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Inspiration til
arbejdet med
læringsmål i
undervisningen.
Denne vejledning giver dig inspiration til, hvordan du kan arbejde
systematisk med læringsmål i planlægningen, gennemførelsen og
evalueringen af din undervisning. Vejledningen er en introduktion
til ministeriets didaktiske ramme for læringsmålstyret undervisning.
Den didaktiske ramme giver lærere og øvrigt pædagogisk personale
inspiration til, hvordan der kan arbejdes systematisk med tydelige
læringsmål.

Forskningen viser, at god undervisning er undervisning, der
løbende tilpasses til elevernes forudsætninger og de lokale forhold,
og at læringsmål, evaluering og
feedback indgår som centrale elementer i den fortløbende proces.
En proces, hvor læreren systematisk følger elevernes læring og
udvikling og bruger evaluering til
løbende at give eleverne feedback,
sætte mål og tilpasse undervisningen.

I undervisning er det hensigten,
at eleverne lærer noget bestemt,
og dette er styrende for de aktiviteter, som læreren og det øvrige
pædagogiske personale vælger.
I ministeriets didaktiske ramme
for læringsmålstyret undervisning er der sammenhæng mellem
valg af læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring
og evaluering. Det gælder i alle
faser af undervisningen – i planlægningen, gennemførelsen og
evalueringen.

I denne vejledning om arbejdet
med læringsmål kan du:
•

Få en introduktion til en 		
konkret model til at arbejde 		
med læringsmål – relationsmodellen.

•

Læse om hvilke overvejelser 		
du kan gøre i planlægnin- 		
gen, gennemførelsen og 		
evalueringen af undervisningen, når du arbejder
systematisk med læringsmål.
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Relationsmodellen:
Fire dimensioner
af arbejdet med
læringsmål
I læringsmålstyret undervisning hænger valg af læringsmål for undervisningsforløbet, valg af undervisningsaktiviteter, tegn på læring og
evaluering tæt sammen i alle faser af undervisningen. Læs om relationsmodellen og de fire indbyrdes afhængige dimensioner i arbejdet
med læringsmål.
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Med afsæt i få, tydelige mål for,
hvad eleverne skal lære, vælger
læreren nogle undervisningsaktiviteter, der kan fremme netop disse læringsmål. Samtidig overvejer
læreren hvilke tegn, der kan vise,
hvor langt eleverne er i forhold til
at opfylde læringsmålene.

Valget af læringsmål og 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.

Arbejdet med læringsmål rummer
altså sammenhænge og overvejelser, der knytter sig til både
læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på elevernes læringsudbytte og evaluering. Relationen
mellem de fire indbyrdes afhængige dimensioner er tæt og kan
illustreres med følgende model:

Læringsmål

Undervisningsaktiviteter
• Undervisning i fagene
• Understøttende undervisning
• Lektiehjælp og faglig fordybelse

Evaluering

Tegn på læring

Lærerens overvejelser om relationen mellem de fire dimensioner
finder sted i både undervisningens planlægnings-, gennemførelses- og evalueringsfase.

På de næste sider kan du læse
mere om de fire indbyrdes afhængige faktorer i arbejdet med
læring.
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Læringsmål for undervisningsforløb
Læreren omsætter de nationale Fælles Mål til læringsmål for det konkrete undervisningsforløb ud fra klassens forudsætninger. Læs om, hvad du skal være opmærksom på, når du formulerer læringsmål for klassen.
Fælles Mål er obligatoriske,
nationale mål for, hvad eleverne
skal lære inden for et eller flere år.
Læreren omsætter Fælles Mål til
læringsmål for det konkrete undervisningsforløb. Læringsmålene
for et forløb bliver dermed skridt
på vejen til at nå Fælles Mål.
Læringsmålene er et redskab, du
som lærer kan bruge til at skabe

fokus på, hvad klassens elever skal
lære i det forløb, der planlægges.
De omsatte læringsmål for et forløb skal derfor være tilpasset dine
elevers forudsætninger samtidig
med, at de sigter mod Fælles Mål.
Læringsmålene kan også hjælpe
dig med at tydeliggøre for eleverne, hvad de skal lære. Det kan
eksempelvis gøres ved at forkla-

re læringsmålene i forståelige
formuleringer for eleverne. Det
kan hjælpe eleverne med at holde
fokus på, hvad deres næste skridt
på vejen skal være, for at de når
det, de skal lære.
Arbejdet med læringsmålene er
dynamisk og kan tilpasses gennem undervisningsforløbet.

Omsætning og operationalisering af Fælles Mål til læringsmål for undervisningsforløb

Kompetencemål
flerårige læringsmål

Færdigheds- og vidensmål
etårige læringsmål
Læringsmål
for undervisningsforløb

På de følgende sider kan du læse om, hvordan du omsætter og operationaliserer Fælles Mål til læringsmål for
undervisningsforløb.
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Læringsmål som retningsgivende
for undervisningsforløb
De opstillede læringsmål er
retningsgivende for læreren i
arbejdet med forløbet og hjælper
med at holde fokus på, hvad det er
hensigten, at eleverne skal lære.
I opstillingen af læringsmålene
prioriterer læreren, hvad der er
det mest centrale i forløbet, og
hvad eleverne skal lære. Aktiviteterne vælges, så de understøtter
læringsmålene. Læreren opstiller kun læringsmål for det nye i
faget, der skal læres. Der kan dog
være kendte elementer af faget,
som eleverne har behov for at repetere eller bruge på nye måder.
Antallet af læringsmål for et
undervisningsforløb afhænger
af omfanget og kompleksiteten

Målene er for hele klassen
Læringsmålene for undervisningsforløbet tager udgangspunkt i hele klassen - ikke den
enkelte elev. Når læreren skal
differentiere undervisningen ud
fra elevernes forudsætninger, kan
læreren tage udgangspunkt i sine

af forløbet. Ministeriet anbefaler
cirka 3- 4 læringsmål for et undervisningsforløb på 12 lektioner, da
for mange læringsmål kan gøre
det svært at følge op på og evaluere, i hvilket omfang eleverne når
målene. For at skabe et tydeligt
fokus i forløbet kan læreren overveje, hvor mange færdigheds- og
vidensmål, der arbejdes frem
imod i forløbet.

Læringsmålene kan rumme en
forståelse af progressionen i
elevernes læring, så eleverne for
eksempel først skal nå mere enkle
mål for siden at arbejde på at
nå mere komplekse mål. På den
måde kan det blive tydeligere, at
målene er skridt på vejen frem
mod de valgte færdigheds- og
vidensmål.

Læringsmål for et undervisningsforløb
•

Få læringsmål, der giver tydeligt fokus for hele undervisningsforløbet.

•

Læringsmål med fokus på det nye, som eleverne skal lære.

•

Læringsmål for hele klassen - ikke for den enkelte elev – og
formuleres ”Eleverne kan…”.

•

Inddrag gerne eleverne i formuleringen af målene.

formulerede tegn på læring, som
anvendes til at observere elevernes læringsudbytte undervejs i
forløbet. Herefter kan læreren
differentiere valg af opgaver, vejledning m.m. ud fra, hvor langt
eleven er nået i sin målopfyldelse i
forhold til læringsmålene.

Læreren kan med fordel inddrage
eleverne i processen med at konkretisere de læringsmål, eleverne
skal arbejde hen imod, for eksempel i forhold til aktiviteter og
emner. Inddragelsen kan hjælpe
læreren med at gøre det tydeligt
for eleverne, hvad de skal lære
undervejs i forløbet for at nå til de
endelige læringsmål.
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Sådan formulerer du det
gode læringsmål
Forskningen viser, at tydelige
læringsmål fremmer elevernes
læring og motiverer dem for at
lære. Men hvordan formulerer du
det gode læringsmål, som skaber
tydeligt fokus på, hvad dine elever
skal lære, og som samtidig gør det
klart for eleverne, hvad de skal
lære i undervisningen? Nedenfor
kan du læse om, hvad der kendetegner det gode læringsmål.
Kan bruges som redskab til at
skabe tydeligt fokus på det, der
skal læres
Det er vigtigt, at læringsmål
formuleres på en måde, der gør
dem anvendelige som redskab
til at holde fokus på det, der skal
læres i forbindelse med lærerens
planlægning, gennemførelse og
evaluering af undervisningen.
Læringsmål kan ofte formuleres
sådan, at de med mindre ændringer af ordvalg også kan bruges af
eleverne som pejlemærker i deres
læreproces. Derfor skal læreren
formulere læringsmålene, så de
er så tydelige som muligt og i
hele sætninger. Det er elevernes
læring, der er i centrum. Derfor kan målene formuleres med
eleverne som subjekt. For eksempel: ”Eleverne kan udvikle egne
algoritmer til multiplikation med
brug af problembehandlingskompetencen”.
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Kendetegn for et godt læringsmål
•

Kan bruges som redskab til at skabe tydeligt fokus på det,
der skal læres.

•

Beskriver det nye fra faget, som eleverne skal lære.

•

Viser skridt på vejen til Fælles Mål.

•

Er tydelige mål – præcise og konkrete.

•

Giver passende læringsudfordringer.

•

Er formuleret som læringsmål for konkrete færdigheder.

Beskriver det nye i faget, som
eleverne skal lære
Læringsmål skal formuleres
som mål for det nye i faget eller
fagene, som eleverne skal lære i et
undervisningsforløb.
Læreren skal formulere læringsmålene, så det er tydeligt, hvad
eleverne skal lære med udgangspunkt i, hvad de fleste elever
allerede kan. I ethvert forløb skal
eleverne ikke alene lære nyt. De
skal også bruge noget af det, de
allerede har lært. Der kan være
noget af ”det gamle”, eleverne skal

have repeteret undervejs i forløbet, eller noget, som nogle elever
stadig har brug for vejledning i.
Det er dog praktisk at adskille det,
der skal repeteres, fra læringsmålene for det nye, de skal lære, og
som læreren har valgt aktiviteter,
materialer og metoder ud fra.
Læringsmål, som er konkrete, er
lettere at sigte mod for både elever
og lærer og er derfor også lettere at
evaluere. Samtidig kan de bidrage til, at den faglige progression
bliver tydelig for både lærer og
elever.

Viser skridt på vejen til Fælles
Mål
Læringsmål formuleres som skridt
på vejen til målopfyldelse af de
mere langsigtede Fælles Mål.
Både kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål i Fælles
Mål er forholdsvis overordnede
mål for det, eleverne skal lære
inden for et trinforløb. Derfor
omsætter læreren Fælles Mål til
læringsmål, for det enkelte forløb,
som typisk vil være mere snævert
afgrænset og mere konkret, og
som er skridt på vejen til Fælles
Måls kompetencemål og færdigheds- og vidensmål.
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Tydelige mål – præcise og
konkrete
Læringsmål skal være tydelige –
også gerne for elever og andre,
som er involveret i elevernes læring. Præcise og konkrete læringsmål er afgørende for, at læren kan
foretage en vurdering af, i hvilket
omfang eleverne har nået læringsmålene.
Selvom du som lærer godt selv
ved, hvad du sigter mod, at eleverne skal lære, er det vigtigt, at du
undgår indforståede vendinger.
Det er en fordel, hvis både elever
og andre samarbejdsparter (andre
lærere, skolepædagoger, forældre
m.m.) også kan forstå målene.
Lærere kan have udbytte af at
drøfte med hinanden, hvad det
vil sige at lære en bestemt faglig
færdighed.
”Hvordan kan jeg observere, at
den tiltænkte læring af eksempelvis multiplikation kommer til
udtryk i kombinationen med valgte matematiske kompetencer?”
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Hvis læringsmålet er, at eleverne
kan udvikle egne algoritmer til
multiplikation med brug af problembehandlingskompetencen,
så kræver det, at lærerne stiller sig
selv, eller kollegerne, spørgsmål
som:
•
•
•

Hvad vil det sige, at eleverne
udvikler egne algoritmer?
Genskaber de kendte algoritmer
eller skaber de helt nye meto-		
der?
Kan eleverne sætte ord på det,
de gør?

Når man formulerer læringsmål
og tegn på læring, kan man altså
stille sig selv og hinanden opklarende og afklarende spørgsmål.
Drøftelserne og overvejelserne om
spørgsmålene kan give inspiration
til formulering af tegn på læring,
som understøtter lærens evaluering af, i hvilket omfang eleverne
har nået læringsmålene.

Give passende
læringsudfordringer
Fælles Mål angiver nationale
læringsmål for alle elever. Da
eleverne har forskellige forudsætninger for at nå målene,skal der
undervisningsdifferentieres, så
alle får passende læringsudfordringer og støtte. Læreren skal
være opmærksom på, hvor langt
den enkelte elev er på vejen mod
opfyldelse af Fælles Mål og af læringsmålene.
Hvis eleverne ikke har mulighed for at nå målene, selvom de
gør deres bedste og trækker på
de læringsressourcer, der er til
rådighed for dem, er målene sat
for højt, eller der er utilstrækkelig støtte til deres læring. Hvis
eleverne, på den anden side, uden
videre kan nå målene uden at
trække på de læringsressourcer,
der er til rådighed, så er målene sat for lavt. I begge tilfælde
forringer det elevernes trivsel og
læringsudbytte.

Formuleret som mål for konkrete færdigheder
Læringsmål er mål, der er formuleret som færdigheder og som
viden, eleverne anvender aktivt. I
den undervisning, læreren tilrettelægger, skal eleverne ofte arbejde med nogle bestemte faglige forhold, som peger hen mod Fælles
Mål. Det kan være tekster i dansk,
en bestemt begivenhed i historie,
et bestemt dyr i natur/teknologi
eller lignende. Eleverne skal gennem forløbet opnå viden om og
færdigheder indenfor de faglige
forhold. Det er dog centralt, at
de færdigheder, der er fokus på i

På EMU’en kan du indenfor
alle færdigheds- og vidensmål
finde eksempler på, hvordan
der med udgangspunkt i disse
kan opstilles læringsmål for et
undervisningsforløb samt tegn
på læring. Eksemplerne er ment
som inspiration til processen

læringsmålene, ikke bliver alt for
detaljerede, men i et vist omfang
er færdigheder og viden, som
eleverne også kan bruge på andre
lignende faglige forhold. Det er
således ikke viden om eksempelvis
det enkelte dyr, der er målet, men
generelle færdigheder, som de kan
anvende og udvikle også i arbejdet
med for eksempel andre dyr eller
mennesket.
Gennem arbejdet skal eleverne
tilegne sig en faglig viden, som
kan bruges aktivt. Da viden er
tæt knyttet til færdigheder, skal
læringsmål derfor formuleres som

med at omsætte Fælles Mål til
konkrete læringsmål og tegn på
læring. Eksemplerne skal understrege tankegangen og er ikke
tænkt til direkte brug i konkrete
undervisningsforløb, idet konkrete undervisningsforløb typisk vil
tage udgangspunkt i flere færdig-

færdigheder, som altså omfatter
en aktiv brug af relevant, faglig
viden. Eleverne skal for eksempel
lære at udregne, fremstille, oversætte, forklare, analysere, modellere, sammenligne og vurdere.

Eksempel på et godt
læringsmål
– natur/teknologi
Eleverne kan forklare karakteristika ved insekter.

heds- og vidensmål. På EMU’en
kan du desuden finde eksempler på undervisningsforløb og
faglige læringsaktiviteter, der
knytter sig til færigheds- og vidensmål. Her gives også forslag
til konkrete læringsmål og tegn
på læring i forløbene.
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Undervisningsaktiviteter
Når læreren har opstillet læringsmål for undervisningsforløbet, vælges aktiviteter, der
skaber passende læringsudfordringer for alle elever frem mod læringsmålet. Læs om,
hvad du skal overveje, når du vælger undervisningsaktiviteter.
Undervisningsaktiviteter er de
lærerledede, planlagte aktiviteter
og den planlagte interaktion mellem lærer og elever samt mellem
eleverne indbyrdes, som skaber
læringsmuligheder for alle elever
med henblik på at nå klassens
læringsmål.
Læringsmål for et undervisningsforløb er mål for alle elever
i klassen. Der skal dog undervisningsdifferentieres, så der skabes
passende læringsudfordringer for
alle elever frem mod klassens mål.
De valg, som læreren her foretager
af indhold, aktiviteter, opgaver og
processer, bør være begrundet i,
hvordan de understøtter elevernes
læring.

En sammenhængende skoledag
Den længere og mere varierede
skoledag skal samlet set understøtte elevernes læring. Det betyder, at man med fordel kan tænke
delelementerne ind i arbejdet
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Undervisningsdifferentiering er
en central del af arbejdet med
læringsmål, der sigter mod, at
alle elever når så langt, som de
kan i forhold til læringsmålene for
forløbet og i forhold til Fælles Mål.
Læreren kan observere de tegn
på læring, som eleverne viser,

og bruge dem til at differentiere
blandt andet opgaver og vejledning undervejs. Undervisningsaktiviteterne bør derfor planlægges, så de giver læreren viden
om elevernes læringsudbytte, så
læreren løbende kan give eleverne
feedback.

Undervisningsaktiviteter bør:
•

Være gode læringsveje for eleverne, så de når så langt som muligt i
forhold til målene.

•

Give læreren viden om elevernes læringsudbytte, så lærerne kan give
eleverne løbende feedback.

med læringsmål - undervisningen i fagene, den understøttende
undervisning, åben skole, bevægelse samt lektiehjælp og faglig
fordybelse.

I planlægningen af undervisningens aktiviteter kan læreren
– i samarbejde med det øvrige
pædagogiske personale – derfor
samtænke disse elementer.

Tegn på læring
Læreren kan løbende se efter tegn på, om eleverne er på rette vej mod at nå læringsmålet – eller om der skal justeres i undervisningen for, at eleverne kan komme videre mod
læringsmålet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du opstiller tegn på læring.
Læringsmål, der angiver mål
for, hvad eleverne skal lære, skal
følges op af en vurdering af, om
eleverne har lært det, der var
intentionen i læringsmålet. Tegn
på læring skal hjælpe læreren med
at foretage denne vurdering, idet
læreren kan kigge efter tegn hos
eleverne for at vurdere, om eleverne er på rette vej.
Tegn på læring er observationspunkter, der beskriver graden af
opfyldelse af læringsmålet. Tegn
på læring tydeliggør for læreren,
hvordan han eller hun kan iagttage elevernes læringsudbytte og
er det, som læreren kan observere
undervejs i elevernes arbejde i undervisningen. Tegn på læring kan
eksempelvis observeres i elevernes
handlinger, samarbejdsprocesser,
produkter eller kommunikation.

I arbejdet med læringsmål skal læreren være omhyggelig med at afklare, hvordan han eller hun kan
iagttage tegn på læring for alle
mål. Lærerens analyse og tolkning
af tegnene er forudsætningen for,
at læreren kan vurdere elevernes
læringsudbytte og give feedback
til eleverne om deres læring.

Det er vigtigt, at eleverne inviteres med ind i vurderingen af deres
læringsudbytte. Dermed kan eleverne være med i vurderingen af,
hvor langt de er kommet på vejen
mod læringsmålet.

Er eleven på vej mod læringsmålet?
Tegn på læring kan vise læreren, om eleven er på vej mod eller har nået
det ønskede mål:
•

Tegn på læring er observationspunkter, der beskriver elevernes grad
af opfyldelse af læringsmålet.

•

Tegn på læring kan formuleres som noget eleven gør, for eksempel:
”Eleven beskriver …”.

•

Tegn på læring opstilles i flere niveauer for hvert læringsmål.

•

Inddrag gerne eleverne i vurderingen af deres eget læringsudbytte, så
deres udvikling bliver tydelig for dem selv.
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Sådan formulerer du tegn på
læring
Ved at observere tegn på læring
kan læreren følge med i, om eleverne er på vej, eller om målet er
nået.

Tegn på læring kan observeres
i forbindelse med eksempelvis
elevernes:

Tegn på læring opstilles i flere
niveauer og beskriver dermed
forskellige grader af målopfyldelse
af et læringsmål for klassen. For
at tydeliggøre om det enkelte mål
er opnået, kan der opstilles tegn
på læring for hvert enkelt læringsmål.

•

Det er op til læreren at vurdere,
hvor mange niveauer af tegn på
læring, der er nødvendige for at
kunne følge op på elevernes progression og give eleverne tydelig
feedback. Ministeriet anbefaler,
at der som udgangspunkt opstilles
tre niveauer af tegn på læring for
hvert læringsmål for klassen.

•
•

kommunikation og samarbejde
praktiske færdigheder, som de
demonstrerer
produkter, som de skaber.

Eksempel på et godt tegn på
læring
Fra natur/teknologi:
Eleven beskriver et insekts
opbygning med hoved, bryst,
bagkrop og antal ben.

Lærerens tolkning af tegnene
hjælper ham eller hende med at
vurdere elevernes læringsudbytte
og danner grundlag for lærerens
feedback til eleverne om deres

Læringsmål og tegn på læring som opklarende og afklarende
spørgsmål i teamsamarbejdet
Drøft læringsmålene i teamet. Hvad vil det sige, at eleverne udvikler egne
algoritmer? Hvis læringsmålet er, at eleverne kan udvikle egne algoritmer
til multiplikation med brug af problembehandlingskompetencen, kan
læreren stille sig selv spørgsmål som:
•

Genskaber de kendte algoritmer eller skaber de helt nye metoder?

•

Kan eleverne sætte ord på det, de gør?

Svar på denne type spørgsmål kan give inspiration til formulering af tegn
på læring.
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læring. For nogle måls vedkommende kan læreren gennem
direkte observation iagttage tegn
på elevernes læringsudbytte, for
andre må læreren lyttende spørge
ind til elevernes forståelser eller
analysere produkter, eleverne har
skabt. For meget konkrete praktiske færdigheder er det forholdsvis
enkelt at finde frem til, hvordan
læreren kan iagttage elevernes
læringsudbytte, idet eleverne
ofte blot kan demonstrere deres
læringsudbytte ved at udføre dem.
Det kan være vanskeligere at finde
veje til at se tegn på for eksempel
elevens forståelse af sammenhænge. Her kan læreren tilrettelægge
aktiviteter og stille opgaver, hvor
elevernes løsninger, svar og produkter udtrykker deres forståelse
og beherskelse.

På EMU’en kan du finde
eksempler på undervisningsforløb og faglige læringsaktiviteter, der knytter sig til
færdigheds- og vidensmål.
Her gives forslag til konkrete
læringsmål og tegn på læring i
forløbene.
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Evaluering i planlægningen
Læreren evaluerer i forlængelse af undervisningsforløbet, om eleverne har nået læringsmålene, da det er grundlaget for lærerens planlægning af det næste forløb. Se hvilke
overvejelser du skal gøre dig i planlægningen af forløbet, hvordan du løbende kan give
eleverne feedback og evaluere forløbet til slut.
Læreren evaluerer løbende, med
udgangspunkt i læringsmålene
for det konkrete undervisningsforløb, hvor langt eleverne er nået
i forhold til læringsmålene, og
hvordan de kan støttes og udfordres i at komme videre i retning af
målene.
I arbejdet med læringsmå bruges
evaluering både forud for, under
og efter undervisningsforløbet.
Evalueringen vedrører både elevernes læringsudbytte og undervisningsaktiviteterne. Elevernes
læringsudbytte evalueres i forhold til de opstillede læringsmål,
og undervisningsaktiviteterne
evalueres i forhold til, hvordan de
støtter alle elevers mulighed for at
nå læringsmålene.
Evalueringer skal have fokus på
elevernes læringsudbytte, så
læreren og det øvrige pædagogiske
personale kan planlægge forløbet.
Forløbet skal tilrettelægges, så
det passer så godt som muligt til
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det, som eleverne har lært eller
stadig har svært ved og til det, der
kan hjælpe eleverne til at lære.
Der kan også undervejs i et forløb
justeres og prioriteres.
Man skelner typisk mellem formativ og summativ evaluering.
Når en evaluering er summativ,
betyder det, at den bruges som en
opsamling på om eksempelvis en
indsats eller et undervisningsforløb har levet op til givne mål og
virket efter hensigten.
En formativ evaluering vil deri-

mod have fokus på den fremadrettede læring. En forudsætning
for, at evaluering kan understøtte
læring eller udvikling, er, at
evalueringen forinden har skabt
en viden om elevernes læringsudbytte.
Evalueringerne finder normalt
sted ved afslutningen af et forløb.
En sådan evaluering bruges af
læreren og det øvrige pædagogiske personale i den fremadrettede
planlægning af det efterfølgende
forløb.

Evaluering som grundlag for elevernes læring
•
•

Læreren evaluerer løbende elevernes læringsudbytte – og justerer og
prioriterer forløbet.
Lærerens løbende evaluering er grundlag for feedback til eleverne.

•

Læreren evaluerer afslutningsvis elevernes læringsudbytte og
undervisningsaktiviteterne.

•

Lærerens afsluttende evaluering er grundlaget for læringsmålene for
næste forløb.

Evaluering før, under og efter
forløbet
Læreren vurderer forud for forløbet, hvad elevernes forudsætninger er, og opstiller på det grundlag
læringsmål for det nye undervisningsforløb.
Læreren foretager også under
forløbet en løbende evaluering af,
hvor langt eleverne er. Lærerens
evaluering af elevernes læringsudbytte gør det muligt at tydeliggøre
for eleverne, hvor langt de er nået,
og hvad de yderligere kan gøre for
at nå videre. Læreren anviser for
eksempel, hvad eleverne allerede
behersker, angiver alternative
veje til at opnå færdigheden, viser
veje til yderligere viden og foreslår
øvelser, der kan bringe eleverne
videre.

Tydelighed omkring tegn på læringsudbytte og angivelse af måder, hvorpå elever kan vise, hvad
de kan, er forudsætningen for at
give eleverne løbende feedback på
deres læringsresultater.
I denne proces kan læreren
overveje at opdele læringsmålene
yderligere, så vejen bliver tydelig
og overskuelig for eleverne, uden
at det overordnede læringsmål
tabes af syne. Læreren skal også
her være opmærksom på, om der
opstår nye læringsmuligheder,
som der ikke oprindeligt var sat
mål for. Læreren kan altså undervejs justere på målene, så nye mål
inddrages, nogle mål nedtones og
andre omformes.
Vurderingen af elevernes læringsudbytte sker også ved forløbets af-

slutning. Denne vurdering udgør
grundlaget for formulering af nye
læringsmål for næste forløb.
I arbejdet med læringsmå kan
læreren med fordel inddrage
eleverne i den løbende evaluering
af undervisningsaktiviteterne set
i forhold til hvilke læringsmuligheder og læringsvanskeligheder,
der opstår for eleverne undervejs.
Eleverne inviteres til at give læreren feedback på i hvilket omfang, undervisningsaktiviteterne
understøtter deres læring.
Læreren bør desuden anvende den
afsluttende evaluering af elevernes læringsudbytte af forløbet til
kritisk at evaluere undervisningen
og i planlægningen af nye undervisningsforløb.
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Undervisningens tre
faser: Planlægning,
gennemførelse og
evaluering
Undervisning kan beskrives som en proces, der forløber over tre faser:
Planlægning, gennemførelse og evaluering. Få en kort introduktion til
arbejdet med tydelige læringsmål i undervisningens tre faser.

1. Planlægning
Første trin i planlægningen går ud
på, at læreren udvælger de færdigheds- og vidensmål fra Fælles
Mål, der skal arbejdes frem mod.
Herefter omsætter læreren det
eller de valgte mål til læringsmål
for det undervisningsforløb, der
planlægges. Det sker på baggrund
af, at læreren gennem formative evalueringer vurderer, hvor
eleverne befinder sig i forhold til
det eller de mål, som undervisningsforløbet sammen med andre
forløb sigter mod.

2. Gennemførelse
I gennemførelsesfasen iværksætter læreren undervisningsprocesser/aktiviteter, der så vidt muligt
gennem deres variation (undervisningsdifferentiering) kommer
eleverne i møde i forhold til deres
læringsbehov. Undervejs foretages
løbende evaluering af elevernes
læringsudbytte med henblik på at
give dem feedback i forløbet.

3. Evaluering
Forløbet afsluttes med en evaluering af, hvor eleverne befinder
sig læringsmæssigt i forhold til
de mål, der er sat for forløbet.
Evalueringen er retningsgivende
for den videre undervisning. Dette
trin slutter forløbet, og et nyt kan
indledes.
Du kan læse mere om de tre faser
på de følgende sider.

Dernæst operationaliseres læringsmålene og læreren opstiller
tegn for læring med henblik på
at gøre elevernes læring tydelig også gerne for eleverne.
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1. Planlægning
I planlægningen omsætter læreren Fælles Mål til læringsmål for undervisningsforløbet
og vælger undervisningsaktiviteter, der passer til målene og eleverne. Og læreren gør sig
overvejelser om, hvordan der kan følges op på elevernes læring under forløbet.
Læs mere om de overvejelser, du skal gøre dig i planlægningsfasen her.
I planlægningsfasen vælger
læreren de kompetencemål samt
færdigheds- og vidensmål, der
skal arbejdes med. Målene vælges
med udgangspunkt i den samlede
årsplan og på baggrund af lærerens viden om, og kvalificerede
antagelser om, elevernes forudsætninger.

Elevernes forudsætninger for at
nå læringsmålene vurderes på
baggrund af dels relevante faglige
færdigheder og dels eksempelvis
deres samarbejdskompetencer,
evner til at strukturere og sproglige formåen.

Der kan indgå mange faglige
delområder i et konkret forløb.
På nogle områder skal eleverne
lære nyt, som læreren kan opstille
læringsmål for. På andre områder
skal eleverne repetere eller bruge
det, de allerede kan. Læreren bør
prioritere, hvor der primært skal
læres nyt og skal kunne begrunde
valget.

Vigtige spørgsmål i planlægningsfasen
•

Hvad har eleverne lært i forrige forløb?

•

Hvad er det nye, de skal lære?

•

Hvilke undervisningsaktiviteter kan fremme elevernes læring af netop
de læringsmål?

•

Hvilke tegn kan vise, hvor langt eleverne er nået i forhold til læringsmålene og dermed give mig viden om deres læringsudbytte?

•

Hvordan vil jeg evaluere forløbet?

På de næste sider kan du læse mere om de overvejelser, du skal gøre dig i planlægningsfasen.
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Vurdering af elevernes læringsforudsætninger
For at kunne fastlægge læringsmål for de konkrete undervisningsforløb, som er tilpasset
elevernes læringsforudsætninger,
må læreren danne sig et klart
billede af elevernes ressourcer for
læring og elevernes læringsvanskeligheder.
Læreren skal bruge sin viden om,
hvor langt eleverne er nået i forhold til færdigheds- og vidensmål,
til at afklare, hvilke læringsmål
der derfor kan sættes for det

konkrete forløb, så eleverne får
passende læringsudfordringer.
Lærerens viden kan stamme fra
evalueringer af elevernes læringsresultater i tidligere forløb.
Læreren kan desuden skaffe sig
viden om elevernes forudsætninger gennem indledende mindre
aktiviteter og opgaver, som er
knyttet til forløbet. Det afgørende
er, at læringsmålene formes på
baggrund af vurderingen af elevernes forudsætninger. Hermed
kan der formuleres mål, som giver
alle elever passende læringsudfordringer.

Evalueringer kan give læreren
indsigt i elevernes førviden og
udviklingsniveau. Den indsigt
kan læreren bruge til at vurdere,
hvordan de forskellige læringsmål
for undervisningsforløbet bedst
kan formuleres. Det hænger sammen med, at det kun er muligt at
lære nyt, hvis eleverne kan koble
det nye til noget allerede kendt.
Læringsmålet og undervisningen
bygger dermed på vidensstrukturer, som eleverne kan overføre fra
andre områder.
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Fra Fælles Mål til omsatte
læringsmål for det enkelte
undervisningsforløb
På baggrund af vurderingen af
elevernes forudsætninger omsætter læreren Fælles Mål til få,
præcise og realistiske læringsmål for eleverne i arbejdet med
det kommende undervisningsforløb.
Læreren skal indledningsvis
bestemme sig for, hvilke kompetencemål samt færdigheds- og
vidensmål, eleverne skal arbejde
frem mod i det forestående undervisningsforløb. Typisk vil læreren
arbejde med flere færdigheds- og
vidensmål og nogle gange også inden for flere kompetenceområder
på samme tid.
Når den beslutning er truffet,
omsættes færdigheds- og vidensmål til læringsmål for, hvad
eleverne skal lære af det enkelte
undervisningsforløb. Målene

kan omsættes til læringsmål for
undervisningsforløb af varierende
varighed fra få lektioner til flere
uger. Læringsmålene for undervisningsforløbene fungerer som
trædesten på vejen frem mod
kompetencemål og færdigheds- og
vidensmål i Fælles Mål.
Læringsmålene for undervisningsforløbet skal som udgangspunkt have fokus på de færdigheder, som eleven skal opnå – og
den viden, som er nødvendig for,
at eleven kan tilegne sig færdigheden. Læreren kan med fordel

også inddrage anden viden, som
han eller hun vurderer, er relevant
i arbejdet frem mod læringsmålet.
Hensigten med at omsætte kompetencemål samt færdigheds- og
vidensmål til læringsmål er at
gøre vejen frem mod disse mål
mere overskuelig og dermed nemmere for eleverne at nå. Frem for
at skulle sigte mod et omfattende
mål, der ligger et stykke ude i
fremtiden, er det nemmere at sigte mod læringsmål med en kortere
tidshorisont, der successivt fører
frem til det endelige mål.

Opdelingen i læringsmål for, hvad eleverne skal lære af det enkelte
undervisningsforløb
•

Er mindre omfattende end færdigheds- og vidensmål.

•

Kan angive trin på vejen frem mod målet.

•

Kan indgå i en progression – fra det enkle til det mere komplekse.

Målene formuleres, så de starter med ”Eleverne kan + verbum”, der angiver det, eleverne skal kunne.

Omsætningen af Fælles Mål til læringsmål sker under hensyntagen
til, hvad det er realistisk at forvente, at eleverne kan lære inden for
undervisningsforløbet.
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De omsatte læringsmål for det
enkelte undervisningsforløb kan
med fordel formuleres sådan, at
de er optimistisk udfordrende,
men ikke sværere end at det er
muligt for et flertal af eleverne at
nå dem.

De omsatte læringsmål formuleres på samme måde som kompetence- og færdighedsmål.

Det er vigtigt at være opmærksom på de handlingsangivende
verber i målene, da det er dem,
der udtrykker forventningen til
elevernes læring. Det skal være
muligt for læreren at observere,
om eleverne har nået målet. Mål
som ”eleverne forstår” kan være
svære at observere. Nedenstående
verber er eksempler på verber, der
er mulige at observere.
Eleven kan:
• Anvende, bruge, benytte,
beherske
• Lytte og bruge det hørte på en
bestemt måde
• Tale, fortælle, formidle,
udtrykke, give udtryk for

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Læse og bruge det læste på en
bestemt måde
Dramatisere, improvisere, 		
eksperimentere
Interviewe
Udvikle, videreudvikle
Beskrive
Forklare
Gennemføre
Planlægge
Analysere
Fortolke
Tage stilling til
Handle

I arbejdet med læringsmål er det
desuden vigtigt at skelne mellem mål og aktiviteter. Det er
vigtigt, at de omsatte mål fak-

tisk formuleres som mål for det,
eleverne forventes at lære, og ikke
som angivelser af aktiviteter i et
undervisningsforløb. Det er både
almindeligt og forståeligt, at man
som lærer planlægger aktiviteter,
man har erfaring med fungerer,
men udgangspunktet er læringsmål for det, eleverne skal lære, og
læreren bør kritisk vurdere, hvilke
aktiviteter der kan bidrage til at
nå de valgte læringsmål.
Læringsmålene kan med fordel forklares for eleverne, så de
kender målene, forstår dem, og
selv kan medvirke aktivt til at nå
dem. Det kan bidrage til, at de får
ejerskab til målene.

Eksempel på omsatte læringsmål - dansk
Færdigheds- og vidensmål

Omsatte læringsmål

Eleven kan udarbejde opinions- og ekspressive
tekster.

•

Eleven kan finde, skelne og anvende
appelformerne logos, etos og patos i de tre artikler
og i eget debatindlæg.

•

Eleven kan finde, skelne og anvende
generaliserings- og ekspertkneb i forskellige 		
argumenterende tekster.

•

Eleven kan argumentere for sine synspunkter
ved at udtrykke sig i generelle vendinger som for
eksempel: ”Undersøgelser viser”.

Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer.

På EMU’en kan du finde eksempler på undervisningsforløb og faglige læringsaktiviteter, der knytter sig
til færdigheds- og vidensmål. Her gives forslag til konkrete læringsmål og tegn på læring i forløbene.

Undervisningsvalg begrundet i
læringsmål
Læreren begrunder sine undervisningsvalg, herunder sit valg af
indhold, formidling, materialer,

læremidler, fremgangsmåder,
arbejdsformer og opgaver ud fra,
hvordan disse understøtter, at
alle elever når så langt, de kan i
forhold til læringsmålene. Kun

læringsaktiviteter der kan begrundes med, at de understøtter elevernes læring frem mod at nå læringsmålene, bør indgå i forløbet.
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Tegn på læring
– sådan bruges de
Læreren afklarer, hvordan han
eller hun kan observere, hvad
eleverne kan, og planlægger,
hvilke tegn eller observationspunkter der anvendes som indikationer på, at læringsmålene
er på vej til at blive nået eller er
nået.
Tegn på læring kan også betegnes
som observationspunkter for graden af målopfyldelse. Hvis eleven
eksempelvis kan ”redegøre for”,
”anvende” eller skabe et bestemt
produkt med brug af bestemte
færdigheder, så er det et udtryk

for, at læringsmålet er på vej til at
blive nået eller er nået. Lærerens
specificering af, hvordan elevernes læringsudbytte kan iagttages,
er forudsætningen for en præcis
vurdering af elevernes læringsudbytte. Det kan eksempelvis være
konkrete opgaver, som læreren
vurderer, at eleverne vil kunne
løse, hvis de har nået læringsmålene. Hvis eleverne gennem
forløbet har kunnet producere
forskellige typer af arbejdsprodukter (portfoliovurdering), så kan
det også være tegn på, at læringsmålene er nået. Når det drejer sig
om mere praktiske og kropslige

færdigheder, kan de demonstreres
i praksis. Det kan også være standardiserede tests, der anvendes.
Læreren kan også vælge at tydeliggøre for eleverne, hvordan de selv
kan se, om de har nået målene
ved at forklare dem, hvad de skal
vise som tegn på læring.
Læreren bør være opmærksom på
at give opgaver og sætte aktiviteter i gang, som både understøtter
elevernes læring frem mod læringsmål og giver læreren information om elevernes læringsudbytte.

Tre former for tegn, der kan give indsigt i læring
1. Tegn, der kan vises i dialog og samtale, hvor læreren kan spørge uddybende og lytte sig til, hvor eleverne
befinder sig i deres læring.
2. Tegn, der kan vises i udførte færdigheder, hvor læreren gennem direkte observation kan iagttage de
færdigheder, eleverne kan demonstrere i praksis.
3. Tegn i form af produkter, eleverne kan skabe, hvor læreren kan analysere processen med at lave produkterne 		
og selve produkterne som tegn på, hvad eleverne har lært.

Tegn på læring knytter altså læringsmål sammen med evaluering
af læringsudbytte. Hvad der er
relevante tegn på læring, afhænger af læringsmålenes karakter.
Det afgørende er, at læreren ved,
hvordan der mere systematisk
kan opnås viden om alle elevers

26 • Arbejdet med læringsmål i folkeskolen

læringsudbytte set i forhold til
målene. Det gælder dels undervejs
i forløbet og dels som evaluering
ved forløbets afslutning.
Det er vanskeligere at finde tegn
på målopfyldelse for nogle læringsmål end for andre. Det er for

eksempel vanskeligere at afgøre,
hvad der er tegn på komplekse
forståelser end tegn på enkle,
praktiske færdigheder. Læreren
må være opmærksom på også at
finde tegn på de komplekse, men
vigtige, læringsmål.

2. Gennemførelse
I gennemførelsesfasen overvejer læreren løbende forholdet mellem læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering og justerer undervejs. Læs mere om
gennemførelsesfasen her.
Læreren foretager undervejs i
undervisningsforløbet, hvis det er
nødvendigt, justeringer, valg af
undervisningsaktiviteter, tegn på
læring og i evalueringsformerne
– så eleverne opnår den ønskede
læring.

Vigtige spørgsmål i gennemførelsesfasen
• Hvordan iscenesættes undervisningsaktiviteterne?
• Hvordan gøres det lærte til et fælles fundament?
• Hvordan sprogliggøres undervisningen?
• Hvordan varieres læringsformerne?
• Hvordan stilladseres elevernes læring?
• Hvordan indhentes løbende viden om elevernes læringsudbytte?

På næste side kan du læse mere om de overvejelser, du løbende bør gøre dig i gennemførelsesfasen
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Tydelige læringsmål, der justeres undervejs
I undervisningsforløbets gennemførelse har det betydning, at
eleverne løbende ved, hvad de skal
lære. Det kan gøres ved, at læringsmålene er konkrete og tydelige, og gives en sproglig form, som
eleverne forstår, og som knytter
sig til de konkrete aktiviteter. På
den måde inviteres eleverne til
fortsat at fokusere på læringsmålene og deres eget læringsudbytte.
Den løbende evaluering kan vise,
at et eller flere læringsmål nødvendigvis må justeres eller erstattes af nye læringsmål. Det kan
være relevant, hvis læringsmålene
for eksempel viser sig at være på
et for højt fagligt niveau. Væsentlige begivenheder i omverdenen
kan også vise sig nødvendige eller
hensigtsmæssige at behandle i
undervisningen, og det kan føre
til formulering af nye læringsmål.
Et projekt- eller undervisningsforløb kan tilsvarende tage en ny
drejning, som kan åbne for nogle
læringsmuligheder, som det vil
være relevant at følge op på fagligt, hvilket fordrer, at læringsmålene justeres.
Et andet vigtigt fokuspunkt i
gennemførelsesfasen er interaktionen mellem læreren og elever
samt mellem eleverne indbyrdes.
Læreren skal fra begyndelsen
gøre sig klart, hvilke aktiviteter
og opgaver læreren varetager, og
hvordan eleverne inddrages aktivt
i forløbet.
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Undervisningsaktivitet og
undervisningsdifferentiering
Undervisningsvalgene bør være
styret af læringsmålene for undervisningsforløbet. Det gælder
alt fra lærerens introduktion af
nøglebegreber, grundlæggende
sammenhænge, metoder og basisviden – til de typer af læremidler,
arbejdsformer og produktformer,
der inddrages i forløbet. Det gælder også egenskaber ved undervisningsmiljøet, både det psykiske,
fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Læreren bør generelt
være opmærksom på, hvordan
undervisningsmiljøet understøtter elevernes læring og trivsel.
Undervisningen bygger på mål
for elevernes læring, der er fælles
i klassen eller på holdet, men
eleverne har forskellige forudsætninger og læringsbehov. Eleverne
arbejder ikke nødvendigvis bedst
på samme måde, og de har brug
for forskellige former for støtte
for at nå de fastlagte mål. I gennemførelsesfasen bliver undervisningsdifferentiering derfor
et vigtigt fokuspunkt. Undervisningsdifferentiering er et princip,
ikke en metode. Det betyder, at
undervisningsdifferentiering ikke
kan praktiseres ved siden af, eller
som et supplement til, undervisningen, men bør forme alle
aspekter af undervisningen fra
planlægning over gennemførelse
til evaluering. Differentieringen
kan bestå i, at læreren varierer
metoder, eksempler, tekstvalg,
forklaringer m.m., så de passer

så godt som muligt – ikke alene til
læringsmålene, men også til de
konkrete elevers forudsætninger
og måder at lære på.
Læring er en elevaktiv proces,
men det bør ikke føre til den slutning, at ansvaret for læringen kan
overlades til eleverne.
I planlægningen af de læringsaktiviteter, der skal støtte eleverne i
at nå målene, kan læreren overveje, hvordan der kan skabes gode
deltagelsesmuligheder for alle elever i undervisningsaktiviteterne.
Eleverne har forskellige forudsætninger for deltagelse i forskellige
typer af aktiviteter, og derfor vil
en variation, som er begrundet i
forskellige mulige veje til at opnå
læringsresultater, fremme læringen. Det drejer sig ikke kun om,
at eleverne skal kunne arbejde
på forskellige niveauer af faglig
kompleksitet, men også om, at
eleverne skal kunne få passende
udfordringer og støtte i forhold til
at strukturere arbejdet og i forhold
til de sproglige udfordringer, der
kan være knyttet til at nå læringsmålene.

Gennemførelsesfasens
delperioder
Undervisningsforløbene kan med
fordel deles op i perioder, der
skaber tydelige rammer og tager
udgangspunkt i læringsmålene.

Som lærer kan man vælge at
opdele sine undervisningsforløb
i tre perioder, der skaber tydelige
rammer om undervisningsforløbet for eleverne. Der skal arbejdes
med læringsmål i alle faser.

Undervisningen kan deles op i
enten:
• Indledning, bearbejdning og
opsamling eller
• Iscenesættelse, aktiviteter og
fællesgørelse
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Indledning, bearbejdning og
opsamling
Et undervisningsforløb kan
opdeles i forskellige perioder.
Én mulighed er at arbejde med
1. Indledning, 2. Bearbejdning
og 3. Opsamling.
1. Indledning
Indledningen kan opfattes som
en orienterings- og introduktionsperiode. Her introduceres
eleverne til det næste, de forventes at lære (nøglebegreber,
nyt materiale, måden der skal
arbejdes på osv.), og de motiveres ved, at der sættes tydelige,
udfordrende mål for alle elever.
Relevans og betydning af det
følgende forløb forklares for eleverne. Den indledende fase skal
bidrage til at reducere kompleksiteten i undervisningen.
Ved introduktion af nye læringsmål er det vigtigt, at
læreren kobler de nye mål til
tidligere læring. Det hjælper
eleverne med at etablere forbindelse mellem det, de allerede
kan og ved – og det næste, de
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skal videre til. Det kan gøres ved
at genkalde sidste forløbs eller
times mål og indhold og ved at tydeliggøre, hvor den videre undervisning forventes at føre hen.

særligt godt. Der kan anvendes
metoder inden for eksempelvis
cooperative learning, stationslæring, jigsaw-metoden og
projektgruppearbejde.

Det er i denne periode betydningsfuldt, at eleverne er opmærksomme på de opstillede læringsmål.
Det vil ofte være mest hensigtsmæssigt at anvende dialogisk,
interaktiv klasseundervisning,
men det kan dog være nødvendigt
at supplere med orientering og
introduktion i mindre grupper
for de elever, der ikke kan følge
helklasseundervisningen.

3. Opsamling
Opsamlingen kan rumme
feedback. Her kan læreren søge
viden om, hvorvidt alle elever
har nået det eller de læringsmål,
som var sat for forløbet. Hvis
ikke det er tilfældet, anvender
læreren samtidig perioden til at
identificere de vanskeligheder,
eleverne måtte have, og hvilke
elever, det drejer sig om. I denne
fase kan fremlæggelse (elev eller
gruppe) være en hensigtsmæssig
metode, ligesom den dialogiske,
interaktive klasseundervisning
kan være brugbar.

2. Bearbejdning
I anden fase arbejdes med bearbejdning. Her styrkes elevernes
læring gennem udforskning og
konsolidering. Bearbejdningsfasen forstærker elevernes forståelse
af det, der undervises i.
Det sker typisk gennem opgaver,
øvelser, problemløsning eller
fremstilling af produkter. I denne
periode egner undervisningsmetoder, hvor eleverne arbejder i
grupper eller eventuelt alene, sig

Iscenesættelse, aktiviteter og
fællesgørelse
En anden måde at beskrive
gennemførelsens delperioder
på er gennem de tre perioder: 1.
Iscenesættelse, 2. Aktiviteter og
3. Fællesgørelse.
1. Iscenesættelse
I iscenesættelsen skal læreren – eventuelt i samspil med
eleverne – sætte rammen om
og afgrænse undervisningen.
Iscenesættelsen skal synliggøre
læringsmålene og introducere
aktiviteterne og de tegn på læring, som læreren vil observere
hos eleverne. Lærerens forklaringer kan have formen:
• Det, I skal lære er …
• Derfor skal vi arbejde med …
• Når vi er færdige, skal I kun-		
ne …
I iscenesættelsen kan læreren
fortælle gode historier om, hvad
det lærte kan bruges til, og
hvorfor det er vigtigt at kunne.

Læreren har ikke altid fuld viden
om elevernes forudsætninger og
vil også ofte bygge på kvalificerede antagelser om, hvad elever på
dette klassetrin erfaringsmæssigt
kan og har vanskeligt ved. Hvis
læreren er i tvivl om elevernes
forudsætninger i forhold til det
nye forløb, kan der indledes med
en kort sekvens med små typer
af især lærerstyrede aktiviteter
og opgaver, der kan give læreren
mere viden om elevernes forudsætninger. De kan så fungere
både som iscenesættelse og som
formativ vurdering.
2. Aktiviteter
Aktiviteterne skal give eleverne mulighed for at arbejde med
forskellige tilgange og på sprogligt
alsidige måder. Den formative
evaluering kan være en del af
selve aktiviteterne. For eksempel
kan læreren indgå i dialog med
de enkelte elever – eller grupper
af elever – og guide dem gennem
dialogen ved at gøre det tydeligt,
hvad der er fagligt holdbare løsninger, svar, metoder og tilgange.

3. Fællesgørelse
Fællesgørelsen ved afslutningen
af forløbet vil typisk have form af
en fælles dialog i klassen. Hensigten er at opsamle de faglige
pointer, der kan betragtes, som
det klassen i fællesskab har opnået. Hvilke forståelser, hypoteser og færdigheder har vi udviklet igennem undervisningen?
Hvad kan vi betragte som vores
nye, fælles viden og nye, fælles færdigheder? I dialogen må
læreren på den ene side bygge på
elevernes input og på den anden
side bringe dialogen i retning af
læringsmålene.
Et andet vigtigt punkt i den fælles dialog handler om processen.
Læreren får elevernes feedback
på, hvad i forløbet der virkede
befordrende på deres læring, og
hvad der gav eleverne læringsvanskeligheder. Læreren kan
med fordel overveje, hvordan
han eller hun mere systematisk
kan efterspørge denne feedback
fra eleverne.
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Evaluering i
gennemførelsesfasen
Det er afgørende, at læreren
løbende arbejder med evaluering
af elevernes udbytte. Inden et
undervisningsforløb igangsættes
skal evalueringen af det foregående forløb være udgangspunkt for,
at læreren tager stilling til, hvor
meget tid der skal anvendes på et
læringsmål. Derudfra fastlægger
læreren evalueringskriterier samt
evaluerings- og feedbackmetoder.
Evalueringen af tegn på elevernes
læring kan læreren anvende som
baggrundsviden for beslutninger
om det næste undervisningsforløb
eller den næste undervisningssekvens.
Evalueringen kan gennemføres af
læreren, eleven selv og af kammerater. For at det skal være muligt,
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Evaluering af læring handler om at identificere:
•

Hvor befinder eleverne sig i deres læring?

•

Hvor skal eleverne videre hen i deres læring?

•

Hvordan når eleverne frem til de forventede læringsmål?

må alle parter i undervisningen
kende og anerkende læringsmålene, som undervisningen stræber
mod og de tegn på for målopfyldelse, der er sat for den. Læreren
kan bruge den evaluering af læring dynamisk i den umiddelbare
fremtid gennem regelmæssige og
hyppige tilpasninger af undervisningen på grundlag af feedbacken. I nogle tilfælde kan den indebære, at undervisningen skifter
retning, i andre tilfælde kan den
bekræfte en given retning.

Evalueringen af læring har mange
lighedstræk med evaluering af
elevforudsætninger forud for et
forløb. Idéen er i begge tilfælde
den, at systematisk indsamlet information om elevernes læring er
af stor betydning for lærerens muligheder for at tilpasse undervisningen, så den passer så godt som
muligt til elevernes læringsbehov,
set i lyset af læringsmålene. Evalueringen har altså betydning for
lærerens muligheder for løbende
at korrigere undervisningen.

Løbende feedback
Læringsmålene er styrende for
den løbende evaluering af elevernes læringsudbytte. I arbejdet
med læringsmål er evaluering
undervejs i forløbet central, idet
den gør det muligt for læreren at
give alle elever feedback på deres
læringsresultater. Derfor skal
læreren og eleverne holde fokus
på både mål og tegn på målopfyldelse.
Den løbende feedback har afgørende betydning for elevernes læringsresultater. Gennem feedback
bliver eleverne klar over, hvor de
er på vej hen (læringsmål), hvad
de har opnået indtil nu (læringsudbytte), og hvad den næste,

Læreren kan eksempelvis afslutte gennemførelsesfasen med en
fælles feedback i klassen:
•

Hvor kom vi fra?

•

Hvad har vi i fællesskab opnået?

•

Hvor skal vi nu hen?

•

Hvad har været hjælpsomt undervejs, og hvad skabte hindringer?

mest passende udfordring er på
vej mod målet.
Det er en kvalitet, hvis læreren
bruger forskellige metoder til at
vurdere elevernes læringsresultater, idet metoder har begrænsninger, og kombination af metoder
giver en mere velbegrundet viden.

Læreren kan også få feedback
fra eleverne på undervisningen.
Når eleverne bliver udfordret til
at identificere de læringsvanskeligheder, der opstår for dem i
undervisningen, kan læreren få
vigtig information om behovet for
justering af undervisningen.
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3. Evaluering
I evalueringsfasen tager læreren og eleverne udgangspunkt i læringsmålene og sammenhængen med undervisningsaktiviteter og tegn på læring. Evalueringen af elevernes
læringsudbytte skal ske i sammenhæng med evalueringen af undervisningen.
Den evaluerende, didaktiske
refleksion er en refleksion over,
hvor godt forløbet understøttede
elevernes opnåelse af det ønskede
læringsudbytte.

undervisningsforløbets afslutning. Hvis læreren ved den afsluttende evaluering når frem til, at
der er elever, som ikke har opnået
målet på det mindst acceptable ni-

Arbejdet med læringsmål skal
sikre et godt grundlag for lærerens
evaluering af elevens læring. Læreren skal bruge evalueringen til
at vurdere, hvad der skal være det
nye, som eleven skal lære.

Checkliste for evaluering

Vurderingen af elevernes læringsudbytte undervejs i undervisningsforløbet følges op af en
evaluering af læringsudbyttet ved

Læreren skal ved afslutningen af
undervisningsforløbet både evaluere, om eleverne har nået målet,
men det kan også være nyttigt, at

veau, må læreren for disse elevers
vedkommende overveje, hvordan
han/hun kan gå videre med læringsmål, der har dette mål som
en indbygget forudsætning.

•

Har jeg evalueret elevernes læringsudbytte?

•

Har jeg vurderet, om undervisningsaktiviteterne understøttede
eleverne i at nå målene?

•

Hvilke metoder kan jeg bruge til at evaluere elevernes læring?

•

Evaluerer jeg på det rigtige – elevernes læring og ikke eksempelvis
elevens deltagelse?

få elevernes feedback på undervisningen. Evaluering kan derfor
foretages på fire niveauer:

Elevernes læringsudbytte - selvevaluering

Elevernes læringsudbytte- lærerens vurdering
- feedback

Lærerens undervisning - selvevaluering

Lærerens undervisning- elevernes vurdering
- feedback

På næste side kan du læse om forskellige måder, du kan evaluere elevernes læring og undervisningsforløbet på.
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Analyse af elevers proces og
produkter
Gennem analyse af elevernes
processer og produkter har læreren mulighed for at opnå indsigt i
elevernes læringsudbytte.
Læreren kan observere, hvordan
eleverne lærer at udføre forskellige
dele af eksempelvis en undersøgelsesproces eller en fremstillingsproces. Observationen kan,
sammen med en analyse af de produkter, eleverne har skabt, danne
grundlag for evaluering af, hvor
godt forløbet formåede at støtte
elevernes læring frem mod målet.
Både observationer af processernes dele og evaluering af produkterne kan også give viden om elevernes læringsvanskeligheder og
-ressourcer og give grundlag for at
vurdere kvaliteten ved de gennemførte undervisningsaktiviteter.
Observationer som led i
evaluering
Læreren kan med fordel gennem
hele forløbet anvende observationer af elevernes læringsudbytte og
sin egen undervisningspraksis.
Læreren bør på forskellige måder,
og gerne med hjælp fra kolleger
undervejs, gøre notater om, hvor-

På EMU’en kan du finde mere
inspiration til arbejdet med læringsmål –
www.emu.dk/omraade/gsk-lærer
Du kan blandt andet finde eksempler på undervisningsforløb
og faglige læringsaktiviteter,
der knytter sig til færdigheds- og
vidensmål. Her gives forslag til

dan undervisningsaktiviteterne
understøttede elevernes læringsudbytte. Hvilke undervisningsaktiviteter og læringsressourcer
bragte dem videre, og hvilke gav
dem læringsvanskeligheder? Hvor
opstod der deltagelsesmuligheder
i undervisningsaktiviteterne for
de forskellige elever, og hvilke
aktiviteter hindrede deltagelse?
Læreren bør have et observerende
blik på sin egen undervisningspraksis og egne undervisningsvalg, men også her kan læreren
med fordel få et kollegialt observerende blik ind i evalueringen.
Hvordan ser kollegaen, at lærerens undervisningsvalg understøttede elevernes læring?
Tilsvarende bør der rettes observationer mod undervisningsmiljøet
og ses på, hvordan miljøet påvirkede elevernes læring. Det drejer
sig ikke kun om undervisningsmiljøet som psykisk, fysisk og
æstetisk undervisningsmiljø, men
også om undervisningsmiljøet
som en social, kommunikativ interaktion. Hvordan fremmede de
kommunikationsformer, relationer og roller, som opstod i processen, elevernes læringsudbytte?

konkrete læringsmål og tegn på læring i forløbene. Desuden kan du indenfor alle færdigheds- og vidensmål
finde eksempler på, hvordan der med
udgangspunkt i disse kan opstilles
læringsmål for et undervisningsforløb samt tegn på læring. Eksemplerne er ment som inspiration til processen med at omsætte Fælles Mål

Dialog som evaluering af
undervisning og mål
Elevernes feedback giver læreren
en vigtig information om, hvorvidt undervisningen har støttet
elevernes læring.
Som evaluering af undervisningen
bliver elevernes feedback til læreren vigtig information om, hvordan undervisningen, læringsaktiviteterne og undervisningsmiljøet
har støttet elevernes læring, givet
dem muligheder for at bruge deres
læringsressourcer og eventuelt
givet dem læringsvanskeligheder.
Det vil være en væsentlig kvalitet,
hvis læreren indgår i forskellige former for kollegialt støttet
læring, hvor kolleger gennem
forskellige former for observerende og reflekterende processer kan
bidrage til evalueringen.
Professionelle læringsfællesskaber i skolen vil være et vigtigt
bidrag til udvikling af arbejdet
med læringsmål. Hvis læreren har
mulighed for kollegial støtte, eller
lærerne er et samarbejdende team
om undervisningen, er den didaktiske samtale en oplagt mulighed.

til konkrete læringsmål og tegn på
læring. Eksemplerne skal understrege tankegangen og er ikke
tænkt til direkte brug i konkrete
undervisningsforløb, idet konkrete
undervisningsforløb typisk vil tage
udgangspunkt i flere færdighedsog vidensmål.
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