
De gode læringsmål 
 

Slagelse 


Torsdag den 06. august kl. 08.00-12.00
 




Præsentation 

Lene Heckmann: Indehaver af Kompetencehuset LeneHeckmann.dk


•  Læs mere på www.leneheckmann.dk
•  Eller på www.facebook.com/leneheckmann
•  Skriv på mail@leneheckmann.dk



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 ved vi allerede, 
og hvad ønsker vi at vide mere om?






Tjek ind 



Undervisning Læring

Læringsparadigme 




Hvad skal eleverne lave?
(fokus på det praktiske)




Hvad skal eleverne lære?

(fokus på læring)


Læringsparadigme 




Jo tydeligere et mål er, 

desto bedre vil eleven gøre det! 

Tydelige mål 

Kilde: Hattie, Meyer, Clarke og Sutton




Hvis man ikke ved, hvor man skal hen, 

kan man ikke vide, hvilken vej man skal gå! 

Tydelige mål 



• Lære at navigere i 
  fællesskabet

• Lære grundlæggende 
  færdigheder og kompetencer

• Lære selv at lære


Læringsparadigme 

Kilde: Hattie, Nottingham, Hermansen



•  Hvilke refleksioner giver læringsparadigmet 
anledning til i forhold til egen praksis?

•  Hvorfor?

Summeopgave 



NYE FÆLLES MÅL

KOMPETENCEMÅL

FÆRDIGHEDS- OG 
VIDENSMÅL



Opmærksomhedspunkter
Udfordringspunkter
Obligatoriske emner
Tværgående emner

Bearbejdet kilde: Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring

Kompetence
Viden og færdigheder (personligt, 
socialt, metodisk)
Refleksion over viden og færdigheder


Færdighed
Færdigheder omfatter brug af tilegnet 
viden og knowhow til udførelse af 
opgaver og opgaveløsning 
Viden
Faktuel, teoretisk, begrebslig viden, 
procedure, princip- og praksisviden
 

Fokus
Fokus flyttes fra indhold til læring



Læringsmålstyret undervisning 



Kompetencemål
Flerårige mål

Færdigheds- og vidensmål               
Gennemsnitligt 1 år

Læringsmål




Læringsmålstyret undervisning 



Læringsmålstyret undervisning 



•  Hvordan kan der arbejdes med læringsmålstyret 
undervisning i egen praksis?

•  Hvilke styrker og udfordringer er der?

Summeopgave 



Gode læringsmål 

Succeskriterier


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






Gode læringsmål 

 
 

Målene er tydelige for læreren 

Målene er utydelige for læreren 

Målene er 
utydelige 
for eleven 

Målene er 
tydelige for 

eleven 



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 

Tydelige læringsmål beskrives i et 
positivt, præcist og konkret sprog:


Jeg kan skrive tallene fra 1- 20 den rigtige vej
Jeg kan med egne ord forklare, hvad fotosyntese er
Jeg kan give mindst 2 eksempler på, hvad der 
karakteriserer det moderne gennembrud
Jeg kan anvende rigtig tegnsætning i hele opgaven
Jeg kan spørge om hjælp, når jeg går i stå
Jeg kan overholde gruppens aftaler




Fælles Mål

VM: Eleven har en 
viden om…

FM: Eleven kan …


Mål for klassen

Jeg kan skrive en 
gyser 

Individuelle mål

Jeg kan lave et 
klimaks i en gyser

Konkretiseringsgraden af læringsmål

Gode læringsmål 



Gode læringsmål 

Faglige    
mål

Personlige 
mål

Sociale 
mål



•  Hvad kendetegner et godt læringsmål?
•  Hvordan kan der arbejdes med gode 
   læringsmål i egen praksis?

Summeopgave 



Gode læringsmål 

    Fælles Mål

    Læringsmål for klassen 

   Tegn på læring
   Kriterier og taksonomier

    Læringsmål for den enkelte elev 



Mål for klassen 



Mål for klassen 





Mål:
Jeg kan forkorte en brøk

Program:
1. Opsamling fra sidst - logbog


2. Fælles opstart af matematik 
    aflevering - Tjekliste


3. Arbejde med opgaver s. 45


4. Oprydning


5. Fælles opsamling og  
    evaluering – logbog


6. Tjek ud!

På bordet: 
•  Penalhus
•  Matematikbog
•  Logbog


Fokuspunkt:
Jeg har god arbejdsindsats


Tjek ud: 1-5:









Mål for klassen 

5.A Matematik kl. 10-11.30



•  Hvordan kan man synliggøre målene for klassen?


Summeopgave 



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? 



Kriterier 



Kriterier 

Læringsmål: 
Jeg kan udvikle metoder til beregninger med brøker



Kriterier: 
Jeg ved hvad en brøk er
Jeg kan skrive en brøk op med tæller og nævner
Jeg kan finde fællesnævner
Jeg kan lægge to brøker sammen
Jeg kan forlænge og forkorte en brøk
Jeg kan forklare hvilke strategier jeg bruger




Kriterier 



Kriterier 



Kriterier 



Kriterier 

Tjek liste matematik 
 

Succeskriterier Selv 
vurdering 

Lærer 
vurdering 

Kommentar 

1. Jeg har husket tydeligt 
navn og klasse 

   

2. Jeg har mellemregninger 
med 
 

   

3. Jeg de rigtige tal i 
mellemregningerne 

  Husk at tjekke 
dine mellem-
regninger 

4. Jeg har husket 
benævnelser  
 

  Husk 
bevævnelser 

5. Jeg har tydeligt markeret 
facit evt. med 2 streger 

  Det er nu 
tydeligt hvad der 
er facit - flot 

6. Jeg har en tydelig 
afmærkning af opgaverne 

   

7. Jeg har tydelig skrift og 
tal 
 

   

8. Jeg har god luft mellem 
opgaverne 

   

9. Jeg har pæn orden 
igennem hele opgaven  

   

Individuelle succeskriterier    
Jeg kan læse opgaven og 
forstå den 

  Husk at læse 
opgaven igennem 
2 gange 

 
 

   

 



Kriterier 





Mål: Jeg kan skrive en god historie






      Jeg kan lave en god opstart 

    
      Jeg har en midte i min historie
  
    
      Jeg har en god afslutning


     Jeg kan redigere min historie



Kriterier 



•  Hvordan kan man arbejde med kriterier?


Summeopgave 



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
 



Taksonomier 



Taksonomier 

Niveau 3
Skal nås af få




Niveau 2
Skal nås af

gennemsnittet

Niveau 1
Skal nås af 

alle



Taksonomier 

Læringsmål: 
Jeg kan udvikle metoder til beregninger med brøker

Kriterier: 
Jeg ved hvad en brøk er
Jeg kan skrive en brøk op med tæller og nævner
Jeg kan finde fællesnævner
Jeg kan lægge to brøker sammen
Jeg kan forlænge og forkorte en brøk
Jeg kan forklare hvilke strategier jeg bruger

Taksonomi:

Niveau 1

Jeg ved hvad en 
brøk er og kan 
skrive den op med 
tæller og nævner

Niveau 2


Jeg kan forkorte og 
forlænge brøker og 
kan finde 
fællesnævner 

Niveau 3

Jeg kan lægge brøker 
sammen og forklare 
hvilke strategier jeg 
bruger



Taksonomier – års-taksonomier 



Taksonomier – års-taksonomier 



Taksonomier – med karakterer 



Natur/teknologi

Jeg kender planeter 
og deres afstande

Jeg ved der er 
forskellige 
planeter, og jeg 
kan navnene på 
nogle af dem

Jeg kan lave en 
tegning af 
solsystemet og 
placere nogle af 
planeterne i rigtig 
rækkefølge

Jeg kender alle 
planeterne i 
solsystemet og 
kender til deres 
afstande og 
rækkefølge og 
kan vise det

Taksonomier – som trappe 



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









•  Hvordan kan man arbejde med taksonomier?


Summeopgave 



Film 

Hasle skole 5. klasse  

Her kan du se en film fra  5. trin (6. trin i Norge) som viser 
eksempler på, hvordan der kan sættes mål for en time, og hvordan 
elever og lærer evaluerer/vurderer ved hjælp af kendetegn og 
kriterier.














•  Hvorledes arbejdes med læringsmålstyret undervisning 
   i filmen?
•  Hvilke refleksioner giver det anledning til?

Summeopgave 










Hvad er det vigtigste, som vi tager 
med fra kurset i dag, og hvorfor?





Tjek ud 


