
1 

Udviklingsværktøj - mål 

2 
Af professor Ane Qvortrup og ph.d.-studerende Hanne Fie Rasmussen 



Udviklingsværktøj – mål 
Af professor Ane Qvortrup og ph.d.-studerende Hanne Fie Rasmussen 

I ”Vidensnotat: Fra teamsamarbejde til læringsfællesskab” gør vi det klart, at arbejdet med at 
formulere mål har en stor vægt i læringsfællesskabet, fordi det er grundlaget for den fælles 
mission og dermed også det, der driver det samarbejdende team frem. I den model for 
undersøgelsesbaseret tilgang til arbejdet i læringsfællesskaber vi gennemgår i ”Udviklingsværktøj 
– generelt”, handler de tre første faser om at formulere mål på forskellige niveauer. Vi gør det 
samtidig klart, at det er vigtigt, at arbejdet med mål på alle niveauer foregår eller følges i 
læringsfællesskabet. 

I dette udviklingsværktøj foreslår vi en model for formuleringen af mål på de tre niveauer, og vi 
beskriver en række karakteristika ved de mål, der skal formuleres. 

De forskellige mål - niveauer 
Med henvisning til Keiding og Qvortrup (2014) foreslår vi nedenstående fgur 1 som afsæt for 
diskussioner af mål i læringsfællesskabet. Selve modellen illustrerer med de tre sorte pile den 
måde, vi er henvist til at handle i undervisningen. Vi har et bestemt formål med undervisningen, 
vi igangsætter aktiviteter, og så orienterer vi os mod eleverne og vurderer, om 
delmål eller ’tegn på formålet’ ser ud til at være opfyldt. Læringsfællesskabet 

skal refektere over 
sammenhængen

De blå pile illustrerer den bevægelse, læringsfællesskabet 
må gøre i deres undersøgelsesbaserede arbejde. 
Læringsfællesskabet skal refektere over sammenhængen 
mellem undervisningsintention/formål og læringsmål/ 
delmål og lade aktiviteter være bestemt ud fra en faglig diskussion af mulige sammenhænge 
mellem undervisningsintention/formål og læringsmål/delmål. 

Hvad kan forklare 
udfordringen ? 
Hvilke delmål skal være 
opfyldt for at indfri 
formålet ? 

Hvilke aktiviteter og 
oplevelser kan bidrage 
til, at eleverne opfylder 
delmålene ? 

Hvad er formålet med 
undervisningen ? 
Hvad skal eleverne 
have ud af det? Hvor er 
der udfordringer? 

Undervisningsintention/formål 

Aktivitetsmål/procesmål 

Læringsdel/delmål 

Figur 1: Tre typer af mål i undersøgelsesbaseret tilgang til arbejdet i læringsfællesskabet 
(efter Keiding & Qvortrup 2014)

Når vi foreslår, at man beskæftiger sig med mål på disse forskellige niveauer, så skyldes det, at 
man i forbindelse med målformuleringer kan risikere at komme til at fokusere på meget konkrete 
og umiddelbart synlige mål, fordi de er nemt identifcerbare og lettere at formulere. Omvendt kan 
man, med henvisning til at de overordnede formål er umulige at målformulere udtømmende, risikere 
en modstand mod at konkretisere fælles mål i læringsfællesskabet. Disse to udfald er ufrugtbare 
for læringsfællesskabets arbejde, og ved at fastholde bevægelsen mellem de forskellige typer af 
mål, er det vores erfaring, at man kan imødekomme den pointe, som den tyske didaktiker Mager 
formulerede allerede i 1962: ”jo vigtigere et mål er, des vanskeligere er det at formulere, og selvom 
man ikke kan komme så langt, som man gerne vil, må man tilstræbe at komme så langt, man nu 
engang kan” (s. 107). 2 



 

  

Karakteristika ved målene 

Målniveau 1: Undervisningsintention/formål 

På første målniveau beskæftiger man sig med undervisningens formål. Her må læringsfælles-
skabet diskutere undervisningens hensigt og indhold på et overordnet niveau i lyset af politiske, 
videnskabelige og juridiske rammer og med henvisning til fagbeskrivelser og lærerfaglighed. 

På dette målniveau berører læringsfællesskabet fagets 
indholdsdimension på et fundamentalt niveau ved at stille det ”Hvilken viden 

har mest værdi?” klassiske læreplansspørgsmål: 
”Hvilken viden har mest værdi?”. Dette spørgsmål synes 
aktuelt at være mere presserende end nogensinde før. Rapporten ”Den faglige udvikling i 
gymnasiet” (EVA 2018) konkluderer, at der i gymnasiefagene er sket en udvikling ”fra en snæ-
ver, men relativt klar faglighed i faget til en bredere, men også mindre håndgribelig faglighed” 
(s. 15). Der skal altså træfes en række fundamentale valg i en situation med stoftrængsel. 

Målene på dette målniveau er karakteriseret ved at være ukonkrete. Dette er ikke et problem, 
men en nødvendighed for at fange formålsniveauet. 

Målniveau 2: Læringsmål/delmål 

På målniveau to skal læringsfællesskabet bevæge sig fra refeksioner over det overordnede 
formål og de ukonkrete målbeskrivelser til at diskutere og opstille delmål med udgangspunkt i 
den på målniveau 1 udpegede udfordring. Her må læringsfælleskabet ud fra elevernes perspektiv 

diskutere de forudsætninger, der skal være til stede for forudsætninger, der 
skal være til stede 
for at opfylde 
undervisningens 
hensigt og indhold 

at opfylde undervisningens hensigt og indhold.
På dette målniveau er målene karakteriseret ved at være 
konkrete. DuFour og Marzano (2015) foreslår at formulere 
såkaldte SMART-mål, dvs. målformuleringer der er specifkke 
(S), målbare (M), attraktive (A), realistiske (R) og tidsbestemte 
(T). I fgur 2 er disse kriterier oversat eller omsat i relation til 
arbejdet i læringsfællesskabet. 

SMART mål: 

Specifkke 

Målbare 

Attraktive 

Realistiske 

Tidsbestemte 

Oversættelse: 

Veldefnerede og afgrænsede; ingen tvivl om, 
hvad de refererer til. 

Skal danne grundlag for løbende evaluering. 

Accepteret af, give mening for og have opbakning fra 
deltagerne. 

Relevante ift. den virkelighed, som de er mål for. 

Klare rammer for, hvornår indsatsen mod målet sættes 
i gang, og hvornår de tænkes nået. 

3 Figur 2: SMART mål



Det første krav om specifkke mål er oversat til, at målene skal være veldefnerede og 
afgrænsede, så ingen er i tvivl om, hvad de refererer til. Dette relaterer til pointen fra vidensnotatet 
om, at læringsfællesskabets aktiviteter (fase 4) skal henvise til en fælles mission. Det andet krav 
om målbarhed er oversat til det, at de skal danne grundlag for løbende evaluering, dvs. det der 
fnder sted i cyklussens fase 5. Det tredje krav, at de skal være attraktive, er oversat til, at de skal 
være accepterede, give mening for og have opbakning fra deltagere. Også dette henviser til den 
fælles vision og til det, at arbejdet i læringsfællesskabet skal være baseret på en grundlæggende 
gensidig tillid. Det ferde krav om, at målene skal være realistiske, har vi oversat til, at de skal være 
relevante i forhold til den virkelighed, som de er mål for. Det femte krav om, at de skal være 
tidsbestemte er oversat til, at der skal være en klar ramme for, hvornår indsatser mod målet sættes 
i gang, og hvornår de tænkes nået. Pointen er, at en klar aftale herom kan være med til at fastholde 
fokus på arbejdet og dermed drive arbejdet fremad. 

Det kan til tider være udfordrende at gå fra det overordnede formålsniveau (målniveau 1) til de 
konkrete delmål (målniveau 2), fordi det er svært at fnde relevante begreber for mål, der modsvarer 
formålene. Möller (1973) foreslår, at vi må 
arbejde med henvisning til forskellige typer forskellige typer af delmål, 

såvel kognitive som afektive 
og psykomotoriske 

af delmål, såvel kognitive som afektive og 
psykomotoriske, som kan sikre en bredde i 
målbeskrivelserne. Vores erfaringer er, at en 
dialog om disse tre typer er givtige i læringsfællesskabet identifcering af delmål (se tabel 1): 

Niveau Det kognitive domæne 
efter Bloom (1956) 

Det afektive domæne 
efter Kratwohl, Bloom og 
Masia (1964) 

Det psykomotoriske 
domæne 
efter Dave (1968) 

1 Viden (beskrive, nævne, 
huske, reproducere) 

Modtage (vælge, beskrive, 
følge, give) 

Imitere 
(kopiere, følge, gentage) 

2 Forståelse (omformulere, 
forklare, uddybe, 
eksemplifcere) 

Respondere (svare, hjælpe, 
navngive, gøre) 

Manipulere (genskabe, 
udføre, implementere) 

3 Anvendelse (demonstrere, 
modifcere, løse, bruge) 

Værdisætte (færdiggøre, 
diferentiere, initiere, 
udvælge) 

Udvikle præcision 
(demonstrere, færdiggøre, 
tilpasse, kontrollere) 

4 Analyse (skelne, 
identifcere, dekonstruere, 
sammenligne) 

Organisere værdier (arran-
gere, modifcere, relatere, 
generalisere) 

Artikulere (kombinere, til-
passe, udvikle, mestre) 

5 Syntese (kategorisere, 
kombinere, modifcere, 
genformulere) 

Karakterisere personlighed 
(demonstrere, foreslå, 
udfordre, revidere) 

Naturalisere (automatisere, 
designe, opfnde, lede) 

6 Evaluering (modstille, 
kritisere, forsvare, 
konkludere) 

Tabel 1: Tre grupper af mål (Möller 1973: 213ff; her efter Keiding 2013)
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Brugen af ovenstående mål kan eksemplifceres i relation til et kemi-fagligt læringsfællesskab, der 
har udpeget en udfordring ift. at opfylde fagets formål om at behandle problemstillinger i samspil 
med andre fag. På målniveau 2 formulerer læringsfællesskabet en række delmål for elevernes 
evne til at behandle problemstillinger i fagsamspil: 

• Eleverne skal blive i stand til at dekonstruere den behandlede problemstilling 
• Eleverne skal kunne at identifcere mulige faglige bidrag til at behandle denne problemstilling, 

og kunne diferentiere og demonstrere den særlige kemifaglige værdi. 
• Eleverne skal på denne baggrund designe en tværfaglig undersøgelse, samt beskrive og 

forsvare deres forslag. 

Målniveau 3: Aktivitetsmål/procesmål 

På tredje målniveau skal læringsfællesskabet bevæge sig fra diskussioner og opstilling af delmål 
til refeksioner over og udformning af mål for aktiviteter, der kan understøtte opfyldelsen heraf. Her 
foreslår vi, at man i læringsfællesskabet laver individuelle eller fælles (afængigt af, om man 
arbejder med fælles aktiviteter eller ej) aktivitetsplaner som den nedenfor illustrerede (tabel 2): 

Mål 
(Hvad skal 
vi opnå?) 

Aktiviteter 
(Hvad 
igangsæt-
tes?) 

Målgruppe 
(Hvem retter 
det sig 
mod?) 

Budskab 
(Hvad skal 
vi kommuni-
kere?) 

Medier 
(Hvilke 
metoder 
eller organi-
seringer gør 
vi brug af?) 

Tidsramme 
(Hvornår 
forløber 
aktiviteten?) 

Ansvar 
(Hvem har 
ansvaret?) 

Tabel 2: Skabelon for aktivitetsplan

Det skal bemærkes, at hensigten ikke er og aldrig må blive at dokumentere eller kontrollere, at 
bestemte aktiviteter fndes sted. Hensigten er alene sammen at få gennemtænkt og planlagt 

aktiviteterne grundigt og at have en ramme for at fastholde fokuseringen
opstille en 
ramme for at 
refektere 
aktiviteterne 

på dem i undervisningen. Samtidig er det hensigten at opstille en ramme 
for at refektere aktiviteterne – og hvad der lykkes henholdsvis ikke lykkes 
– i den konkrete afvikling i undervisningen. Som det beskrives i Keiding & 
Qvortrup (2014), kan planlægning støtte underviseren i at træfe 
beslutninger. Hvis det er planlagt, at klassen skal nå både at fortolke 
den læste tekst og begynde på de skriftlige opgaver, kan underviseren 

anvende det planlagte som et spejl for undervisningen, sådan som denne konkret udfolder sig, 
og på denne baggrund træfe rationelle beslutninger, fx om, hvorvidt en engageret diskussion skal 
fortsætte, og planen dermed skal revideres, om diskussionen skal afsluttes for at følge planen, 
eller om der som en helt tredje mulighed skal improviseres, fx markeres en klar overgang ved at 
indlægge en pause. I alle tilfælde træfes valget ud fra den fastlagte plan, som sammenholdes med 
undervisningens aktuelle tilstand. 
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