
De gode læringsmål 
 

Slagelse 


Torsdag den 06. august kl. 08.00-12.00
 




Torsdag den 06. august kl. 08.00-12.00


1. Velkomst og intro - Tjek ind 
 
2. Det nye læringsparadigme 
 
3. Læringsmålstyret undervisning 
• De nye Fælles Mål og den 
didaktiske relationsmodel 
 
4. Gode læringsmål 
• Synlige mål 
• Mål og kriterier 
• Øvelse 
• Mål og taksonomier 
• Øvelse 
 
5. Afslutning - Tjek ud

Mål for kurset

-  At få en viden om 

læringsparadigmet 
 
-  At få en viden om hvad der 

kendetegner gode 
læringsmål 

-  At få inspiration og 
konkrete værktøjer til at 
arbejde med gode 
læringsmål

Program 




Hvad skal eleverne lave?
(fokus på det praktiske)




Hvad skal eleverne lære?

(fokus på læring)


Læringsparadigme 



Læringsmålstyret undervisning 



Gode læringsmål 

Succeskriterier


1.  Tydelige mål, som eleven forstår og har   
     medejerskab til

2. Tydelige mål, som kan være grundlag for en                         
evaluering og feedback






Gode læringsmål 

    Fælles Mål

    Læringsmål for klassen 

   Tegn på læring
   Kriterier og taksonomier

    Læringsmål for den enkelte elev 



Kriterier 

•  Kriterier skal vise om eleven er på rette vej
•  Den tydeliggør, hvad der er basis og 
   hvad der lægges vægt på, når der skal evalueres


 Hvornår er eleven i mål? 



Opgave 1A

Læringsmål 
Eksempler på mål

Jeg kan skrive en pæn og læselig håndskrift

Jeg kender til klokken

Jeg kan foretage udregninger med procent

Jeg kender til solsystemet

Jeg kan med egne ord forklare om Slaget på Dybbøl

Jeg kender genretræk for novellegenren

Jeg kender til radioaktivitet

Jeg kan arbejde sammen med andre



Kriterier

Læringsmål

Opgave 1B

Kriterier 
Opstil læringsmål og bryd det ned i kriterier – hvilke trin er 
der på, at de er på rette vej?



Taksonomier 

Måltaksonomier er et klassifikationssystem, 
som beskriver progressionen
 



Tag dit læringsmål eller et eller flere af dine kriterier og ’knæk’ 
det i de forskellige niveauer.

Taksonomier 

Opgave 2

Kender til, gengive, 
gentage, fortælle, beskrive, 
referere, liste op, streg 
under, hvem, hvor m.m

Forklare, fortælle med 
egne ord, gøre rede for, 
vise, bruge, anvende, 
demonstrere, vælge, 
påvise m.m

Analysere, vælge ud, under-
søge, kategorisere, opsum-
mere, formulere regler, 
dokumentere, bedømme, 
vurdere, diskutere, afgøre, 
sammenligne, kritisere m.m.

Læringsmål/
Kriterier

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3


