålene er netop pindet ud i en række delmål
og præstationer, der langt på vej kan
måles.
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Hvis vi imidlertid læser kompetencebegrebet i lyset af den bredere kontekst,
Læseplanen for matematik, hvor formålet
foldes ud, fremgår det, at det er den mere
holistiske kompetenceopfattelse, der
ligger til grund for formuleringen i FM. Når
det gælder ræsonnementskompetencen,
skal eleverne nemlig ”inddrage ræsonnementer til at udvikle og vurdere hypoteser” (Læseplan for matematik) og under
kommunikationskompetencen skal eleverne ” udtrykke sig med og om matematik og at sætte sig ind i og fortolke andres
udtryk med og om matematik.” (Læseplan for matematik). Begge dele lægger
for mig at se op til brugen af ikke bare
regelbundne, men også regelløse færdigheder og viser dermed hen til en holistisk
kompetencediskurs. Dette understreges
af helhedsindtrykket på de Forenklede
Fælles Mål, hvor der også lægges vægt på
innovation og på anvendelsesorienteret
undervisning – bl.a. i form af værkstedsog projektarbejde (Fælles Mål for matematik).
Det giver for mig at se den frihed i den
daglige undervisning for mig som lærer,
at jeg på et helt overordnet plan kan planlægge efter den holistiske kompetenceforståelse, hvor de opnåede kompetencer
hos eleverne reelt ikke kan måles efter et
snævert skema. Til gengæld kan jeg som
lærer til en vis grænse erkende, i hvor høj
grad kompetencerne nås på den lange
bane, idet jeg over tid registrerer en række
tegn på, om eleverne har erhvervet sig
kompetencerne – det være sig inden for
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det kommunikative, det innovative, det
kritiske osv. – ja i sidste ende det myndiggjorte menneske. Kort sagt er det dannelsesaspektet i bred forstand, der kommer i
fokus. Samtidig har jeg som lærer de mere
snævre – og målbare læringsmål – at styre
efter, men jeg mener ikke, at læringsmålene kan stå alene uden at blive instrumentelle og i sidste ende golde i forhold til
det kompetenceløft, som intentionen bag
Forenklede Fælles Mål sigter mod.

Jeg kan planlægge
efter den holistiske
kompetenceforståelse,
hvor de opnåede
kompetencer hos
eleverne reelt ikke kan
måles efter et snævert
skema.

Et sammensurium af diskurser bag fagformålet – forvirrende eller afklarende?
Der er altså flere diskurser repræsenteret
i den korte 9-linjers tekst. Naturligt nok
– den logik finder vi bag ethvert lovgivningsarbejde i et demokratisk samfund,
hvor flere interesser skal tilgodeses. Nok
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så vigtigt er det så, om der er konsistens i
teksten – kan de forskellige diskursive lag
komplementere hinanden eller kommer de
i stedet for i indbyrdes konflikt, så de reelt
ophæver hinanden?
For mig at se åbner de forskellige
diskurser faget op, fordi de lukker op for
et væld af didaktiske tilgange og måder
at arbejde med matematikken på inden

for rammerne af den socialkonstruktivistiske, den kritiske og den kompetenceorienterede tilgang, sådan som jeg har
givet enkelte, konkrete eksempler på. Vel
at mærke måder at arbejde på, som er
forskellige, men som kan komplementere
hinanden ved deres forskellige perspektiver på didaktikken og matematikundervisningen.
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Målstyring
kræver blik for
kompleksiteten!
Af: Ina Rathmann, adjunkt
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Ina Rathmann er kandidat i pædagogisk
psykologi og adjunkt i VIA University
College.

Der er tydeligvis hen over de sidste par år skabt et øget fokus på
læring i folkeskolen.
Skolereformen er båret af en intention om at alle børn skal lære
mest muligt og ”Fælles mål” sender et klart signal om, hvad
børnene skal nå inden de forlader folkeskolen. Ligeledes har
erfaringer fra bl.a. Ontario og teoretiske strømninger (Hattie, 2013)
vist, at der er sammenhæng mellem målstyring og øget læring.
Men hvad nu, hvis ikke alle deler den politiske og teoretiske
begejstring for øget læring? Hvordan stiller denne pointe
betingelser for det pædagogiske arbejde og mulighederne for at
lykkes som elev i den danske folkeskole?
Artiklen har ikke til formål at kritisere reformens intention om
målstyret læring eller at udfordre Hatties forskning. Derimod er
artiklens intention at gøre opmærksom på kompleksiteten og de
didaktiske og pædagogiske udfordringer, der muligvis kan opstå i
mødet mellem praksis og politiske og teoretiske intentioner.

Liv i Skolen • 4/2014

Målstyring kræver blik for kompleksiteten!

En elevs muligheder
for at deltage i
et fællesskab har
afgørende betydning for
elevens læring.

Med afsæt i et følgeforskningsprojekt:
”Inklusion i et børneperspektiv” er artiklens formål at vise, at målstyret undervisning kræver blik for kompleksiteten, hvis
vi skal lykkes med at øge læringsmulighederne for det enkelte barn.
Forskningsprojektet er et kvalitativt
casestudie, hvor vi igennem tre år har
fulgt 18 børn på forskellige klassetrin
på forskellige skoler . Gennem en konkret case viser denne artikel, hvordan en
elevs muligheder eller ikke muligheder for
deltagelse i fællesskabet har afgørende
betydning for elevens muligheder for
læring. Forskningsprojektet har afsæt i
Madsens (2005, 2009) forståelse af inklusion. Her handler inklusion om alle børn
og ikke kun børn med særlige behov eller
i udsatte positioner. I Madsens forståelse
er det endvidere centralt, at mulighederne
for deltagelse i fællesskabet er afgørende
for muligheden for inklusion. Ligeledes er
muligheden for inklusion en forudsætning
for muligheden for læring.

80

Nej tak, jeg gider ikke være klog!
Felix: Nej TAK, jeg gider ikke være klog!
Interviewer: Hvorfor gør du ikke det?
Felix: Fordi, at ellers så kommer alle bare
sådan hen og siger: ”Du er klog, vær sød
at gøre det her!”. Nej, det gider jeg ikke, så
får jeg bare alle opgaverne.
Sisse: Held og lykke siger jeg bare – held
og lykke med din uddannelse så.
[…]
Interviewer: Hvad tænker du Felix. Du
sagde lige før, at du bedst kan lide at
arbejde alene, med hvad tænker du om
det Sisse siger? Kunne du forestille dig at
arbejde sammen med nogen, der kunne
lære dig noget?
Felix: Nej … der er ikke mange, der kan
lære mig særlig meget.
Sisse: Nogle gange lærer jeg faktisk dig, at
tie stille i timerne
Felix: Nej, du lærer mig det ikke, du siger
det til mig!
Interviewer: Kunne du tænke dig at lære
det?
Felix: Nej
Interviewer: Og du gider heller ikke holde
op med at futte rundt i timerne, som du
siger?
Felix: Nej! Jeg er vant til at futte rundt, og
det er dejligt at futte rundt.
Felix deler som udgangspunkt ikke fællesskabets værdier og han oplever ikke
sig selv som en, der passer ind. Felix siger
direkte, at på en skala fra 1-10, vil han
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placere sig selv på 4. Felix understreger,
at hvis han kommer op på 10, så er han
den bedste i klassen, men det kommer
han aldrig, for så skal man være god til alle
mulige skoleting, og det vil Felix ikke.
Felixs muligheder for inklusion og læring
Felix ønsker ikke at blive klog, han vil ikke
samarbejde, han kan godt lide at futte
rundt og han er på ingen måder motiveret
for at komme op på 10. På den baggrund
kan man vist med rette konkludere, at
Felix ikke deler den politiske eller teoretiske begejstring for læring.
I forskningsprojektet analysedesign er
der opstillet tre faktorer (Wenger i Madsen 2005):
1. fælles indhold, der opleves som betydningsfuldt for deltagerne
2. et gensidigt engagement af en vis
varighed, hvor deltagerne deler viden og
erfaringer med hinanden
3. et repertoire af fælles historier og begivenheder som deltagerne kan identificere sig med
Disse tre faktorer indikerer, hvorvidt der
er mulighed for deltagelse ind i et konkret
fællesskab. Når alle tre faktorer viser sig,
vil man kunne konkludere rig mulighed
for deltagelse. Som allerede nævnt er rig
mulighed for deltagelse i Madsens forståelse forbundet med rig mulighed for inklusion, hvilket giver mulighed for læring.
Felix har altså ringe mulighed for deltagelse og inklusion ind i det fællesskab,
som udspiller sig omkring undervisningen.
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Det handler om at
etablere mulighed for
deltagelse, hvis eleven
skal lære mest muligt

Felix oplever ikke fællesskabets indhold
som betydningsfuldt, og han identificerer sig ikke med de fælles historier og
begivenheder. Det betyder, at der sættes
begrænsninger for Felixs deltagelse og
inklusion og dermed også hans mulighed
for læring
Ved nærmere undersøgelse viser det sig
dog, at forståelsen af klog har forskellige
betydninger for Felix. Gennem vores analyser i forskningsprojektet kan der findes
flere tegn på interesse for at blive ”klog”.
Den store forskel ligger i situationen. Når
læringen knytter sig til fællesskaber, hvor
Felix ikke finder indholdet betydningsfuldt
(som f.eks. ”de der skoleting”) opstår der
ringe mulighed for deltagelse, hvorimod
når læringen knytter sig til andre fællesskaber, hvor Felix oplever indholdet betydningsfuldt (f.eks. leg, sociale aktiviteter og
samtaler), er Felix langt mere positiv over
for deltagelse, hvorved muligheden for
inklusion og derved læring øges.
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Det er sjældent,
at man reelt kan
påvise en kausal
sammenhæng
mellem undervisning
og læring.

Man skal deltage for at lære
Ovenstående analyser peger på, at Felix
både udfordrer det faglige indhold og den
didaktiske ramme.
Denne analytiske pointe rejser flere
spændende spørgsmål, men i forhold til
det politiske mål om, at alle børn skal lære
mest muligt, er der særligt et spørgsmål
som træder frem:
Skal deltagelsesmulighederne og derved
mulighed for øget læring skabes gennem
fokus på didaktikken og det faglige indhold eller skal deltagelsesmulighederne
og derved mulighed for øget læring skabes gennem fokus på eleven og tilpasning
til fællesskabet, som det er sat af læreren?

Uanset vinkel handler det om at etablere mulighed for deltagelse, hvis eleven
skal lære mest muligt.
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Jeg vil i det følgende sammentænke teorien om inklusion og casen om Felix, som
det er præsenteret ovenfor, med de politiske og teoretiske strømninger om målstyret undervisning. Sammentænkningen har
til formål at vise, at målstyret undervisning kræver blik for kompleksiteten, hvis
vi skal lykkes med at øge mulighederne
for deltagelse og derved mulighederne for
læring for det enkelte barn.
Reducer kløften
– men hvilken en kløft og hvordan?
”Fælles mål” er en samling af tydelige mål,
som børnene skal nå inden de forlader
skolen. Hattie (2013) bruger begrebet
”Close the gap” eller at reducere kløften.
I en pædagogisk og didaktisk sammenhæng peger han på, at underviseren skal
tilrettelægge undervisningen, så kløften
mellem målet og elevens aktuelle forståelse og præstation bliver mindre (ibid.).
I lyset af ”Fælles mål” og Hatties pointe
om at reducere kløften kan ovenstående
spørgsmål omformuleres til følgende:
Hvilken en kløft skal reduceres og hvordan kan den reduceres, så der skabes
øget mulighed for deltagelse og derved
øget læring?
- Er det kløften mellem elevens faglige
kompetencer og de konkret faglige mål,
der skal reduceres.
- Eller er det kløften mellem interesse for
læring og elevens manglende interesse
for læring?
- Skal deltagelsesmulighederne skabes
gennem fokus på didaktikken og det
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faglige indhold eller
- Skal deltagelsesmulighederne skabes
gennem fokus på eleven og tilpasning til
fællesskabet?
Målstyring og kausalitetslogik
Umiddelbart skulle man tro, at der er en
direkte sammenhæng mellem ens handlinger og det resultat, man ønsker, men
det er meget sjældent, at virkeligheden er
så enkel, at man reelt kan påvise en kausal
sammenhæng (Christensen, 2005). Skal
dette kunne lade sig gøre, er man nødt
til at afgrænse virkeligheden betydeligt.
Dette gøres gennem reduktion (ibid.).
Reduktionisme vil sige, at man vælger,
hvordan man vil se virkeligheden, for derefter at se bort fra andre aspekter (ibid.).
Hvis vi tænker gennem en kausalitetslogik (årsag-virkning) kan ovenstående
spørgsmål: ”Hvilken en kløft skal reduceres, og hvordan kan den reduceres?”
besvares ved handlinger, der automatisk
fører til de ønskede resultater. Det bliver
blot et spørgsmål om at identificere kløften og at finde den rette metode. Dette
kan skabe problemer, idet der er fare for,
at vi kommer til at forstå og forklare komplekse didaktiske og pædagogiske problemstillinger ud fra en forenklet årsagsmodel. I praksis vil det betyde, at vi lukker
os om forenklede didaktikker og pædagogikker og derved ikke får øje på de mange
nuancer, som skal indfanges, så vi får
identificeret de mange kløfter og bedst
skaber deltagelsesmuligheder, og derved
når i mål med mest læring for alle.
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Læreren skal undervise,
så kløften mellem målet
og elevens aktuelle forståelse og præstation
bliver mindre.

Casen i lyset af målstyring
funderet i en kausalitetslogik
Forsøger vi at svare på spørgsmålet ”Hvilken en kløft skal reduceres, og hvordan
kan den reduceres?” med afsæt i Felixs
situation, vil der opstå fare for at hans
muligheder for deltagelse og dermed
læring bliver forringet yderligere.
Hvis vi f.eks. beslutter at lukke kløften
mellem interesse og ikke-interesse, er
der fare for at vi fortaber os i en undervisning, hvor fokus kommer til at ligge alene
på Felix. Herved mister vi blikket for det
indhold, som fællesskabet skal bæres af,
hvilket særligt for Felixs vedkommende er
afgørende i forhold til hans muligheder for
deltagelse.
Ønsker vi derimod at lukke kløften
mellem faglige mål og kompetencer er der
fare for, at vi mister blikket for Felixs interesse for at deltagelse. De to kløfter kan
ikke forstås adskilt. Det bliver historien
om, hvad der kommer først.
Det er derfor ikke et spørgsmål om blot
at identificere kløften og reducere afstan-
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den. Hvis vi tror målstyring i sig selv fører
til læring uden blik for kompleksiteten, er
der noget, der tyder på at Felixs deltagelsesmuligheder og dermed læringsmuligheder vil forringes yderligere.
Målstyring og inklusionskompleksitetslogik
Inklusionspædagogikken hviler på en langt
mere kompleks forståelse af fænomener
og sammenhænge end beskrevet ovenfor. I modsætning til en kausalitetslogik,
vil man i en kompleksitetslogik forklare
fænomenerne undervisning, motivation,
muligheder for deltagelse, læring, kløfter
osv. i et kompliceret sammenspil. Der vil
være opmærksomhed på mennesket, dets
sociale og kulturelle betingelser og dets
komplekse sammenspil mellem mennesker og deres sociale omverden (Madsen,
2005).
Hvis vi tænker gennem en kompleksitetslogik, når vi skal svare på ovenstående
spørgsmål: ”Hvilken en kløft skal reduceres, og hvordan kan den reduceres?”
åbnes der for mange svarmuligheder. Det
gør op med kausaliteten, og derved bliver
svarene ikke reduceret til et enten eller.
Det vil ikke længere handle om at finde
det ”rigtige” svar, men nærmere handle
om at undersøge og stille spørgsmål for
at komme frem til reflekterede svar, som
kun afhængigt af konteksten kan vurderes
som ”rigtig” eller ”forkert”.
Ethvert ”svar” vil være midlertidigt og
vil kunne ændres og revurderes igen efter
nogen tid.

84

Hvis vi tror målstyring
i sig selv fører til
læring uden blik
for kompleksiteten,
vil elevens
læringsmuligheder
forringes yderligere.

Casen i lyset af målstyring funderet
i inklusions kompleksitetslogik
Forsøger vi at svare på spørgsmålet ”Hvilken en kløft skal reduceres, og hvordan
kan den reduceres?” med afsæt i Felixs
case, handler det ikke længere kun om
den ene eller anden kløft eller om, hvorvidt det er didaktikken eller Felix, der skal
tilpasses. Det bliver et både-og, hvorved vi
overskrider kausaliteten. Denne overskridelse fører ikke i sig selv til direkte mulighed for deltagelse og øget læring. Derimod åbner den for mange forståelser og
handlemuligheder, hvorved pædagogikken
og didaktikken kan komme i spil og ikke
blot reduceres til noget meget snævert og
forenklet, hvor vi antager at pædagogiske
og didaktiske handlinger automatisk fører
til de ønskede resultater.
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Målstyring funderet i
inklusion og kompleksitetslogik
I vores forskning har vi gjort to fund, som
er interessante i forhold til teorien om
inklusion og de politiske og teoretiske
strømninger om målstyret undervisning.
1. fund: Kompleksitets tænkning kan
skabe kaos
Inklusions-kompleksitetslogik åbner for
et hav af forståelser og stiller ikke konkrete metoder og løsninger til rådighed.
Vores forskningsprojekt viser, at netop
kompleksiteten kan skabe problemer i
praksis. Når kompleksiteten åbner sig,
kan det være vanskeligt at navigere i den
og træffe pædagogiske og didaktiske
valg. Det kan være vanskeligt at finde
gyldige argumenter, hvilket skaber usikkerhed omkring det professionelle skøn
og usikkerhed omkring egen praksis.
2. fund: Indhold i fællesskabet
står ikke altid klart
Vores forskningsprojekt peger ligeledes
på, at et fællesskabs indhold kan være
tvetydigt. Det står ikke klart for alle,
hvad fælleskabet er båret af. Er formålet at hygge sig, at få viden, at lære at
samarbejde osv? Når indholdet ikke er
klart, kan det muligvis være svært at
forhandle eller leve sig ind i indholdet,
så det bliver betydningsfuldt for alle.
I lyset af disse to forskningsfund får
”Fælles mål” og målstyring muligvis en
berettigelse. De kan blive vigtige elementer, der kan skabe retning i inklusi-
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onspædagogikkens til tider kaosagtige
tilstande.
Artiklen har forsøgt at vise, at målstyring
funderet i en kausalitetslogik (årsag-virkning) kan være problematisk, idet denne
logik vil reducere pædagogikken og didaktikken til noget meget enkelt og snævert.
Med afsæt i casen blev det tydeliggjort,
at netop denne reducering kan forringe
mulighederne for deltagelse for den
enkelte elev og derved mulighederne for
læring.
På den baggrund er det artiklens hovedpointe at slå fast, at hvis målstyring skal
have liv som et pædagogisk redskab, der
kan sætte retning i kompleksiteten og
gøre fællesskabets indhold tydeligt for
alle, er det nødvendigt at lade målstyringen hvile på en kompleksitetslogik frem
for en kausalitetslogik. Det er ikke blot et
spørgsmål om metoder og koncepter, når
der skal skabes rum for læring, og vi skal
lykkes med at indfri det politiske krav om
mest mulig læring for alle. Pædagogikken
og didaktikken skal have liv, så refleksionen og kompleksiteten får plads.
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Skolen er noget rod
– kan og skal målstyring
skabe orden?
Af Carsten Hegnsvad, lektor

Et ensidigt fokus på mål-styring i skolen kan reducere undervisning
til teknik og standardisering. Læring er ikke alene et teknisk
spørgsmål om at følge mål, men handler om elevens og lærerens
dialog om skolens fag. Institutionelle dialoger om læring kalder vi
undervisning, og derfor må det grundlæggende for skolen være undervisning! I det følgende diskuteres problemerne ved målstyring,
og der relateres til én aktuel og udbredt forståelse heraf, Hatties
bog Synlig læring (2014).

Videnskab og profession
har ikke altid samme interesser!
Når lærere udtrykker sig om undervisning
og dagligdagen i skolen lyder det ikke som
en lærebog! Det er der en præcis grund til.
For hverdagen som lærer former sig ikke
som en pænt ordnet akademisk artikel, og
den kan ikke bringes på et simpelt skema.
Skoledagen er sjældent velordnet og forløber ikke altid som man har planlagt den.

Mange forhold er involveret i en almindelig skoledag! Nogle har kaldt det for ”uren
pædagogik”, andre har kaldt det for ”den
smukke risiko i uddannelse og pædagogik”
(Tanggaard, Rømer og Brinkmann, 2014;
Biesta, 2014a). Risikoen i uddannelse eksisterer grundlæggende, fordi uddannelse
handler om mennesker. Andre har udtrykt
noget lignende ved at påpege, at fremtiden
er uvis, og derfor må mennesker selv lære
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at forstå verden. Det kan ikke gøres en
gang for alle, og man kan ikke uden videre
diktere en sådan forståelse (Von Oettingen, 2011; Krause-Jensen, 2012). Verden er
uordentlig, den er ikke ordnet på forhånd.
Og skoledagen og en lærers arbejde er
sjældent mulig at strukturere fuldstændigt. Det er derfor ikke svært for den akademiske verden at få den professionelle
verden til at se uordentlig ud. Den akademiske verden og den professionelle verden
har ikke altid de samme interesser. Det er
indlysende, at man kan have en egen og
særlig interesse i at beskrive verden som

VIA University College

rodet, hvis man selv får fordele af at ”ordne
den”. Gennem de senere år er der skyllet
mere eller mindre private eller semi-offentlige koncepter ud over den professionelle
verden. Koncepter, der skal ”ordne” rodet
i skolen og som åbenlyst er forbundet
med særlige fordele for dem, der udvikler,
formidler og sælger dem (Andersen, 2013).
Aktuelt lover koncepter om målstyring
store resultater (Hattie, 2014).
Det er simplere og mere realistisk at
opnå viden om verden, hvis man udvælger
sig et ganske bestemt udsnit. For at opnå
megen viden om netop et forhold ser vi
for en stund bort fra andre. De fleste forskere ved udmærket, at verden er større
end bare det udsnit man har udvalgt.
Og i moderne tid har videnskaben skabt
megen ny viden, der er blevet omformet
til teknologi og har ændret på vores verden. Meget tyder på, at videnskab ikke er
nogen simpel afspejling af en uforandret
verden (Biesta, 2014b; Stengers, 1999).
Når vi forsøger at opnå viden om verden,
ændrer vi den ofte. Når vi opstiller og
gennemfører eksperimenter, vil vi ofte
forsøge at gøre noget andet, end der findes i forvejen. Det er derfor ikke altid, at
den viden, vi opnår gennem videnskabeligt arbejde, er en viden, som vi ønsker at
bringe i bredere anvendelse. Eller måske
ønsker vi kun i ganske bestemte situationer at bringe den i anvendelse!
Der er altså ikke noget galt i, at man
videnskabeligt koncentrerer sig om
bestemte forhold, for eksempel særligt
belyser mål og feedback. Men omvendt
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Det er ikke altid, at
vi ønsker at bringe i
den viden i bredere
anvendelse, som
vi opnår gennem
videnskabeligt arbejde.

kan det være fornuftigt at overveje, hvilke
interesser, værdier og forhold, der ikke er
belyst, når man gør det. I det følgende vil
jeg nævne et par forhold, der kan være
nyttige at overveje, når vi står over for
en ny viden, nye formuleringer eller nye
koncepter der handler om målstyring eller
synlig læring.
Værdier er centrale for skole og samfund
Uddannelse og faglighed hænger ikke
bare overordnet sammen med værdier,
men enhver undervisningspraksis udtrykker og er baseret på værdier (Biesta,
2014b). Vi er derfor hele tiden nødt til at
overveje, om de konkrete midler vi anvender i klasserummet er i overensstemmelse
med de værdier, vi finder centrale for skolen, uddannelsen og det fælles samfund.
Det kan sagtens være, at en bestemt
måde at forstå og opdele de faglige mål
på generelt er effektiv, men ikke nødvendigvis optimal for den konkrete elev, lærer
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Dømmekraft er et
helt grundlæggende
pædagogisk tema
om forholdet mellem
demokrati, respekt
for den enkelte og
anvendelsen af
videnskabelig viden.

Når vi diskuterer den enkelte lærers
måder at håndtere den konkrete undervisnings-situation på, anvender vi i almindelighed begrebet professionel dømmekraft
(Pahuus, 2009; Højlund 2000). Dømmekraftsbegrebet udtrykker, hvordan vi ikke
kan reducere menneskelige forhold alene
til et teknisk spørgsmål, om hvordan vi
ikke kan følge bestemte instruktioner, der
gælder i alle situationer. Og begrebet om
dømmekraft er et helt grundlæggende
pædagogisk tema om forholdet mellem
demokrati, respekt for den enkelte og
anvendelsen af videnskabelig viden. At
udvikle dømmekraften kalder på åbenhed,
debat og frihed.

eller undervisning. Den er ikke optimal,
fordi vi i situationen vurderer, at den ikke
er i overensstemmelse med de værdier vi
vil have til at gælde eller den er måske i
den konkrete situation overhovedet ikke
effektiv. Undervisning er mere end at
kende de faglige mål og at kunne opdele
disse i mindre dele. Undervisning kalder
på, at man stiller spørgsmål som: Hvordan
hænger klassen sammen? Hvordan virker
en given undervisningsaktivitet på netop
denne klasse? Hvor er disse elever fagligt,
personligt, socialt og interessemæssigt?
Nogle gange er situationen ikke optimal,
og skyldes forhold, som læreren ikke
kan ændre på. Og så må undervisningen
forsøge at opnå det bedste, der er muligt,
under de givne forhold. Opdelingen af faglige mål og feedback er altså så langt fra
alt, hvad der er at sige om undervisning.

Den instrumentelle fejltagelse
i undervisning og pædagogik
Hvis man alene fokuserer på den tekniske
opdeling af læringsmål og snæver feedback på målopnåelsen, risikerer man at
instrumentalisere undervisningen. Begrebet ”den instrumentelle fejltagelse” blev
diskuteret af Skandinaviens første professor i pædagogisk filosofi, nordmanden
Hans Skjervheim, der i 1972 skrev en nu
klassisk artikel om dette. Skjervheim skriver sig ind i en humanistisk og hermeneutisk europæisk tradition, der ikke mindst
opstod som følge af efterkrigstidens
selvransagelser om, hvordan blind adlyden
og blind anvendelse af teknisk fornuft
kan være katastrofal for et menneske og
et samfund (Ekeland, 2005). Skjervheim
(2005) indleder med at diskutere, hvordan
pædagogik aldrig bør gøres til et teknisk
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spørgsmål. Han skelner mellem praksis og
pragmatisme, hvor han forstår pragmatismen som en teknisk kalkule og i modsætning til en pædagogik, der foregår i det
sociale felt og som må være reguleret af
almengyldige normer.
Skjervheims diskussion tager udgangspunkt i erkendelsesteoretiske spørgsmål, men ender op i en meget praktisk
eksemplificering: Hvis man behandler
eleven som en ting, vil eleven svare tilbage
med at behandle læreren som en ting.
Det er derfor ganske afgørende, at man
behandler hver enkelt elev som en person.
Og dertil hører, at man forsøger at nærme
sig eleverne, ikke kun som et udtryk for et
fagligt niveau, men også med interesser,
følelser og et socialt liv. Fordi vi ønsker et
samfund, hvor hver enkelt individ har sin
ret og er i stand til at deltage i den fælles
demokratiske styring af samfundet.
Undervisning er mere end læringsmål!
Det er en åbenlys hensigt for de aktuelle
forståelser af mål-styret undervisning, at
man skal have mindre fokus på undervisningens aktiviteter og mere fokus på
den enkelte elevs læringsmål og individuel feedback (Hattie, 2014). Ensidig
styring efter læringsmål nedprioriterer
den undervisningsmæssige dialog og
arbejdet med at skabe faglig og social
sammenhæng i en klasse med elever med
forskellige udgangspunkter og interesser.
Det forekommer som et helt urealistisk og
overdrevent fokus, hvis den enkelte lærer
for hver lektion skal angive differentie-
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rede faglige mål for hver enkelt elev. Og
det er nærliggende, at det vil føre til øget
anvendelse af manualiserede undervisningsprogrammer og standard-tjeklister.
De strategier, man vil give i sin feedback
vil blive standard-strategier, og mulighederne for at forholde sig til klassen og
eleven vil blive mindre. Dertil kommer, at
en sådan praksis kan have en tendens til
at atomisere og individualisere undervisningen, altså ophæve klassen som enhed
og sønderdele netop den faglige mening i
stoffet, der skal danne udgangspunkt for
en inddragelse af eleverne.
Det er vanskeligt ikke at se den nationale målstyring af skolen og et ensidig
fokus på mål og feedback i sammenhæng
med ønsket om mere økonomisk styring
af skolen, hvor en neoliberal forståelse
forsøger at omskabe den offentlige sektor
fra prioritering af det fælles bedste, til
et fokus på den enkelte som forbruger
(Helbak, 2010). Hattie beklager, at målstyring flere steder bliver forbundet med
indkøbte standard-undervisnings-programmer (2014, s. 114). Hatties kritik heraf
er omfattende og voldsom. Det hedder for
eksempel:
Det ser ud til, at der i mange skolesystemer
for tiden er en mani med testning og udvikling af stadig mere detaljerede standarder
– følgelig konstrueres læreplaner bottomup fra standarderne til de ´store ideer´.
(Ibid. s. 102).
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Hattie anfører, at ensidig undervisning
efter testning, der primært måler akkumulering af viden og ikke satser på at udvikle
tænkningen, kan have dramatisk negativ
virkninger på udvikling af abstrakt tænkning hos børn (Ibid. s. 76). Og det er netop
en kritik som også er leveret af mange
lærere og skolefolk i Danmark, blandt
andet af Rømer, der kritiserer at
”den nye målstyring via de nationale test
vil forandre skolen i en uheldig retning.
Fokus kommer til at ligge på elevernes
fremskridt i nationale test i læsning og
regning” (Rømer her citeret efter Olsen,
2013). Det er ikke alene fagligt og samfundsmæssig en snæver forståelse af
skolens funktion i samfundet, men det
kan altså også føre til en tilbagegang rent
læringsmæssigt. Det paradoksale er, at
selv i forhold til det private erhvervsliv
kritiseres det, der her kaldes for ”regnearksledelse” (Hildebrandt, 2014), og det
hedder, at en moderne virksomhed er alt
for kompliceret til at alt kan udtrykkes i tal
på et regneark.
I bogen Hatties bog Synlig læring er
der mange rimelige betragtninger om
relevante forhold i skolen. Hattie kritiserer lærere, der mener at læring alene er
elevens ansvar, han beskriver, hvor afgørende det er at have positive forventninger til alle elever og at det er nødvendigt
med eleven som aktiv i undervisningen.
Men kernen i Hatties forståelse af hvad
undervisning er, er snæver og teknisk. Han
foretrækker helt at undlade at tale om
undervisning og kun se på læring isoleret
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Blind adlyden og blind
anvendelse af teknisk
fornuft kan være katastrofal for et menneske
og et samfund.

set. Selv hvor Hattie beskriver skolens
betydning for at skabe medborgere, er
han fuldstændig uden nogen forbindelse
til den pædagogiske tradition. Helt uden
forbindelse med dannelses-tænkning,
europæisk oplysningsforståelse og forbindelsen mellem skolen og det demokratiske samfund. Ja selv begrebet Synlig
læring, der er anvendt som titel på hans
bog, forholder sig slet ikke til den tradition, hvor det er skabt. Den gamle amerikanske og betydningsfulde skolemand
Jerome Bruner (1999), anvender udtrykket som betegnelse for dialogisk tænkning i klasserummet, synliggørelse af og
demokratisering af kognitiv virksomhed
og som alt andet end snæver måltænkning, ja nærmest det modsatte. Om nogen
har Bruner ellers været empiriker, han har
undersøgt skolen og lavet skoleforsøg.
Men for Bruner er det grundlæggende
begreb mening, der forhandles mellem
eleven og det faglige stof præsenteret af
læreren.
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Hvad er motivation – og hvorfor er
arbejdet med motivation en del af
undervisningen!
Når man læser Hattie får man forståelsen af, at fokus på læringsmål og konkret
feedback i sig selv motiverer eleverne,
med mindre eleverne har særlige motivationsbrister. Brinkmann (2007) diskuterer, hvordan motivation kan forstås som
mening:
”At motivere nogen til noget vil i dette
perspektiv sige at præsentere noget i en
meningsfuld sammenhæng, dvs. at give
dem gode, meningsfulde grunde til, at de
skal gøre noget bestemt” (s.92).
Og Brinkmann diskuterer endvidere,
hvordan den bedste motivation ofte sker,
når man slet ikke tænker over, at man er
motiveret. Ud fra Dewey diskuterer Brinkmann, hvordan mennesker i almindelighed
altid er drevet af noget. Mennesket forsøger altid at etablere en mening. Motivation er ikke noget indre, men en relation
mellem barnet og dets omgivelser. Undervisning er at finde det, der giver mening
og indlede en dialog med dette. Derfor er
undervisning meget mere end at dosere
faglige mål og give snæver feedback.
Langt de fleste lærere ved, at man
ikke nødvendigvis kan skabe motivation
gennem en voksen eller snæver faglig
argumentation for de faglige mål. Læreren etablerer mening på utallige måder
gennem arbejdsform, gennem børnenes
interesser i deres øvrige liv, ved at knytte
an til det, eleven ved i forvejen og undertiden ved, at man har så god en relation til
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eleverne, at de går med på legen indtil den
giver mening. Også for voksne er motivation ofte noget helt andet end en rationel forståelse af målets nødvendighed.
Ofte starter man med nogle motiver for
læring og undervejs forandres interesser
og motiver løbende, efterhånden som
man trænger ind i det faglige stof. Først
når man er relativt langt inde i stoffet
giver de faglige mål en egentlig mening,
man kan forbinde sig umiddelbart med.
Men Hattie er måske så langt, at han har
glemt, hvor han startede? Hattie spørger
ved middagsbordet sine børn om, hvilken
feedback de fik af deres lærer i dag! De
fleste andre vil nok spørge børnene, om
de fik noget ud af det, om det de lærte,
gav mening. Fordi forældre ved, at det kan
være svært at se meningen, og at netop
dette forhold kræver støtte.

De strategier, man vil
give i sin feedback vil
blive standard-strategier.

Det giver ofte mening, når man kan se
sine opgaver og deres sammenhæng med
andres opgaver i et fælles projekt (Wenger, 2004). Og i den forstand kan Hattie
jo have ret i, at det kan være en fordel at
have konkrete mål i undervisningen. Men
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Ensidig undervisning
efter testning, der
primært måler
akkumulering af viden,
kan have dramatisk
negative virkninger på
udvikling af abstrakt
tænkning hos børn.

målene i undervisningen er ofte mere end
alene opdelinger af læringsmål. Undertiden går man andre veje for netop at
opbygge meningen hos eleverne. Og selv
Hattie omtaler vigtigheden af at binde de
faglige emner sammen. Bag alt dette ligger naturligvis en bevidsthed om de faglige mål hos læreren. Men det forekommer
relativt naivt, hvis man tror, at man løser
motivationsproblemer hos eleverne, hvis
man opnoterer delmål på et særligt ark
papir. Meningsforhandling er typisk meget
mere omfattende. Og det gælder for børn
såvel som voksne.
Der er grundlæggende motivationsproblemer ved den moderne skole. Viden
om læring før den blev til skole illustrerer,
hvordan mening bliver etableret, når man
kan se sammenhængen mellem viden
og dens anvendelse i en praksis, der er
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meningsfuld (Lave & Wenger, 2003). Lave
tog oprindeligt udgangspunkt i en undersøgelse af skolernes matematikundervisning og fandt netop at sammenhængen
mellem skolen og resten af verden ikke
var til stede i særlig stort omfang. Vi
kan ikke uden videre tænke et moderne
samfund uden skoler, men vi kan tænke
nærmere over, hvordan nogle af de motivationsproblemer vi støder på i skolen,
mere systematisk har at gøre med skolen
som institution og ikke grundlæggende er
individuelle. Bruner (1999) har diskuteret,
hvordan vi må skabe forbindelser mellem
skolen og den øvrige verden. Tanggaard
(2012) diskuterer, hvordan læring ofte bliver effektiv, når man kan forbinde stoffet
med flere af sine livssammenhænge, og
konkret giver Tanggaard et eksempel på
læsning. Hattie har en traditionel kognitiv tilgang til læring og viden og betoner
derfor indre kognitive processer, og han
har derfor ikke blik for, hvordan undervisning og læring handler om deltagelse i en
meningsfuld sammenhæng.
Den danske virkelighed rummer skoler,
hvor lærerens faglighed undermineres
Hattie har en eksperimentel og progressiv
tilgang til videreuddannelse af lærere om
faglige måls betydning. Hvis denne tilgang
kædes sammen med en videreudvikling
af andre dimensioner af undervisningen ,
kunne det være nyttigt. Men Hatties mere
eksperimentelle tilgang til videreuddannelse af lærere synes langt fra den danske
virkelighed. Bräuner (2014) beskriver, hvor-
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Hattie har ikke blik for,
hvordan undervisning
og læring handler
om deltagelse i
en meningsfuld
sammenhæng.

dan lærernes forberedelsestid stort set er
forsvundet efter skolereformen. Eller den
er blevet så usammenhængende, at det er
vanskeligt at mødes med kollegaer. Nogle
skoleledere vedgår åbent, at de sigter
mod standardiserede lektionsplaner, der
kan gennemføres i alle årgangens klasser
igen og igen, år efter år. Ikke engang garvede kommunale administratorer finder
det hensigtsmæssigt, at skoleledelsen
på denne måde styrer alt på skolen, og
det forhøjede lektionstal for den enkelte
lærer bliver ikke set som fornuftigt
begrundet (Hegnsvad, 2013). Langt fra
Hatties ønsker om kvalificerede lærere,
der udvikler undervisningen, har vi nu fået
masser af lektioner, der ikke er særlig godt
forberedt, hvortil kommer en udbredt ødelæggelse af børns fritidstilbud, som om
fritid ikke har nogen værdi i sig selv. Der
findes skoleledere og dedikerede lærere,
der vil noget andet. Men ufornuften i tiden
er stor. Gode ideer i folkeskolereformen
synes at drukne i kaos.
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Det er en alt for snæver satsning alene
at fokusere på arbejde med læringsmål.
Mål og undervisningens aktivitet må tænkes sammen i forhold til eleverne. I Deweys
hovedværk Demokrati og uddannelse fra
1916 (her 2005) diskuteres mål indgående. Det fremgår, at for Dewey er mål for
undervisning mere end alene de faglige
mål, og i modsætning til for Hattie er det
netop undervisningsaktiviteten, der er
central. Hovedpointen i Deweys diskussion
af mål er, at der må være tale om dynamiske og fleksible mål, der må have karakter
af at være forsøgsvise. Dewey sammenfatter sin forståelse af mål således:
For det første må et mål vokse ud af
eksisterende betingelser, ud fra situationens ressourcer og vanskeligheder. For det
andet må et mål være eksperimentelt og
vokse konstant, mens det afprøves i praksis. For det tredje må et mål altid udløse
en aktivitet; enhver adskillelse af mål fra
midler formindsker i høj grad aktivitetens
betydning og er tilbøjelig til at reducere
den til et slavearbejde, som man vil flygte
fra, hvis man kunne. Målet er lige så endegyldigt et middel til handling som enhver
anden del af aktiviteten (ibid, s. 121-122).
Der er altså en lang tradition for at være
bevidst om forholdet mellem mål og feedback, faglighed og undervisning. Men de
nyere koncepter, der lancerer en teknisk
og ensidig forholden sig til læringsmål
får ikke i tilstrækkelig grad fat i skolens
grundlæggende aktivitet, der må være
undervisningen.
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At stå på mål for fremtiden

– undervisning
i en reformtid
Af Torben Kirkegaard, adjunkt

Som barn af konkurrencestaten
tager reformeringen af
folkeskolen lige nu fart. Med
en fast målstyringslogik og
vidensbasering indvarsles en
fagre ny læringsverden for livet
i skolen, og fagligheden bydes
velkommen, som det afgørende
fælles tredje i den velkendte
didaktiske treklang mellem lærer
og elev.
Artiklens sigte er at fremstille
de risici og potentialer der ligger
i folkeskolereformens målideal,
og både indlede et angreb på
og et forsvar af læringsmål som
styringsredskab i retning mod
reformhensigten, nemlig at alle
børn skal lære mere.

Det moderne menneske stilles over for
høje krav fra omverdenen og i sidste ende
også til sig selv. Vi skal præstere optimalt
og konkurrencestatens logikker om performance, vækst og faglig målrettethed
tilflyder skolen, læreren og det enkelte
menneske.
Forskningsbaseret viden, dokumentation og målstyret undervisning betager
med høj hastighed individer, skoler og
ungdomsuddannelser. Skolen skal skabe
bedre, klogere og mere målbevidste unge
mennesker og gerne nå det hele på den
halve tid.
I frontlinjen for konkurrencestaten står
læreren som skal lede fremtidens generation frem mod de krav, uddannelsessystemet, arbejdslivet og fremtiden stiller.
Dette velvidende at den menneskelige
natur har sine åbenlyse begrænsninger og
at chancerne, i forhold til at lykkes som
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menneske og arbejdsduelig borger, er
ulige fordelt.
Social baggrund skal betyde mindre
En af den aktuelle skolereforms afgørende
målsætninger er at sikre social retfærdighed i forhold til uddannelse gennem flere
undervisningstimer, en mere varieret skoledag, lektiecafeer og nye læringsmål. Heri
er også indbygget den grundlæggende
sociologiske præmis om, at skolen har en
historisk tradition for at favorisere de relativt ressourcestærke grupper i samfundet,
mens de, der ikke umiddelbart finder det
naturligt at gebærde sig sprogligt, socialt
og kulturelt i overensstemmelse med skolens svære akademiske genre, har svært
ved at finde fodfæste, endsige lærings- og
deltagelsesmuligheder.
Den nye folkeskole, der slog dørene op
fra skolestart 2014, har ligefrem opstil-

let målfordringen om at mindske betydningen af social baggrund for de faglige
resultater. Hermed indvarsles en fagre
ny læringsverden med et fast fokus på at
løfte bunden og skabe bedre muligheder
for de elever, der har svært ved at bevæge
sig op ad den akademiske rangstige.
Herved bliver uddannelsesretfærdighed
og social- og faglig mobilitet afgørende
parametre for folkeskolens succes, og
evnen til at skabe beskæftigelsesdygtige
unge mennesker bliver den dominerende
målestok for skolen i den moderne konkurrencestat.
Kampen om målet og kampen om viden
Vi vurderer os i stigende grad som menneske, skole og nation på hvor godt eller
skidt, vi klarer os i den internationale konkurrence i forhold til andre nationer. En
sammenlignelighed, der ret massivt også
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har ramt uddannelsessystemet og som i
nogen udstrækning minder om, hvordan
de traditionelle stormagter tidligere sammenlignede styrkeforhold gennem den
militære oprustning. Men trusselbilledet
er i dagens samfund væsentligt anderledes end tidligere. Faste målestokke, normer, roller og institutioner er nu blevet til
noget, man stiller spørgsmålstegn ved, og
den samfundsmæssige forudsigelighed
synes svær at fastholde i en verden, hvor
alting flyder.

Målstyret
undervisning betager
med høj hastighed
individer, skoler og
ungdomsuddannelser.

Demokrati afløses af ”nødvendighed”
Sociologen Zygmunt Bauman (2009) kalder vores tid ”den flydende modernitet”.
Intet ligger fast, og alt kan i princippet se
anderledes ud i morgen. I Baumans forskellige artikler om pædagogik og didaktik
tegner der sig et dystert billede af et globaliseret konkurrencesamfund, hvor den
frie demokratiske borger er blevet afløst
af den altdominerende markedsdoktrin og
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dens deterministiske budskab: There is no
alternative, eller endnu bedre på dansk:
Nødvendighedens politik.
Hvis vi overfører Bauman til folkeskolen,
skal man ikke have været længe i den danske folkeskole for at mærke, at skolen er
blevet en af konkurrencestatens absolutte
investeringsobjekter og et kernevåben i
kampen for velfærd og tryghed. Skolen
konkurrerer i dag på det vidensøkonomiske marked med nationer fra nær og
fjern om at hjemtage fremtidens (videns)
arbejdspladser og velfærd og i sidste ende
styrke bruttonationalproduktet positivt.
Præmissen om målbarhed, sammenlignelighed og effektiv undervisning er også
blevet nødvendighedens skolepolitik:
There is no alternative.
Farvel til reformpædagogikken
Grundskolens position som indgang til
det samlede uddannelsessystem betyder,
at lærerne skal levere effektiv undervisning, hvis resultater kan måles og gøres
sammenlignelige, hvorfor skolens primære
rolle bliver at udvikle den enkelte til ”soldat” i nationernes konkurrence (Pedersen,
2011). Hvor kampladsen tidligere primært
var et internt nationalt anliggende og ret
beset ofte lå øde hen, så er kamppladsen
i dag et internationalt anliggende, hvor
kampen er koncentreret om at præstere
optimalt inden for en række internationalt sammenlignelige undersøgelser.
Forskrækkelsen var stor i Danmark, da
den danske folkeskole i starten af 1990
for første gang deltog i de store interna-
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tionale komparative undersøgelser med
meget ringe resultater til følge. Sidenhen er folkeskolen da også blevet en fast
deltager i en række store internationale
undersøgelser, hvor PISA-undersøgelsen
står som den mest profilerede, men også
andre komparative undersøgelser dominerer billedet, eksempelvis læseundersøgelsen PIRLS (Progress in Reading Literacy
Study) og TIMSS (Trends In International
Mathematics and Science Study).
Som barn af konkurrencestaten synes
folkeskolereformen anno 2014 at markere et sidste og endeligt opgør med de
enkelte tilbageværende reformpædagogiske forskansninger i folkeskolen. Dermed
også et sidste farvel til skolens historiske
(primære) optagethed af elevernes demokratiske dannelse, trivsel og identitetsdannelse. Og et fast håndtryk og goddag
til sagen faglighed som det fælles tredje i
den velkendte didaktiske treklang mellem
lærer og elev.
Men hvordan måle,
når vi ikke ved, hvad vi leder efter?
Du møder det i folkeskolen, op gennem

uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, der er fokus på at sætte mål og
opnå vækst. Men til spørgsmålene: Hvad
skal eleverne lære? Hvilken viden har
værdi over tid? Hvilket menneske skal jeg
skabe og blive? er svarene knap så enkle.
Vore dages modernitetsteoretikere er
enige om, at der er sket en radikalisering
af individualiseringen, så individet ikke
blot er frisat fra autoriteter og traditionelle bindinger, men nu i højere grad end
tidligere er fri til selv at vælge og skabe sit
eget liv.
Tilværelsens krav om vækst betyder
for den enkelte, at du skal konstruere dig
selv med en tilpas åbenhed, der gør det
muligt at genskabe et nyt selv i morgen.
Den store mangel på konstant i vores tilværelse betyder, at vi hele tiden er i gang
med at blive til, alt imens viden er blevet
mere flygtig og usikker. Med Baumans ord
er det blevet svært for den professionelle
lærer at fastsætte videnspillets regler –
svært at drage grænsen mellem viden
og vås, meningsfulde budskaber og støj,
lærdom og tidsspilde.
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Mere frihed giver større usikkerhed
Modernitetsteoretikere som Zygmunt
Bauman og Anthony Giddens fremhæver, at problemet med det nuværende
samfund er, at vi som mennesker ikke
tilbydes ontologisk sikkerhed, men at vi i
stedet møder samfundet med angst eller
usikkerhed. Men angsten er i modsætning
til frygten uden specifikke objekter eller
konkrete holdepunkter, hvorfor vi synes
efterladt på et fritvalgsmarked uden vejledning og retning i forhold til at træffe
de rigtige valg. Konflikten består således
i, på den ene side et flydende samfund
og på den anden side et menneske, som
kun tåler usikkerheden eller det flydende
i mindre afmålte doser. I tidligere samfund var individets kamp imod kulturens
og traditionens undertrykkende bånd
fremtrædende, hvorimod det ubehag der
kendetegner nutidens samfund adskiller sig markant herfra ved i stedet for et
underskud i frihed at rumme et overmål
af frihed og deraf en mål- og retningsløshed. Den individuelle frihed står hermed
tilbage med en stigende usikkerhed som
følgesvend.
Mangler retning og klare mål
Ifølge Giddens (2004) er følelsen af skam
intimt forbundet med det nuværende
samfund. Hvor vi tidligere følte skyld som
vi ofte kunne adressere til kollektiver,
hæfter skammen sig til den enkelte og
man vender problemet indad. Man skammer sig over ikke at have videreuddannet
sig, over at være fattig, usund eller måske

mere relevant, den svage elev skammer
sig over ikke at have præsteret lige så flot
som den dygtige elev i klassen. Angsten i
dag har sin baggrund i autoriteternes fald.
I dag har autoriteternes bud ikke karakter af klare mål og retning, som skolen
og skolens lærere og elever kan læne sig
endsige måle sig op ad.
Denne usikkerhed lader sig også aflæse
i lærerens omgang med undervisningen
og læringsmål. Undersøgelser viser, at
lærerne i ringe grad har tilstrækkelig viden
om, hvordan forskellige typer af undervisning påvirker forskellige elevers læring, og
i særdeleshed har de svært ved at løfte
skolens svageste elever fagligt. Dertil kommer at lærerne ikke arbejder struktureret
med læringsmål for undervisningen, men i
højere grad tager afsæt i emner og aktiviteter når de tilrettelægger undervisning.1
Meget tyder på, at fraværet af en vidensbaseret didaktik og tydelige læringsmål er
nøje knyttet sammen med, at det er svært
at lave skole i et samfund, hvor vi traditionelt set har haft en bred forståelse af viden
og kompetencer, og hvor vi som mennesker igen og igen bevidstgøres om at viden
er grumset, viden er flygtig. En forståelse
af viden som gør det svært at fastsætte,
legitimere, synliggøre – altså målsætte
objektet for læring.

1

Se eksempelvis udgivelser fra Danmarks
Evalueringsinstitut: Et bevidst blik på alle
elevers læring (2014), Fælles Mål i folkeskolen
(2012), Undervisningsdifferentiering som
bærende pædagogisk princip (2011)
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Vidensbasering med fravær af værdier
I forbindelse med folkeskolereformen har
vi så fået en meget stærk faglig markering, hvor friheden, det målløse eller
retningsløse er vanskelig at få øje på. Det
særligt nye ligger i det forhold, at undervisningen skal være vidensbaseret og
målstyret, og at målene skal fastsættes
som læringsmål. Meget tyder derfor på, at
reformens fravær af værdier som demokrati, sociale kompetencer og fællesskab
gør det vanskeligt at tale om, at skolen er
et sted hvor læring er en flydende størrelse, og hvor der er mange ligestillede
mål og formål, hvorfra man kan diskutere
undervisning og skoleudvikling. Så mens
friheden tager sig forførende ud, ser
fremtidens skole en smule anderledes fri
ud. Med indførelse af nye fælles mål samt
politiske krav om flere test og faglig synlighed, synes forudsigelighed, målstyring
og læringsdokumentation at være den
klare retning.
Det som skal give liv til skolen er de nye
”Fælles Mål”, der i deres fasthed skal give
retning og rutine i den daglige omgang i
skolen. Men om denne fasthed bliver et
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positivt biddrag til elevernes læring og
til fremtidens flydende samfund, hvor
krav til viden og kompetencer er uklare
og uforudsigelige, afhænger i høj grad af
de mennesker der skal stå i spidsen for
den reelle reformering af skolen; skolens
lærere og skolens ledere. Artiklens sigte
er derfor at fastholde de risici og potentialer, der ligger i reformens målideal, og
både indlede et angreb på og et forsvar af
læringsmål som styringsredskab i retning
mod reformhensigten, nemlig at alle børn
skal lære mere.
McDonaldisering af undervisningen,
et angreb imod mål
Vi er hele tiden i færd med at blive til.
Man kan ikke sætte en streg og sige, at
nu er jeg i mål. Det store fokus på mål
og dokumentation som styringsredskab
er dog ikke kun et anliggende for menneske og skole, men optræder som en
allestedsnærværende trend på alle samfundsniveauer. Men giver tydelige mål en
selvfokuseret, kontrollabel, instrumentel,
test- og præstationskultur, hvor værdier
som kreativitet, demokrati, fællesskab
og læring mister den betydning, som vi
kender i dag? Der er mange bekymringsladede argumenter, der trækker i retning af
at undlade at forholde sig målstyrende og
indlede et angreb i mod mål.
Begrebet Det kvantificérbare selv (The
Quantified Self) er en moderne trend
og betegnelse for de områder af menneskets gøren og laden, som kan gøres
målbare. Den teknologiske udvikling har i
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de seneste årtier gjort det muligt og nemt
at indsamle og tracke data ved hjælp af
diverse digitale værktøjer og med denne
udvikling er fulgt en tendens til og udvikling af selvmåling som et værktøj i hverdagen inden for en variation af områder
af det levede liv; sundhed, motion, viden,
læring etc. The Quantified Self er i dag et
globalt fællesskab, som har grupper i 34
forskellige lande, herunder også Danmark,
hvor interessen samler sig om at generere
viden gennem indsamling af data med det
mål for øje at skabe mulighed for (selv-)
forbedring gennem selvmåling. Fokus
er her på målbarhed, kontrol og effektiv
præstation.

Skolens primære
rolle bliver at udvikle
den enkelte til
”soldat” i nationernes
konkurrence.

Teaching to the test
En lignende styringsteknologisk tilgang
kan synes relevant at fremhæve inden
for skolen, hvor bekymringen samler sig
om, at skolen risikerer at miste sit formål
med denne målfokusering. I forsøget på
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at dokumentere og kontrollere læring
gennem tydelige mål kan reformeringen i
værste fald betyde, at undervisningen rettes imod test og synlige præstationer, og
at læring ender med at forstås numerisk,
behavioristisk og kortvarig. Altså en tendentiel risiko for en instrumentalisering af
undervisningen i et forsøg på at honorere
de læringsperspektiver og forordninger
der kommer fra oven.
Det virker samtidig muligt, at lærerens gode læringsintentioner på vegne af
eleverne medfører, at eleverne metodisk
presses ned i snævre definerede skabeloner, og hvor det som er absolut måleligt
og kontrollerbart sættes i centrum. Når
man som elev og lærer bliver vurderet
på baggrund af meget målbare testkriterier kan det umiddelbart invitere til en
kortsigtet og overfladisk tilgang til læring,
hvor de dybere læringslag negligeres.
Dette med risiko for at curriculum indsnævres med fraskrivelse af de områder af
læringen, som omfatter meningsforståelse, kreativitet og innovation, men også
med fare for at skolen glemmer de sider
af sit formål, som omhandler dannelse i
et bredt perspektiv. Altså en risiko for, at
undervisning og læring bliver defensiv og
forudsigelig som et besøg på burgerkæden McDonald’s.
Denne tendentielle udvikling kan i et
sociologisk perspektiv beskrives som en
McDonaldisering af skolen, hvor skolen
som menuen på McDonald’s har indbygget en ensartethed i sit udtryk der gør
det muligt at kontrollere menuen, ud fra
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det der kan tælles, måles og vejes – men
som også efterlader en lidt flad smagsoplevelse. Sociologen George Ritzer
(1996) definerer McDonaldisering som
den proces, hvor fast food-restaurantens
principper bliver dominerende i forhold til
flere og flere af samfundets institutioner,
herunder altså også skolen. Sat på spidsen kan Ritzers underholdende analyser
også aflæses i nogle af de tendenser, der
rammer skolen i Danmark.
Undervisning efter burgerprincipper
I et flydende konkurrencesamfund som
det danske kan det synes trygt at prøve
den samme oplevelse hver gang. Hvad
enten du besøger en McDonald’s i USA,
Randers, Ringkøbing eller Århus, så har
en Big Mac den samme ensartethed.
Samme standardisering gælder også
restaurantens indretning sågar samtalen
med ekspedienten, for denne er nemlig
manuskriptbundet. Ganske vist et trygt
og forudsigeligt system, men også en
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kende åndsløst. Mens både effektivitet og
forudsigelighed er velkendte begreber i
fastfoodbranchen, så har de ikke samme
tyngde i den traditionelle danske folkeskole. Her er det først gennem de senere
års fokusering på eksempelvis læreplaner,
detaljeret skemalægning, elevplaner, tilstedeværelsestid for lærerne og fokus på
målstyring, at eksemplerne bliver mange.
Ser man nærmere efter, opdager man
også med stor tydelighed, at princippet
om kalkulerbarhed vinder frem. Prædefinerede arbejdsgange der vægter kvantificerede ydelser, der kan tælles og hierarkiseres. I McDonaldiserede systemer
bliver kvantitet lig med kvalitet: jo mere af
noget, og jo hurtigere det afleveres, desto
bedre. Skolerne kan allerede nu mærke,
hvad det vil sige at tilrettelægge undervisning efter dette burgerprincip. På sigt
skal eleverne kunne det samme i 8. klasse,
som de i dag kan i 9. klasse – og alle elever
skal blive så fagligt dygtige de kan, og
gerne med hurtigere og billigere gennemførelsesfrekvens end tidligere årgange.
Alt fra elevtest og prøver til fravær og
trivselsundersøgelser måles løbende og
opgøres i de løbende prognoser og kvalitetsrapporteringer.
Undervisning er mere
kompleks end pommes frites
Med burgerprincipperne forudsigelighed
og kontrol indebærer det ifølge Ritzer
en forringelse af de ansattes professionsfaglighed og autonomi. Her kan det
stigende antal evalueringer angives som
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Du skal konstruere
dig selv med en tilpas
åbenhed, der gør det
muligt at genskabe et
nyt selv i morgen.

et eksempel på, hvordan undervisning og
læring risikerer en benchmarking ud fra en
reduceret eller simpel målbar fællesnævner. Dette med risiko for at den billigste
eller nemmeste ret kommer på menuen
på bekostning af et varieret måltid. Målbeskrivelser, dokumentationsøvelser, praksisbeskrivelser, evalueringer og akkrediteringer kan være gode nok, når der skal
kontrolleres om antallet af pommes frites
faktisk svarer til, hvad der bliver lovet på
menuen, men når det gælder undervisning og læring er sagen væsentlig mere
kompleks.
Derfor bliver udfordringen for folkeskolen at undgå en stereotyp målstyring og
instrumentalisering af undervisningen,
hvor eleverne uforvarende kommer til at
ligne McDonald’s burgerens ensartethed
i smag og udseende. Målet må alt andet
lige være, at eleverne lærer mere, men
stadig udvikler en originalitet og forskellighed i indhold og udtryk.
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Læringsprogression og
beslutningskapital – et forsvar for mål
I den verserende debat om det danske
undervisningssystem er det også muligt
at læne sig op af forskningen og indtage
en mere optimistisk tilgang til målstyret
didaktik og finde udmærkede argumenter for at arbejde mere systematisk med
undervisning og læring. I en uddannelsestid, hvor mange argumenter brydes, er
det ganske naturligt at fremhæve, at for
at løfte fagligheden i skolen kan systematisk målstyring og dokumentation være
væsentlige redskaber. Dette gælder for så
vidt både i forhold til elevernes læring og
lærerens didaktiske kompetence.
Den stigende optagethed af evidens
og målstyring kan ud fra et individ- og
læringsperspektiv ses som et endeligt
opgør med en ofte tavs undervisningspraksis med relativt usynlige og underforståede mål, hvor det for mange elever
har været svært at tyde de sociale og
faglige koder, der under overfladen er
gældende i skolen. Dette gælder særligt
for de elever, der kommer med en svag
hjemmebaggrund. Hvor det i en årrække
har været undervisningsnormen, at den
lærende part har haft et stort ansvar for
egen læring med dertilhørende høringsret, inddragelse og medbestemmelse, har
det samtidig også betydet, at skolens slet
skjulte læreplan har haft gode betingelser.
Ved at invitere eleven indenfor i sin egen
læreproces er der nemlig indbygget den
risiko, at de elever, som har en naturlig
blindhed for undervisnings- og læringsmål
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Skolerne kan
allerede nu mærke,
hvad det vil sige
at tilrettelægge
undervisning efter et
burgerprincip.

– herunder skolens flertydige vurderingskriterier – bliver efterladt uden vejledning
til at træffe de rigtige valg.
Undersøgelser viser også, hvordan
lærerne kun i mindre grad arbejder målstyret, når de planlægger deres undervisning og anvender evalueringsresultater fremadrettet i tilrettelæggelse af
ny undervisning. Fraværet af synlige
læringsmål og en tydelig evalueringssystematik betyder, at lærerne har svært ved
at vurdere elevernes læringspotentiale
og progression, mens eleverne samtidig får svært ved at etablere mening og
retning, når de ikke modtager et egentligt
feedback for deres læringsproces. Heri
ligger der en tendentiel mulighed for, at
der bliver en ulige performancetilgang til
læring, hvor de akademisk vante elever
favoriseres og uddannelsesretfærdighed
får trange kår.
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Didaktik skal være synlig
og give mening for eleven
Læreprocesser fordrer vejledning og
retning fra den undervisende part, og her
spiller synlige læringsmål og vurderingskriterier en væsentlig rolle i at anvise spilleregler, der i sig selv kan virke frigørende
for mange elever. I et sådant perspektiv
må det didaktiske fokus være samlet om
at skabe synlighed og mening for eleven.
Dette gennem eksplicitte mål og ritualer,
der tilbyder klart definerede rammer, hvormed eleven møder det fagligt ukendte,
hvilket i sig selv kan skabe klarhed og
retning.
Et anerkende læringsmiljø fordrer en vis
grad af synlighed i målsætning, vurderingskriterier og dokumentation, hvilket
forskning også skaber udmærket legitimitet for (f.eks. Hattie 2013, Meyer 2005).
Faglig synlighed i form af tydelige mål og
forventninger samt løbende vurderinger
af elevernes udbytte og progression har
stor betydning for undervisningens værdi
og navnlig for undervisningens evne til at
højne elevernes faglige mobilitet.
En af de afgørende pointer ligger i det
forhold, at undervisningen og læringen
synliggøres i et udviklingsperspektiv,
hvormed elevens læringsprogression er
i fokus med mulighed for at eleven kan
se sin egen udvikling, opleve succes og
motiveret retning. Her får systematisk
evalueringsarbejde baseret på mangeartede data en fremtrædende rolle for
elevfeedbacken og giver samtidig læreren
et betydningsfuldt udgangspunkt for at
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At stå på mål for fremtiden

afstemme undervisningen til elevernes
forskellige behov.
Således knytter synlige læringsmål og
evaluering sig til anvendelse fremadrettet,
og ikke blot som en symbolsk handling,
eller som en statisk præstationsmarkør,
der ikke siger meget om elevens læringsprogression eller faglige udviklingsområder. Synlig og systematisk målstyring og
dokumentation kan tilbyde fine redskaber
til didaktisk analyse og vurdering, som kan
bidrage til videre tilpasning, kvalificering
og (re)design af undervisningen. Herunder et oplyst grundlag for en differentieret tilgang til eleverne og et værdifuldt
udgangspunkt for at differentiere undervisningen.
For kompleks til manualer
To af de fremmeste uddannelsesteoretikere Andy Hargreaves og Michael Fullan
(2012) har udviklet begrebet beslutningskapital (decisional capital), der vedrører
lærerens evne til at træffe professionelle
og fagligt velbegrundede beslutninger i forskellige komplekse situationer i
hverdagen. Med begrebet fremhæver de,
hvordan kompleksiteten i lærerprofessionen vanskeliggør at handle entydigt
manualbaseret – da lærerprofessionen i
modsætning til andre jobgenrer i meget
ringe grad tilbyder klare svar på de mange
presserende spørgsmål. Derfor bliver en
høj beslutningskapital essentiel for den
enkelte lærers didaktiske handlingsrum.
Grundlaget for høj beslutningskapital
fordrer en gennemsigtighed i opgaver,
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Tydelige mål og
løbende vurderinger
af elevernes udbytte
har stor betydning for
undervisningens værdi.

indikatorer og læringsmål, der muliggør et
kvalificeret tilbageløb eller feedback, således at undervisning og indsatser justeres
løbende og ikke er hæftet op på isolerede
forestillinger om, hvad det gode er eller
uden kvalificeret grundlag for at træffe
frugtbare beslutninger eller blive klogere.
I denne sammenhæng kan synlige mål og
relevante læringsdata give et nuanceret
overblik i det daglige, og ydermere udfordre og facettere de billeder, som læreren
har af elevernes læringspotentialer og
didaktiske muligheder. Altså styrke lærerens beslutningskapital.
Gode beslutninger styrker tilliden
Et velfungerende team med høj grad af
erfaringsdeling og tillid udgør yderligere
et element for udvikling af beslutningskapital. Et systematisk arbejde med læringsmål og brug af data har derfor også en
afgørende betydning for at kunne løfte
drøftelser vedrørende elevernes faglige
udvikling ind i en teamsammenhæng.
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Endelig fremhæves en synlig ledelse, som
er optaget af, hvad der foregår i undervisningen, og som kan vejlede og støtte
læreren, uden at det vel at mærke opleves
som kontrol.
Høj beslutningskapital kræver med
andre ord et fagligt og professionelt
repertoire, der kan danne grobund for

velbegrundet handling i et flydende samfund med stor omskiftelighed, hvor den
manual- og performanceorienteret undervisning (læs McDonaldiserede undervisning) ellers vil stå klar ved målstregen,
hvis andet svigter – herunder også tilliden
til læreren og skolen.
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Sådan gør de det i Skotland
Læringsværktøjet
Govan High School, Glasgow, Skotland.
Læringsmodellen er udarbejdet for at sikre
sammenhæng mellem tilgangen til læring og
undervisning på tværs af skolen. Dette sker i forventning om at lærere og elever arbejder sammen

mod det samme mål, nemlig forbedringen af alles
læring. På den måde styrkes fremgangen. Denne
værktøjskasse tilbyder lærere praktiske strategier,
eksempler på god praksis, links til brugbare websider og relevante tekster til læsning.

Emne

Elementer

Klimaet i klasseværelset

-

Oplys om læringsresultater og succeskriterier

- Læringsresultaterne og succeskriterierne for
lektionen fortælles, forklares og vises tydeligt
- Elever har individuelle checklister, hvor det er
nødvendigt

Elever
involveres aktivt i
deres egen læring

-

Opsummering og genkaldelse

- Vi opsummerer hovedpointerne fra lektionen
- Vi får elever til at vurdere deres indsats i forhold til læringens resultat
- Vi understreger personlige færdigheder, der er opnået I lektionen og opfordrer
elever til at deltage
- Vores feedback på mundtlige og skrevne opgaver giver konkret vejledning til
eleven om styrker og svagheder
- Vores feedback på mundtlige og skrevne opgaver giver råd til eleven om, hvad
han/hun kan gøre for at forbedre sig

Klasseværelset er praktisk organiseret
Vi ankommer tidligt til lektionen og til døren for at byde elever velkommen.
Vi burger positive adfærdsregulering
Ros anvendes ofte og velbegrundet
Børn tager ansvar for deres egen læring og arbejder selvstændigt

Vi taler ikke for længe i begyndelsen af en time.
Vi tager hensyn til læringsstile og varierer klassens aktiviteter
Vi bruger forskellige spørgsmålsteknikker, specielt ‘no hands’ tilgangen
Lærerspørgsmål undersøger “Hvorfor og hvordan?” såvel som “Hvad?”
Alle svar, rigtige eller forkerte, anvendes til at udvikle forståelse.
Elever arbejder sammen i par eller små grupper i aktiviteter og spørgsmål-svar
situationer, så alle involveres og udfordres
- Elever eksaminerer regelmæssigt hinanden
- Vi anvender en række IKT aktiviteter til at understøtte læringen

Se Govan High School’s Læringsværktøj:
http://kortlink.dk/f5vz
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Kommende temaer
Nr. 1/2015
Læreruddannelser og skoler
lærer af hinanden
Undervisere på læreruddannelser i forskellige professionshøjskoler fortæller om
erfaringer med samarbejde mellem læreruddannelsen og skolernes praksis. Det te
samarbejde betyder bl.a., at undervisere
og studerende på læreruddannelserne
og lærere på skolerne får mulighed for at
styrke hinandens refleksioner over deres
undervisning.
På Læreruddannelsen i Århus er det fælles
tematiske og metodiske greb arbejdet
med videoobservationer og -analyse som
redskab til professionel udvikling. Alle
projekter indebærer samarbejde mellem
lærere i læreruddannelse, lærerstuderende og skoler, der undersøger nye veje
for udvikling af didaktikken.
I dette nummer præsenteres bl.a.
foreløbige resultater om bl.a. aktionslæring og bachelorprojekt, sprogbaseret
undervisning i mundtlighed, videobaseret
feedback, læringsfællesskaber i skolen,
retorik samt nye former for vejledning af
lærerstuderende i praktik

Nr. 2-2015
Sociale medier i skolen
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest
og SMS. Tidligere opfordrede vi eleverne
til at udtrykke sig så meget som muligt
sprogligt og visuelt. Vi tvang dem til at
skrive stile og aflægge rapporter i form af
farvestrålende plancher, der som regel var
udklip af ugeblade og vi opfordrede dem
til at skrive skoleblade, lave skoleradio og
producere videoprogrammer. Alt sammen med henblik på, dels at leve op til
formålsformuleringen om deltagelse i et
demokratisk samfund og dels at tilgodese
danskfagets indholdsbeskrivelse om
”andre udtryksformer”. Nu er mulighederne
for kommunikation uendelige og eleverne
benytter mange af dem helt frivilligt, ja så
meget, at nogle bliver afhængige, og det
er et problem i skolen, at elever hellere vil
være på Facebook end deltage i undervisningen. Liv i Skolen undersøger, hvilke
fordele og problemer de sociale medier
skaber for eleverne og for skolens arbejde
og hvordan skolen kan anvende medierne
til at tilgodese elevernes læring i bred
forstand.

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse
med temaerne og vi vil gerne sende på flere kanaler.
Kontakt os omkring et tema og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel
på nettet eller eventuelt i en video på nettet.
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Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Returneres ved varig adresseændring

www.liviskolen.dk
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