
Målplaner
SLAGELSE

D. 15. JUNI 2016 



Kl. 14.20-17.00

1. Velkomst og rammesætning

2. De mange målplaner

• Årsplaner

• Periodeplaner

3. Analyse af FM – grøn, gul og rød. 

• Arbejde i teams i fagene (dansk og matematik) 

4. Opsamling 

5. Tak for i dag

Program onsdag den 15. juni



• At få kendskab til hvorledes Årsplaner og 
periodeplaner kan hænge sammen

• At få inspiration til egen praksis

• At få analyseret Fælles Mål og drøftet hvad 
der er fokusmål i faget

Mål for i dag



Årsplaner
Skolens 
årsplan

Teamets 
årsplan

Klassens 
årsplan

Den faglige 
årsplan i 
klassen



Aktivitetsplan
Hvad skal eleverne lave?

Målplan
Hvad skal eleverne lære?

Årsplaner



Årsplanens 2 formål

Sikrer progression i 
faget: Læringsmål, 

udvælgelse af tiltag, 
valg af 

evalueringsform 
m.m.

Sikrer at eleverne 
undervises i det 
de skal lære: FM, 
Elevens alsidige 
udvikling m.m.



Årsplanens tre store spørgsmål

Hvad skal 
eleverne lære?

• Kompetencemål

• Målpar

• Opmærksomheds

-punkter

• Elevens alsidige 

udvikling

• Læringsmål

• Læringsniveauer

• Kanonværker 

• Etc.

Hvordan skal 
de lære det?

• Materialer

• Aktiviteter

• Tværfaglighed

• Temaer/emner

• Differentiering

• Organisering

• Evaluering

• Elevinddragelse

• Etc.

Hvornår skal 
de lære det?

• Periode i 

skoleåret 

• Progression 

henover skoleåret

• FM faser (1, 2 …)

• Årstaksonomier

• Etc.



Årsplan og periodeplan

Periode og titel

Fælles Mål

Overordnet læringsmål

Tegn på læring

Organisering og tiltag

Evalueringer og refleksioner
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Kort beskrivelse



Summeopgave

Hvad kendetegner en god årsplan?
Og hvordan hænger den sammen 
med periodeplaner for de enkelte 

forløb?



Årsplan – et ex i dansk



Valg af Fælles Mål + egne mål



Periodeplan – et ex i dansk



 
 

 
Skal-opgave:                 
 

• Skriv en gyser. 
• Opgaven skal være på mindst 350 ord. 
• Den skal have en titel. 
• Du skal lave tjeklisten og aflevere den sammen med din opgave. 
• Der skal stå navn og dato på. 
• Du skal aflevere din opgave første gang senest onsdag den 02. december 2009 
• Du får din opgave tilbage med respons. 
• Du skal aflevere din opgave igen senest onsdag den 16. december 2009 
 
 

Kan-opgave: 
 

• Du kan skrive på computer. 
• Du kan skrive i hånden. 
• Du kan indsætte billeder eller tegne til. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Månedsopgave 1 – Skriv en gyser 

		

- Langsomt 
gik jeg… - Forpustet 

stak jeg 
nøglen i 
døren… 

- Regnen ruskede 
og træernes arme 
slog mod 
ruderne… 

- Den nye pige 
så helt 
almindelig ud 
men… 

- Hviskende 
prøvede jeg… 

- Jeg knugede 
hånden i 
lommen LeneHeckmann.dk



 
Navn:  Dato:  Klasse:  
 
 

 
Jeg har læst min opgave igennem og mener, den hænger godt sammen. 

 

 
Jeg har kontrolleret, at alle sætninger begynder med stort bogstav. 

 

 
Jeg har brugt stort bogstav ved egennavne og som begyndelsesbogstav. 

 

 
Jeg har sat punktummer, udråbstegn eller spørgsmålstegn. 

 

 
Jeg har sat anførselstegn (gåseøjne) ved replikker. 

 

 
Jeg har kontrolleret stavningen. 

 

 
Jeg har tjekket, om der findes tillægsord i min opgave. 

 

 
Jeg har fået mine forældre eller en anden til at læse den igennem. 
 

 
 

Andet:                 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Månedsopgave – tjekliste 

		





• Feedback 1

- Eleven giver sig selv en 
feedback



• Feedback 2

- Læringsven giver en feedback

- Der startes med en positiv 
ting, og derefter skrives en 

ting, der skal arbejdes videre 
med. 

- Feedbacken gøres så konkret 
og brugbar som muligt.

- Læreren kan godkende det.



• Feedback 3

- Der gives en afsluttende 
feedback af læreren



Summeopgave

Hvad kan du evt. lade dig inspirere af i 
eksemplet? 

Hvad ligner det du selv gør? 
Hvad er forskelligt fra det du selv gør?



Årsplan – et ex i matematik



Valg af Fælles Mål + egne mål



Periodeplan – et ex i matematik





	

Foto	 Jonathan 

Jeg skal lære næste 
gang 

Jeg skal lære nu 

Jeg har lært 

At sætte tal i 
rækkefølge og 
kunne forklare 

det  

At sige nabotal 

At tælle 
At skrive tallene 

At genkende 

Individuelle mål 



Læringsmål: 
Jeg kan arbejde sammen med andre.

Kriterier: 
• Jeg kan hjælpe andre.
• Jeg kan tage imod hjælp fra andre.
• Jeg kan sige undskyld – med hjertet.
• Jeg kan vælge den bedste idé

også selv om, at det ikke er min egen.
• Jeg kan overholde en aftale.
• Jeg kan give feedback
• Jeg kan tage i mod feedback

Kriterier



Summeopgave

Hvad kan du evt. lade dig inspirere af i 
eksemplet? 

Hvad ligner det du selv gør? 
Hvad er forskelligt fra det du selv gør?



Fælles Måls opbygning

Fælles Mål består af fagformål, kompetencemål og 

underliggende færdigheds- og vidensmål. I 

udvalgte områder i dansk og matematik er der 

opstillet opmærksomheds-punkter. I dansk og 

historie er der også kanonlister.

I alle fag indgår der 4 tværgående emner: Elevens 

alsidige udvikling, It og medier, sproglig udvikling 

og innovation og entreprenørskab.
Kilde: UVM 2016



Fælles Mål

Dansk
Kompetencemål

Kompetenceområde
Efter 2. klassetrin

Efter 4. klassetrin
Efter 6. klassetrin

Efter 9. klassetrin

Læsning

Eleven kan læse enkle tekster sikkert og 

bruge dem i hverdagssammenhænge

Eleven kan læse  multimodale tekster med 

henblik på oplevelse og faglig viden

Eleven kan læse og forholde sig til tekster 

i faglige og offentlige sammenhænge

Eleven kan styre og regulere sin 

læseproces og diskutere teksters 

betydning i deres kontekst

Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd 

og billede i nære og velkendte situationer
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd 

og billede i velkendte faglige situationer
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd 

og billede i formelle situationer

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart 

og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en 

form, der passer til genre og situation

Fortolkning

Eleven kan forholde sig til velkendte 

temaer gennem samtale om litteratur og 

andre æstetiske tekster

Eleven kan forholde sig til velkendte 

temaer i eget og andres liv gennem 

undersøgelse af litteratur og andre 

æstetiske tekster

Eleven kan forholde sig til almene temaer 

gennem systematisk undersøgelse af 

litteratur og andre æstetiske tekster

Eleven kan forholde sig til kultur, 

identitet og sprog gennem systematisk 

undersøgelse og diskussion af litteratur 

og andre æstetiske tekster

Kommunikation

Eleven kan kommunikere med 

opmærksomhed på sprog og relationer i 

nære hverdagssituationer

Eleven kan følge regler for 

kommunikation i overskuelige formelle 

og sociale situationer

Eleven kan kommunikere med bevidsthed 

om sprogets funktion i overskuelige 

formelle og sociale situationer

Eleven kan deltage reflekteret i 

kommunikation i komplekse formelle og 

sociale situationer

  Opmærksomhedspunkter

Kompetenceområde /  

færdigheds- og vidensområde
Klassetrin

Opmærksomhedspunkter

Læsning / Afkodning

Efter 2. klassetrin
Eleven kan læse lydrette (fx to, bus og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på to stavelser (fx pige, komme)

Fremstilling / Fremstilling

Efter 2. klassetrin
Eleven kan formulere sammenhængende tekster på mindst 3 linjer i en kendt teksttype

Fremstilling / Korrektur 

Efter 2. klassetrin
Eleven kan stave til lydrette (fx ti, bil og kano)   

og almindelige ikke-lydrette ord (fx siger, døren)

Læsning / Afkodning

Efter 4. klassetrin
Eleven kan læse tekster  med et velkendt fagligt indhold med ca. 120 ord/minuttet

Fremstilling / Respons

Efter 4. klassetrin
Eleven kan formulere en sammenhængende tekst med en tydelig tekststruktur, fx en beretning eller en beskrivelse af et velkendt fænomen

Læsning / Tekstforståelse

Efter 6. klassetrin
Eleven kan opdage egne forståelsesproblemer og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over teksten (fx afklare 

ukendte ords betydning, anvende  grafiske modeller eller stille spørgsmål til tekstens indhold)

Fremstilling / Korrektur

Efter 9. klassetrin
Eleven kan foretage basal korrektur på sprog, stavning, tegnsætning og layout

DanskFærdigheds- og vidensmål (efter 2. klassetrin)
Kompetenceområde Kompetencemål Faser

Færdigheds- og vidensmål

Læsning
Eleven kan læse enkle 

tekster sikkert og bruge 
dem i hverdagssam-

menhænge

Finde tekst

Forberedelse

Afkodning

Sprogforståelse

Tekstforståelse

Sammenhæng

1.
Eleven kan vælge 

en tekst ud fra et 
mindre udvalg

Eleven har viden om tek-sters sværheds-grad
Eleven kan for-berede læsning gennem sam-tale i klassen

Eleven har vi-den om måder til at skabe forforståelse

Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert

Eleven har viden om bogstavernes kontekstbetin-gede udtaler 

Eleven kan  identificere ukendte ord i tekst og tale

Eleven har viden om ord og udtryk i instruktioner og opgaver

Eleven kan gengive ho-vedindholdet af tekster til klassetrinnet 

 Eleven har viden om fortællende og informeren-de  teksters struktur

Eleven kan for-binde tekstens emne med egen viden, erfaring og ideer 

Eleven har viden om sam-spil mellem tekst og læser 

2.

Eleven kan finde 
tekster  ved at na-

vigere på alderstil-
passede hjemme-

sider

Eleven har viden om side-opbygning på hjemmesider

Eleven kan anvende enkle førlæsestrate-gier
Eleven har viden om enkle førlæsestrate-gier Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i tekster til klassetrinnet 

Eleven kan forstå betyd-ningen af indholdsord i konteksten

Eleven har viden om forskelle og ligheder i ords betydning

Eleven kan kombinere tekst og bag-grundsviden til at skabe sam-menhængende forståelse

Eleven har viden om sam-spillet mellem tekstens informationer og læserens viden 

Eleven kan forholde sig til tekstens emne 
Eleven har viden om enkle refleksi-ons-spørgsmål 

Fremstilling
Eleven kan udtrykke sig 

i skrift, tale, lyd og bil-
lede i nære og velkendte 

situationer

Håndskrift og layout

Forberedelse

Fremstilling

Respons

Korrektur

Præsentation og evaluering

1.

Eleven kan skrive 
små og store bog-

staver i håndskrift 
og på tastatur

Eleven har vi-den om bogsta-vers skriveveje og tastaturets opbygning

Eleven kan formulere un-drespørgsmål
Eleven har viden om enkle ideudviklings-metoder

Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift

Eleven har viden om spro-gets opbygning i ord og sæt-ninger og om sammenhæng mellem skrift og billede

Eleven kan samtale om budskabet i en produktion

Eleven har viden om produkters budskab
Eleven kan stave lette ord Eleven har viden  om bogstav-lydfor-bindelser

Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhæn-ge

Eleven har viden om enkle præsentations-former

2.
Eleven kan bruge 

enkle funktioner i 
tekstbehandling

Eleven har viden om formaterings-funktioner

Eleven kan bruge enkle skabeloner til at strukturere sit stof

Eleven har viden om enkel disposition
Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning

Eleven har vi-den om genre-træk ved enkle fortællende og informerende tekster

Eleven kan bruge skabelo-ner i respons
Eleven har viden om tekststruktur

Eleven kan stave til almin-delige ord
Eleven har viden om lydrette og ikke-lydrette ords stavemå-der

Eleven kan evaluere enkle fremstillings-processer

Eleven har viden om enkle vurderingskri-terier

Fortolkning Eleven kan forholde sig 
til velkendte temaer 

gennem samtale om 
litteratur og andre æste-

tiske tekster

Oplevelse og indlevelse

Undersøgelse

Fortolkning

Vurdering

Perspektivering

1.
Eleven kan lege med sprog, billeder 

og fortælling
Eleven har viden om enkel poetisk sprogbrug og billeder

Eleven kan få øje på sprogli-ge træk Eleven har viden om enkle sprog-lige, lydlige og billedlige virkemidler

Eleven kan finde hoved-indhold Eleven har viden om ho-vedindhold
Eleven kan tale om teksters temaer Eleven har viden om tek-sters typiske temaer

Eleven kan sætte tekstens tema i relation til eget liv

Eleven har vi-den om måder at sammenlig-ne tekster med egne oplevelser

2.
Eleven kan følge 

forløbet i en fortæl-
ling Eleven har vi-den om begyn-delse, midte og slutning

Eleven kan ud-pege centrale elementer
Eleven har viden tema, genre, forløb og personskil-dring

Eleven kan deltage i enkel fortolkning
Eleven har viden om me-toder til enkel fortolkning

Eleven kan udtrykke egen opfattelse af teksten
Eleven har vi-den om måder at begrunde sin opfattelse på

Eleven kan sætte tekstens tema i relation til andres liv

Eleven har vi-den om måder at sammenlig-ne tekster med andres liv

Kommunikation Eleven kan kommunike-
re med opmærksomhed 

på sprog og relationer 
i nære hverdagssitua-

tioner

Dialog

Krop og drama

It og kommunikation

Sprog og kultur

Sproglig bevidsthed

1.
Eleven kan veksle 

mellem at lytte og  
ytre sig Eleven har viden om tur-tagning

Eleven kan im-provisere med kropssprog og stemme
Eleven har vi-den om enkelt kropssprog

Eleven kan anvende it  til hverdagskom-munikation

Eleven har vi-den om digital kommunika-tion i skrift, billede og lyd

Eleven kan samtale om klassens varia-tioner af dansk sprog

Eleven har viden om for-skellige måder at tale dansk på

Eleven kan samtale om, hvad vi bruger sproget til

Eleven har vi-den om måder, vi handler på gennem sprog

2.

Eleven kan bruge 
talesprog i samtale 

og samarbejde
Eleven har viden om enkle samtaleformer

Eleven kan del-tage i rollelege og rollespil
Eleven har viden om dra-matiske roller

Eleven kan sætte sig ind i afsenderens eller modtager-nes oplevelse af kommunikati-onen

Eleven har viden om modtager- og afsenderfor-hold i digital kommunika-tion

Eleven kan med udgangs-punkt i eget sprog forstå lette norske og svenske ord og udtryk

Eleven har viden om for-skelle og lighe-der ved enkle danske, norske og svenske ord og udtryk

Eleven kan iagttage, at sprog bruges forskelligt afhængigt af situationen

Eleven har viden om træk ved sprog i for-skellige sam-menhænge

Se bilag for opmærksomhedspunkter



Fælles mål



Fælles Mål

Kompetenceområder

Dansk: 2.,4.,6. og 9. klasse
Læsning 
Fremstilling 
Fortolkning 
Kommunikation

Matematik: 3.,6. og 9. klasse
Matematiske kompetencer
Tal & algebra 
Geometri & måling
Statistik & sandsynlighed

Dansk
Kompetencemål

Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin

Læsning
Eleven kan læse enkle tekster sikkert og 
bruge dem i hverdagssammenhænge

Eleven kan læse  multimodale tekster med 
henblik på oplevelse og faglig viden

Eleven kan læse og forholde sig til tekster 
i faglige og offentlige sammenhænge

Eleven kan styre og regulere sin 
læseproces og diskutere teksters 
betydning i deres kontekst

Fremstilling
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd 
og billede i nære og velkendte situationer

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd 
og billede i velkendte faglige situationer

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd 
og billede i formelle situationer

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart 
og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en 
form, der passer til genre og situation

Fortolkning
Eleven kan forholde sig til velkendte 
temaer gennem samtale om litteratur og 
andre æstetiske tekster

Eleven kan forholde sig til velkendte 
temaer i eget og andres liv gennem 
undersøgelse af litteratur og andre 
æstetiske tekster

Eleven kan forholde sig til almene temaer 
gennem systematisk undersøgelse af 
litteratur og andre æstetiske tekster

Eleven kan forholde sig til kultur, 
identitet og sprog gennem systematisk 
undersøgelse og diskussion af litteratur 
og andre æstetiske tekster

Kommunikation
Eleven kan kommunikere med 
opmærksomhed på sprog og relationer i 
nære hverdagssituationer

Eleven kan følge regler for 
kommunikation i overskuelige formelle 
og sociale situationer

Eleven kan kommunikere med bevidsthed 
om sprogets funktion i overskuelige 
formelle og sociale situationer

Eleven kan deltage reflekteret i 
kommunikation i komplekse formelle og 
sociale situationer

  Opmærksomhedspunkter

Kompetenceområde /  
færdigheds- og vidensområde Klassetrin Opmærksomhedspunkter
Læsning / Afkodning Efter 2. klassetrin Eleven kan læse lydrette (fx to, bus og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på to stavelser (fx pige, komme)

Fremstilling / Fremstilling Efter 2. klassetrin Eleven kan formulere sammenhængende tekster på mindst 3 linjer i en kendt teksttype

Fremstilling / Korrektur Efter 2. klassetrin Eleven kan stave til lydrette (fx ti, bil og kano)   
og almindelige ikke-lydrette ord (fx siger, døren)

Læsning / Afkodning Efter 4. klassetrin Eleven kan læse tekster  med et velkendt fagligt indhold med ca. 120 ord/minuttet

Fremstilling / Respons Efter 4. klassetrin Eleven kan formulere en sammenhængende tekst med en tydelig tekststruktur, fx en beretning eller en beskrivelse af et velkendt fænomen

Læsning / Tekstforståelse Efter 6. klassetrin Eleven kan opdage egne forståelsesproblemer og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over teksten (fx afklare 
ukendte ords betydning, anvende  grafiske modeller eller stille spørgsmål til tekstens indhold)

Fremstilling / Korrektur Efter 9. klassetrin Eleven kan foretage basal korrektur på sprog, stavning, tegnsætning og layout



Fælles Mål

Opmærksomhedspunkter

Dansk
Kompetencemål

Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin

Læsning
Eleven kan læse enkle tekster sikkert og 
bruge dem i hverdagssammenhænge

Eleven kan læse  multimodale tekster med 
henblik på oplevelse og faglig viden

Eleven kan læse og forholde sig til tekster 
i faglige og offentlige sammenhænge

Eleven kan styre og regulere sin 
læseproces og diskutere teksters 
betydning i deres kontekst

Fremstilling
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd 
og billede i nære og velkendte situationer

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd 
og billede i velkendte faglige situationer

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd 
og billede i formelle situationer

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart 
og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en 
form, der passer til genre og situation

Fortolkning
Eleven kan forholde sig til velkendte 
temaer gennem samtale om litteratur og 
andre æstetiske tekster

Eleven kan forholde sig til velkendte 
temaer i eget og andres liv gennem 
undersøgelse af litteratur og andre 
æstetiske tekster

Eleven kan forholde sig til almene temaer 
gennem systematisk undersøgelse af 
litteratur og andre æstetiske tekster

Eleven kan forholde sig til kultur, 
identitet og sprog gennem systematisk 
undersøgelse og diskussion af litteratur 
og andre æstetiske tekster

Kommunikation
Eleven kan kommunikere med 
opmærksomhed på sprog og relationer i 
nære hverdagssituationer

Eleven kan følge regler for 
kommunikation i overskuelige formelle 
og sociale situationer

Eleven kan kommunikere med bevidsthed 
om sprogets funktion i overskuelige 
formelle og sociale situationer

Eleven kan deltage reflekteret i 
kommunikation i komplekse formelle og 
sociale situationer

  Opmærksomhedspunkter

Kompetenceområde /  
færdigheds- og vidensområde Klassetrin Opmærksomhedspunkter
Læsning / Afkodning Efter 2. klassetrin Eleven kan læse lydrette (fx to, bus og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på to stavelser (fx pige, komme)

Fremstilling / Fremstilling Efter 2. klassetrin Eleven kan formulere sammenhængende tekster på mindst 3 linjer i en kendt teksttype

Fremstilling / Korrektur Efter 2. klassetrin Eleven kan stave til lydrette (fx ti, bil og kano)   
og almindelige ikke-lydrette ord (fx siger, døren)

Læsning / Afkodning Efter 4. klassetrin Eleven kan læse tekster  med et velkendt fagligt indhold med ca. 120 ord/minuttet

Fremstilling / Respons Efter 4. klassetrin Eleven kan formulere en sammenhængende tekst med en tydelig tekststruktur, fx en beretning eller en beskrivelse af et velkendt fænomen

Læsning / Tekstforståelse Efter 6. klassetrin Eleven kan opdage egne forståelsesproblemer og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over teksten (fx afklare 
ukendte ords betydning, anvende  grafiske modeller eller stille spørgsmål til tekstens indhold)

Fremstilling / Korrektur Efter 9. klassetrin Eleven kan foretage basal korrektur på sprog, stavning, tegnsætning og layout



Øvelse – Analyse af FM

1. Find Fælles Mål i faget

2. Vælg dit fag og klassetrin

3. Lav en kort analyse af Fælles Mål i forhold til din årsplan

• Hvilke mål vægter du meget i faget? 

• Hvilke mål vægter du en del i faget?

• Hvilke mål vægter du lidt i faget?

• Er der mål du ikke forstår?

4. Drøft hvorledes I vil bygge jeres årsplan op



Tak for nu

Vi ses den 01. august kl. 12.00-15.00
Dynamisk tankesæt


