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1 Indledning  
Over de seneste år er der sket et øget fokus på læring i folkeskolen. I Folkeskolereformen kan der 

ses en intention om, at børn skal lære mest muligt og blive så dygtige som de kan. I den 

sammenhæng sender Fælles Mål og indførelsen af Forenklede Fælles Mål et klart signal om, hvad 

børnene skal lære og dermed nå inden de forlader folkeskolen (Rathmann, 2014, s. 79) 

Indførelsen af den nye folkeskolereform, af 1. august 2014, kommer på baggrund af regeringens 

udspil "gør en god skole bedre – et fagligt løft af skolen", fra december 2012. Den overordnede 

ambition i aftalen, om at fagligheden skal styrkes, søges blandt andet opfyldt gennem en styrket 

målstyring af skolen (Rasmussen, Holm, & Rasch-Christensen, Folkeskolen efter reformen, 2015, 

s. 7-8). Dette angiver et skift fra, hvad der ofte har været undervisningens form og indhold, til mål 

for læring. Og dette er essensen i målstyret undervisning, hvor planlægning, gennemførelse og 

evaluering skal lede hen imod, at eleverne udvikler kompetencer (Undervisningsministeriet, u.d.) 

I legitimeringen af "læringsmålstyret undervisning", som en del af den mere målstyrede 

folkeskole, hentes der ofte støtte hos John Hattie og hans koncept “synlig læring.” Som led i en 

undersøgelse af god undervisning på mellemtrinnet har Danmarks evalueringsinstitut, EVA, lavet 

en sammenfatning af forskningsresultater. Denne sammenfatning viser blandt andet, at den 

undervisning, der giver eleverne størst udbytte, er kendetegnet ved tydelige læringsmål, der 

løbende tilpasses elevernes forskellige forudsætninger for læring, og god feedback til eleverne om 

deres arbejdsindsats, deltagelse og udbytte (Danmarks Evalueringsinstitut, 2014, s. 27).   

Mange kritikere af “læringsmålstyret undervisning” mener, at der er aspekter af elevens 

læring, udvikling, herunder dannelse, som går tabt, når undervisningen i høj grad styres af 

læringsmål, for eksempel, at Hatties forståelse af læring og undervisning er for teknokratisk, at han 

helt undlader at tale om undervisning, og kun ser på læring isoleret set. Og når Hattie beskriver 

skolens betydning for at skabe medborgere, er han fuldstændig uden nogen forbindelse til den 

pædagogiske tradition - helt uden forbindelse med dannelsestænkning, europæisk 

oplysningsforståelse og forbindelsen mellem skolen og det demokratiske samfund, som det bliver 

udtrykt af Carsten Hegnsvad (Hegnsvad, 2014, s. 92). I den forbindelse mener Alexander von 

Oettingen, at skolen i for høj grad ensretter eleverne, hvilket kun gør dem i stand til at træffe simple 

valg. Dette skyldes, at skolen skal kunne måles og vejes internationalt, hvilket udvander 

læseplanerne som lærerne underviser efter (Bjerril, 2015). 

I kølvandet på kritikken melder der sig flere spørgsmål. Bliver læringen, i forbindelse med 

bestræbelserne på at målstyre, meningsfuld eller for teknokratisk, og tages der vare på aspekter af 

elevens alsidige udvikling eller almene dannelse?  
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”Skal skolen først og fremmest lægge vægt på fag og faglige kundskaber, eller skal den i 

stedet lægge større vægt på elevernes kreativitet og socialisering, til at leve og arbejde sammen 

med andre? Skal den især forberede til efterfølgende uddannelse- og arbejdsliv, eller skal den især 

forberede til deltagelse i et demokratisk samfund? Med andre ord: Er det uddannelse til dygtighed 

eller dannelse til borger, der skal stå øverst på skolens dagsorden?” (Kristensen, 2009, s. 11). 

Således indleder Hans Jørgen Kristensen sin bog Didaktik og Pædagogik, og han fortsætter: Skal 

lærerne undervise og give eleverne kundskaber, eller er det eleverne, som selv skal arbejde aktivt 

for at lære? Eller skal vi bruge kostbar tid på evaluering i stedet for at bruge tiden til undervisning? 

Skal vi “fodre eller måle grisen”? (Kristensen, 2009, s. 11). Hans Jørgen Kristensen kalder det for 

umulige spørgsmål, idet de bliver stillet som enten-eller-spørgsmål. Men ikke desto mindre er det 

den slags spørgsmål, der har lagt grobund for den undren vi i dette projekt tager udgangspunkt i. 

Er der plads til både målstyret undervisning og dannelse i den moderne folkeskole eller bliver det til 

et enten-eller-spørgsmål? Kan det overhovedet rent praktisk lade sig gøre at arbejde med begge, 

elevernes almene dannelse og “læringsmålstyret undervisning”, eller bliver vi tvunget til aktivt at 

tage nogle valg, og hermed også nogle fravalg? 

 

2 Problemformulering  
Vi oplever en divergens i forholdet mellem læringsmålstyret undervisning og elevens almene 

dannelse. Vi ønsker i den sammenhæng at undersøge, om man kan arbejde med 

“læringsmålstyret undervisning” så der tages hensyn til elevernes almene dannelse, eller aspekter 

heraf?  
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3  Læsevejledning  
Vi indleder vores projekt med en begrebsafklaring hvor vi vil definere centrale begreber som har 

betydning for vores projekt. Dette efterfølges af et metodeafsnit, hvor vi vil redegøre for valget af 

metoder samt diskutere deres reliabilitet og validitet. Efterfølgende vil vi gennemgå vores syn på 

dannelse og kompetencer. Dernæst kommer et teoriafsnit, der vil beskrive projektets overordnede 

valg af teori: Wolfgang Klafkis syn på dannelse, Hans Jørgen Kristensens "handlekompetence" og 

John Hattis "målstyret læring". Dette efterfølges af en teoretisk analyse af dannelsespotentialet i 

"læringsmålstyret undervisning". Efterfølgende præsenteres undersøgelsen. Undersøgelse bygger 

på fire kvalitative, semi-instruerede interviews. Den beskæftiger sig med respondenternes 

erfaringer og arbejde med "læringmålstyret undervisning" og elevernes almene dannelse i praksis. 

Vi holder blandt andet analysen op imod opgavens tidligere teori, i en undersøgelsens diskussion 

og konklusion.    

Til slut vil vi, ud fra 2 EVA rapporter og en KORA rapport, diskutere hvordan man bør 

evaluere på mål, i forbindelse med Lmuv og elevers almene dannelse, samt hvordan man kan 

arbejde hensigtsmæssigt med denne. Sker det i tæt relation med eleven eller gennem faglige mål? 

Kan man vælge et enten eller, og kan det rent praktisk lade sig gøre med lov 409? Dette leder hen 

til projektets endelige konklusion og perspektivering. Der perspektiveres ud fra en rapport fra ICCS 

og en national trivselsundersøgelse fra 2015, hvor vi og vi gør os tanker om elevernes almene 

dannelse. 

Vi har valgt fremadrettet at forkorte Læringsmålstyret undervisning Lmuv. 

  

  

3.1 Begrebsafklaring 

3.1.1 Læringsmålstyret undervisning  

Når vi i bachelorprojektet taler om begrebet Lmuv mener vi Lmuv som det bliver lagt op til fra 

Undervisningsministeriets side, og dermed Undervisningsministeriets “vejledning for 

læringsmålstyret undervisning” samt kommunikation på EMU. Vi er samtidig opmærksomme på, at 

der er flere måder at arbejde med Lmuv på. Når vi beskæftiger os med Lmuv i opgaven er det 

således ikke ud fra den opfattelse, at der kun er en måde at praktisere Lmuv på, tværtimod, men 

det er denne didaktiske ramme for målstyret undervisning, at vi har valgt at beskæftige os med.  

Med indførelsen af Forenklede Fælles Mål 2014 er der sket et skift fra undervisningsmål til 

læringsmål, og dermed et større fokus på den enkelte elev. Der er således sket et didaktisk 
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paradigmeskifte, hvor det tidligere har været elevernes umiddelbare motivation, som har været 

grundlaget for aktivitets- og emnevalg (Rasmussen, Folkeskolereform 2014, 2015, s. 25). 

Elevernes læring har på den måde førhen været underforstået og usagt. Hermed har den seneste 

folkeskolereform sat et nyt fokus på læringen, og “de underforståede læringsmål kommer nu frem i 

lyset og formuleres for alle skolens aktører” (Undervisningsministeriet, u.d.).    

Med folkeskolereformen ses en intention om, at børn skal lære mest muligt. Og med Fælles Mål og 

indførelsen af Forenklede Fælles Mål sendes et klart signal om, hvad eleverne skal lære, og 

dermed nå, inden de forlader folkeskolen. Lmuv angiver et skift fra, hvad der ofte har været 

undervisningens form og indhold, til mål for læring, som er essensen af målstyret undervisning 

(Rathmann, 2014, s. 79). 

3.1.2 Dannelse  

I sin helt oprindelige form er betydningen af begrebet ”dannelse” flertydigt. Begrebet udtrykker, at 

der sker noget med os - en udvikling eller transformation over et kortere eller længere forløb. 

”Dannelse kan henvise dels til en proces: at dannes (som en udvikling eller modning) eller at blive 

dannet (som en påvirkning fra andre personer eller miljøer), og dels til det produkt eller resultat, 

der kommer ud af en sådan proces” (Bisgaard, 1998, s. 9). 

Vi har valgt at lægge os fast på en definition af dannelse i denne opgave. Wolfgang Klafkis 

kategoriale dannelse. Dette har vi valg at gøre da dannelsesbegrebet er meget diffust -  ethvert 

menneske har sin egen opfattelse af begrebet og ordets betydning. Men da ikke to mennesker er 

ens, vil deres opfattelse heller ikke være det. Men for at man kan snakke om, diskutere eller 

arbejde med noget, er man først nødt til at have det italesat. Italesættelsen er det helt nødvendige 

fælles afsæt, en fælles “grundkanon” så at sige, så man undgår misforståelser og at tale forbi 

hinanden. Wolfgang Klafki definerer dannelse således: 

Den kategoriale dannelse opnås ved, at barnet tilegner sig kategorier, hvorigennem 

det kan forstå det samfund og den kultur, det lever i. Klafki taler i den sammenhæng 

om den dobbelte åbning. Barnet åbner sig for verden, og verden åbner sig for barnet. 

(….) Al forståelse indebærer tydning. At tyde er at kategorisere, og det, man ikke kan 

kategorisere, er utydeligt, uforståeligt. Forståelse er kategorial, og da dannelse er 

forståelse, er dannelse kategorial. (…) Undervisningens formål er at hjælpe børnene 

til gennem erfaringer at kategorisere fænomener på en for dem stadig mere 

hensigtsmæssig måde, dvs. så at de kommer til at forstå mere og mere bedre og 

bedre. Den kategoriale dannelse bygger på det eksemplariske princip. At noget er 

eksemplarisk, betyder, at det er forbilledligt og derfor et vigtigt kriterium for 

udvælgelse af undervisningsindhold (Klafki, 2011, s. 17).   
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4 Metode  

4.1 Videnskabelig metode 

Vores undersøgelse tager udgangspunkt i et hermeneutisk forskningsideal. Den kvalitative 

metode, som vores undersøgelse tager udgangspunkt i, har vi valgt da den er velegnet til at skabe 

indblik i hvilke faktorer der har betydning for et fænomen og interesserer sig for spørgsmålene 

hvorfor og hvordan. Vores undersøgelse er baseret på kvalitative semistrukturerede-interviews da 

de har til formål, at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden, så man kan fortolke 

meningen af de beskrevne fænomener, med henblik på at forstå respondenten. De kvalitative 

semi-strukturerede interview tager udgangspunkt i en interviewguide og er dermed ikke styrende 

eller altafgørende for interviewets forløb. Dette har vi valgt at gøre, da det giver respondenten 

mulighed for, at kunne besvare spørgsmålene frit. Den semi-strukturede interviews metode giver 

samtidig os plads til at ændre rækkefølge, skifte mellem direkte og indirekte spørgsmål, og stille 

uddybende spørgsmål. Gennem interviewene er det er vores hensigt at be- eller afkræfte 

projektets opstillede hypotese (jv.f. problemformulering). I forhold til validitet baseres 

undersøgelsen ikke alene på teori, men også på respondenternes egne erfaringer og holdninger. 

Dette mener vi, gør undersøgelsen mere valid.   

Vi er opmærksom på, at vi selv har forudfattede meninger og opfattelser af Lmuv og af 

begrebet dannelse. Disse forhold kan have spillet ind i arbejdet med udvælgelsen af teori, samt i 

den teoretiske analyse. Det samme gælder for arbejdet med undersøgelsen og empiri. Ligeledes 

er vi bevidste om, at de erfaringer og konstateringer vi har gjort os i denne sammenhæng, ville 

kunne opleves og fortolkes på anden vis.. Der kan opstå misfortolkninger mellem forfatterens og 

læserens mening og vi accepterer derfor princippet om en "legitim flerhed af fortolkninger" i 

interviewanalyserne.  

4.2 Undersøgelsens metode 

I den første del af projektet har vi undersøgt Undervisningsministeriets vejledning for arbejdet med 

læringsmålstyret undervisning: “Læringsmål – Inspiration til arbejdet med læringsmål i 

undervisningen” for at forstå hvad “metoden” lægger op til i praksis. I den forbindelse har vi 

inddraget John Hattie og “synlig læring” samt andre teorier og informationer som vi finder 

relevante. Vi vil i denne del sammenstille “relationsmodellen” for læringsmålstyret undervisning 

med Hiim og Hippes “didaktiske relationsmodel”. Dette vil vi efterfølgende holde op imod udvalgte 

normative dannelsesteorier, Klafkis kategoriale dannelsesteori og Hans Jørgen Kristensens 

“handlekompetence”. Dette har vi gjort for at kunne diskutere dannelsespotentialet - kan der 
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arbejdes med læringsmålstyret undervisning og samtidigt tage vare på aspekter af elevernes 

almene dannelse? (jvf. Problemformulering). I den efterfølgende undersøgelse arbejder vi 

deduktivt, hvor vi holder teorien op mod empirien, for at undersøge om respondenterne i deres 

arbejde med Lmuv oplever en divergens mellem dette arbejde og arbejdet med elevernes almene 

dannelse. I denne del holder vi den teoretiske analyse op mod den empiriske undersøgelse for at 

be- eller afkræfte problemformuleringen. 

4.3 Interviewundersøgelsen  

Interviewundersøgelsens formål er blandt andet, at undersøge respondenternes erfaringer, arbejde 

med og holdninger til Lmuv set i forbindelse med elevernes almene dannelse. Til den 

kvalitative interviewundersøgelse har vi fået fat i tre lærere, der alle arbejder med Lmuv, en 

indskolingslærer, en udskolingslærer samt en efterskolelærer. Sidstnævnte dog i mindre grad.  En 

af disse er desuden også kongresdelegeret ved kredsstyrelsen i Esbjerg Lærerforening. Endvidere 

har vi fået mulighed for at lave et interview med en formand for en skolebestyrelse. To af disse tre 

lærere er pålagt at arbejde med læringsmålstyret undervisning. Vi er opmærksomme på, at antallet 

af interviewpersoner ikke er stort, og at det ville have være lettere at teste hypotesen, hvis antallet 

havde været større. Med andre ord ville interviewundersøgelsen kunne have større mulighed for at 

generalisere og det kunne sikre en vis validitet. 

Da hovedinteressen ligger på indholdet har vi derfor valgt at optage interviewet 

(lydoptagelse), hvorefter hvert interview er blevet transskriberet. Uddrag af disse er vedhæftet i 

bilag. I forhold til transskriptionsproceduren er vi opmærksomme på, at transskription fra 

lydoptagelse til tekst kan være forbundet med nogle tekniske og fortolkningsmæssige problemer. 

For eksempel vedrørende ordret talesprogsstil. Mere usammenhængende sprog er derfor blevet 

forkortet eller redigeret for at give større mening. I forhold til skriveprocedure har vi holdt det enkelt 

og vi har truffet nogle standardvalg. Udtalelser er ikke transskriberet ordret og betoninger er ikke 

medtaget. Pauser og nye eller indskudte sætninger er alle endvidere markeret med   

Som nævnt arbejder vi hermeneutisk. I forbindelse med meningsfortolkning mener vi, at den 

hermeneutiske tradition for tekstfortolkning kan tjene til at afklare nogle af de problemer vi kan 

støde på i forbindelse med multiple fortolkninger af interviewteksterne. Vi mener endvidere at vores 

"før-viden" om emnet, og det faktum at vi begge har været til stede under interviewene, giver os 

nogle fordele i forbindelse med fortolkningsarbejdet. I fortolkningskonteksten anlægger vi en 

"kritisk commonsense-forståelse", hvor analysen omfatter en bredere forståelsesramme end 

respondentens egen, og man kan derfor være kritisk over hvad der bliver sagt og kan fokusere på 

udsagnets indhold. 
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5 Dannelse og kompetencer 

5.1 Dannelsesidealet  

Dannelse går helt tilbage til Oldtidens grækere. Her var idealet: 

fri og alsidig dannelse af mennesket, den fuldstændigste udfoldelse af dets sanselige, 

tænkende og følende som af dets sædelige side. En sådan indre fuldendelse giver 

skønhed, som ungdom giver ynde; til sjælelivets skønhed svarer dets udtryk i et skønt, ved 

opdragelse, øvelse og pleje fuldendt legeme. Dygtighed og skønhed i et 

(Bisgaard, 1998, s. 11). 

Dannelsesidealet har ændret og udviklet sig gennem tiden og er relativ efter tid og sted. I kapitel 1 i 

bogen “Pædagogiske teorier” citeres “”Leksikon For Opdragere” fra 1953. Her defineres dannelse 

som “den proces, hvorved mennesket erhverver sig en bestemt kulturel standard, dvs. den 

personlige kultur som den giver sig til kende i adfærd, viden, smag og livsførelse” (Bisgaard, 1998, 

s. 9-10). Hvis man slår ordet dannelse op i Den Danske Ordbog i dag, lyder definitionen således: 

Dannelse er “alment kendskab til især kulturelle områder som fx kunst, sprog, litteratur, musik og 

historie, forbundet med en fremskreden åndelig udvikling og en kultiveret optræden og levevis 

opnået som resultat af god uddannelse og opdragelse” ( Det Danske Sprog- og Litteraturselskab , 

u.d.). 

I Danmark i 1950’erne og 1960’erne var dannelsesbegrebet præget af to forskellige 

retninger. På den ene side var der den nordamerikanske læseplanstænkning (angelsaksisk) og på 

den anden, en tysk dannelsesdiskussion. Det var også i denne periode, at vi begyndte at 

interessere os for undervisningsteknologi, baseret på adfærdspsykologi, og samtidig begyndte at 

opstille undervisningsmål formuleret i adfærdstermer. Dog var der stadig en stor modstand mod en 

teknologisk baseret pædagogik, så man lod sig inspirere af de tyske tanker fra “Berlinerskolen” og 

“Frankfurterskolen” som byggede på en dannelsesorienteret, tysk humanisme (Bisgaard, 1998, s. 

12). 

Dannelsesbegrebet oplevede en renæssance igen fra 1970'erne og frem til 1990´erne, 

indenfor den pædagogiske debat herhjemme. Dette skyldtes en fornyet og direkte interesse i 

holdningsaspektet i undervisningen (Bisgaard, 1998, s. 12). 

I debatten om folkeskolereformen er der udtrykt bekymring for, hvordan det skal gå med 

elevernes dannelse. Et ikke ubetydeligt problem i den debat består i, at dannelsesbegrebet 

anvendes i flæng og uden klare - ja indimellem nærmest private - opfattelser af, hvad der 

forstås ved dannelse 

(Rasmussen, Folkeskolereform 2014, 2015, s. 31)  
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5.2 Det dobbelte formål 

Den danske filosof Peter Wolsing har gjort opmærksom på, “at der i folkeskolens formålsparagraf 

både lægges vægt på den enkelte elevs alsidige udvikling og samtidig betoner den også udvikling 

af kundskaber og færdigheder som grundlag til videre uddannelse” (Rasmussen, Folkeskolereform 

2014, 2015, s. 33). På denne måde forsøger folkeskolens formålsparagraf at forene to 

hovedstrømninger i dannelsestænkningen og laver dermed det dobbelte formål, “dannelse eller 

uddannelse?”: 

Hver gang der er blevet foretaget revisioner af folkeskolens formål gennem de sidste 40 år, 

er de sket under en livlig offentlig debat. Ikke blot fordi der har været uenighed om nye krav 

til børns uddannelse, men også til det, man forstår ved deres dannelse. I modsætning til 

mange andre landes formålsparagraffer for den offentlige skole, har der dog aldrig hersket 

uenighed om, at uddannelse og dannelse var to ligeværdige mål (…) Alle senere 

formålsparagraffer har videreført dette dobbelte formål – om end der op gennem historien 

hele tiden har været skiftende fortolkninger af, hvad børnene skulle dannes og uddannes til 

 (Bækgaard, Bækgaard, & Kallesøe, 2013, s. 15-16) 

5.3 Kompetencebegrebet 

I folkeskolen udtrykkes dannelsesbegrebet i dag gennem forskellige kompetencebegreber. 

Kompetence er hvad en elev indeholder og kan anvende. Selve kompetencebegrebet er omstridt. 

En definition kunne være at: “eleverne ikke alene tilegner sig viden, færdigheder og holdninger, 

men at de også kan bringe disse i anvendelse” (Rasmussen, Folkeskolereform 2014, 2015, s. 32). 

De nye Fælles Mål 2014 er kompetencemål. Orienteringen mod kompetencer begrundes i, 

at der ønskes, at det eleverne lærer i skolen skal være handlingsrelevant og praktisk anvendeligt 

og endvidere af personlig og samfundsmæssig betydning (folkeskolen efter reformen s. 18). 

Kompetencer udvikles i et gensidigt og vekselvirkende samspil mellem færdigheder og viden. Mål 

for færdigheder og viden er således grundlaget for, at eleverne når kompetencemålene 

(Rasmussen & Rasch-Christensen, Målstyring: nye Fælles Mål, 2015, s. 118-119). 

                  Færdigheds- og vidensmålene nedbryder kompetencemålet således, at de kan være 

retningsgivende for lærerens planlægning af undervisning.  Vidensmålene angiver i overordnede 

termer det vidensgrundlag eller indhold, der kan være relevant at inddrage i undervisningen for at 

fremme elevernes tilegnelse af færdigheder (Rasmussen & Rasch-Christensen, Målstyring: nye 

Fælles Mål, 2015, s. 119) 
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Målstrukturen for Fælles Mål illustreres i følgende model: 

 

Figur 1: http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-matematik 

6 Teori 

6.1 Læringsmålstyret undervisning 

Lmuv er proaktiv undervisning. Med det signaleres der, at undervisningen vil et bestemt sted hen 

med eleverne (Rasmussen & Rasch-Christensen, Målstyring: nye Fælles Mål, 2015, s. 122). 

Undervisningen er baseret på mål, der tydeliggør forventningen til det eleverne skal lære. I Lmuv 

er der en forventning til, hvad eleverne skal tilegne sig gennem undervisningen, at de ikke kun 

tilegner sig en bestemt faglig viden, men at de også tilegner kan bringe den i anvendelse. Således 

er kompetence et nøglebegreb (Rasmussen & Rasch-Christensen, Målstyring: nye Fælles Mål, 

2015, s. 113).   

Læreren skal hele tiden sætte mål for, hvad eleverne skal lære, med henblik på at nå 

fastlagte mål. Det er en cirkulær proces, der omfatter planlægning, gennemførelse og evaluering. 

Evalueringen er retningsgivende for undervisningen og kan give indblik i, hvor eleverne befinder 

sig i forhold til de mål, der skal arbejdes med, og for den videre planlægning og undervisning 

(Rasmussen & Rasch-Christensen, Målstyring: nye Fælles Mål, 2015, s. 122-123). Undervisningen 

skal ikke kun tilpasses den enkelte elevs læringsbehov, den skal også tilpasses i forhold til det, 

eller de mål, eleverne forventes at nå.   

Undervisningsministeriet har udarbejdet en model, “relationsmodellen,” som et redskab til 

planlægning, gennemførelse og evaluering af den Lmuv. Undervisningsministeriets relationsmodel 

angiver den didaktiske ramme for den læringsmålstyrede undervisning, som indeholder fire 

indbyrdes afhængige dimensioner: Læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og 

evaluering:  
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Figur 2: (Undervisningsministeriet, u.d.) 

6.2 Wolfgang Klafkis kategoriale dannelse 

Klafkis Dannelsesteori er bygget op omkring en erkendelsesteoretisk kerne og er udpræget 

“dialektisk”. Klafkis Dannelsesteori er bygget op omkring en erkendelsesteoretisk kerne og er 

udpræget “dialektisk”.  (Klafki, 2011, s. 14). Klafkis teori om kategorial dannelse følger “de vante 

stier fra dannelsens guldalder”, men Klafki nytænker den klassiske dannelsestænkning. Klafki 

mener, at de to retninger “ 

De formale dannelsesteorier tager udgangspunkt i elevens subjektive side. Her argumenteres der 

for, at det er elevens potentialer, som skal udvikles. Det må her lægges fast, at de to retninger er 

ensidige og der er en manglende dialektik, og Klafkis kritik går således ikke på manglende 

dannelse. Klafki integrerer derfor også de to retninger i den kategoriale dannelsesteori, eller 

dialektiske dannelse (Klafki, 2011, s. 15):  
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Elevcentreret       Videnscentreret 

Formal dannelse 

Her er fokus på "at lære at 

lære" 

1.  Subjekt filosofi/indre 

perspektiv 

2.  Erfaringspædagogik 

3.  Helhedsskolen 

4.  Tværfaglig tilgang 

5.  Læreren "tilrettelægger" og 

"iscenesætter". 

6.  Eleven tilegner sig "verden" 

7.  Holistisk tilgang 

Rødder: Locke og Rousseau 

→ Kategorial dannelse 

Her er fokus på "at lære 

gennem eksempler" 

1.  Subjekt i social 

sammenhæng 

2.  Social konstruktivisme 

3.  Skole styret af 

rammelov med 

vejledende, åbne 

læseplaner 

4.  Personlig erfaringer 

med eksemplariske 

færdigheder og 

tværfaglige tematiske 

problemer 

5.  Lærer-elev dialog 

6.  Vekslen mellem 

metoder 

Rødder hos Klafki 

← Material dannelse 

Her er fokus på "at lære så 

meget som muligt" 

1.  Objekt filosofi/ydre 

perspektiv 

2.  Curriculumteorier (Kanon-

læseplaner) 

3.  Grundlæggende 

kundskaber 

4.  Faglig tænkning 

5.  Læreren "udvælger" og 

"formidler". "Verden" 

transmitteres til eleven 

6.  Sekventielle metoder 

Rødder: Descartes og Kant 

Tabel 1: (Falkenberg & Håkonsson, 2000, s. 83) 

 

Klafki lægger i sin dialektiske dannelse vægt på, at elevernes egenaktivitet i dannelsesprocessen 

er af stor betydning, og han betragter den som en forudsætning for dannelse. Ydermere skal 

indholdet i opdragelse og undervisning ikke blot være et middel, da det er vigtigt i sig selv. Ligger 

indholdet indenfor elevens forståelsesniveau fremmer og påvirker det elevens egen aktivitet. Men 

det gør det kun hvis indholdet samtidig er meningsfuldt for eleverne, det skal ikke blot 

reproduceres. I pædagogisk virksomhed er indhold og metode forbundet med hinanden og 

forbundet med dannelsen (den dobbelte åbning). Her er den “dobbelte åbning” nødvendig, da der 

ifølge Klafki ikke finder dannelse sted, hvis der kun sker påvirkning udefra (Nordahl, 2012, s. 97).  
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6.3 Epokale nøgleproblemer 

I sin bog, Dannelsesteori og didaktik - nye studier, skitserer eller “udvikler” Klafki “grundtrækkene i 

et tidssvarende og fremtidsorienteret dannelsesbegreb”, der koncentrerer sig om det pædagogiske 

felt eller den del af skolesystemet, der henvender sig til børn og unge. Dette gør han ved hjælp af 

ni bestemmelser. En af disse er “dannelse som sammenhæng mellem tre grundlæggende evner” 

som vi vil komme ind på i det efterfølgende afsnit. En anden er “Dannelse inden for almenhedens 

formidlende element: Koncentration om epokale nøgleproblemer”, som vi her vil beskrive. Klafki 

mener, at dannelsesbegrebet skal nytænkes. Dette skal ske i lyset af ændrede 

samfundsbetingelser og fremtidige udviklingsmuligheder (tidstypiske nøgleproblemer i samtiden og 

den formode fremtid). Almendannelse bør være det samme som at få bevidsthed om 

nøgleproblemerne. Hermed mener Klafki, at alle er medansvarlige for disse problemstillinger og 

har til opgave at medvirke til deres løsning. Som eksempler på "epokale nøgleproblemer" nævner 

Klafki “Fredsspørgsmålet”, “Miljøspørgsmålet”, “Den Samfundsskabte Ulighed” og 

“Informationsspørgsmålet” (Klafki, 2011, s. 74-79). 

6.4 Klafkis didaktiske tænkning 

Klafki anlægger et didaktisk perspektiv på dannelse, hvilket betyder at han inddrager overvejelser 

om mål, midler og metoder. Desuden inddrager han overvejelser om den sammenhæng, som 

barnets dannelse finder sted i, konteksten for dannelsen. 

Undervisningsplanlægning forudsætter en forestilling om meningen med undervisningen og 

dermed en forestilling om undervisningens mål og grundstruktur. Ifølge Klafki er den almene 

målbestemmelse for undervisningen at hjælpe eleverne med at udvikle deres 

“selvbestemmelsesevne” og “solidaritetsevne”, “hvis eneste moment er “medbestemmelsesevne”. 

“Selvbestemmelsesevne” og “solidaritetsevne” omfatter som “konstitutive momenter” blandt andet: 

“evne til rationel debat, dvs. evnen til begrundelse og refleksion, udviklet emotionalitet og 

handlekraft, dvs. evnen til aktivt at påvirke ens egne relationer til den naturlige samfundsmæssige 

virkelighed ud fra begrundede målsætninger” (Klafki, 2011, s. 19). 

Ifølge Klafki skal sammenhængen mellem undervisning og læring forstås som en 

interaktionsproces. I denne proces skal eleverne med støtte fra læreren, i større og større grad, 

tilegne sig selvstændige erkendelser og erkendelsesformer, vurderings-, bedømmelses- og 

handlemuligheder, således at de reflekterende og aktivt kan analysere og tage stilling til deres 

egen historisk-samfundsmæssige virkelighed. Derfor må læring grundlæggende være “en i nuet 

eller for eftertiden opdagende og meningsfuld, forståelsesfremmende læring på grundlag af 
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eksemplariske temaer” (Klafki, 2011, s. 19-20). Hvis undervisning skal være til hjælp, i, Klafkis 

forståelse af læreprocessen må undervisningen “diskursivt retfærdiggøres”, og for så vidt muligt, i 

tiltagende grad, planlægges sammen med eleverne, og dermed i selvbestemmelses- og 

solidaritetsprincippets betydning (Klafki, 2011, s. 20). 

6.5 Hans Jørgen Kristensens handlekompetence 

Folkeskolens formålsparagraf befinder sig på et højt abstraktionsniveau og det kan være svært at 

se, hvordan den får konsekvens for skolens praksis. Man kan, ifølge Hans Jørgen Kristensen, ikke 

lave egentlige operationaliseringer af formålsparagraffen, men man kan godt gøre sig nogle 

konsekvensbetragtninger. Disse har form af hans model “handlekompetence”, som kan bruges 

som et kort over formål og praksis. Han lægger vægt på, at man med udgangspunkt i 

formålsparagraffen kan konstruere mange forskellige modeller, der også giver udtryk for hvilke 

dannelsesidealer formålsparagraffen indeholder (Kristensen, 2009, s. 37-38). 

Nogle af Kristensens præmisser for handlekompetence lader sig bedst citere, da vi finder 

dem omfattende:  

Den bærende tankegang bag forestillingen om handlekompetencen er, at eleverne må 

tilegne sig og udvikle et fremtidsberedskab til som unge og voksne at kunne håndtere en 

hverdag som husholdere og opdragere. De må kunne tage del i arbejdslivet i et 

kompliceret pluralistisk og uddannelseskrævende samfund, hvor mange ting ændres i 

hastigt tempo. Eleverne må som borgere kunne tage del i diskussionen om de måder, vi 

indretter os med hinanden på ud fra en forståelse af samfundet som demokratisk. 

Elevernes fremtidsberedskab skal tænkes ind i en situation, hvor fremtiden er ukendt og 

usikker, og hvor flere fremtider er mulige som resultat af forskellige menneskelige valg. Det 

er ønskeligt, at eleverne selv inden for rammerne af et demokratisk samfund får lyst til, mod 

på og kompetencer til at kunne være med til at forme fremtid, deres egen og fællesskabets. 

Dette må naturligvis forstås med de forbehold, der er nødvendige i en kompliceret og svært 

gennemskuelig verden. 

(Kristensen, 2009, s. 38-39)  

  

Selvfølgelig kan sådanne betragtninger ikke være værdineutrale. Og Kristensens 

handlekompetence er i høj grad udtryk for en opfattelse af dannelse “som politisk dannelse i et 

samfund, som forstår sig selv som demokratisk.” (Kristensen, 2009, s. 40). Opfattelserne om det 

eksisterende samfund, der ligger bag Kristensens didaktiske betragtninger om handlekompetence 

(herunder forestillingen om den politiske dannelse), går under betegnelsen senmodernitet. 

Rasmussen (1997) angiver, at der bag betegnelsen senmodernitet ligger den opfattelse “at det 
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moderne projekt er et ufuldendt projekt, som vi stadig må arbejde på at virkeliggøre, selvom 

samfundsudviklingen er blevet mere kompleks, mindre gennemskuelig og vanskeligere at 

forudsige og foregribe” (Kristensen, 2009, s. 40). Ifølge Kristensen er der i den samfundsmæssige 

situation brug for handlekompetence hvis værdierne bag den grundlæggende politiske dannelse i 

moderniteten skal kunne fastholdes i den konkrete samfundsudvikling (Kristensen, 2009, s. 40).  

 Kristensens begreb “handlekompetence” beskrives i form af forskellige 

kompetencemål og en kompetencestruktur, som skal forstås som et sammenhængende hele. 

Kompetencemålene sammenfattes således: 

  

1. Eleverne må lære at undersøge, analysere og forstå den nutidige verden og virkelighed 

2. Eleverne må lære at undersøge og forstå væsentlige aktuelle udviklingstendenser 

3. Eleverne må lære at klargøre, diskutere og tage stilling til værdier 

4. Eleverne må lære at forholde sig til udviklingen og alternativer til udviklingen i forhold til 

værdier og rådende magtforhold 

5. Eleverne må lære at undersøge og forstå, hvilke muligheder der er for at gribe ind i forhold 

til de dominerende udviklingstendenser og i den forbindelse lære at samtale, forhandle og 

deltage i beslutninger 

6. Den viden og de færdigheder eleverne må tilegne sig må først og fremmest bestemmes ud 

fra hvad der er nødvendig for at klare de opgaver, der er skitseret i punkterne 1-5 ovenfor 

7. Eleverne må udvikle nødvendig tillid til sig selv og til fællesskabets 

(samfundets) muligheder og lære at reflektere over egne valg og mulige konsekvenser af 

valg under de vilkår, der eksisterer i det senmoderne. 

(Kristensen, 2009, s. 41) 

  

Kristensen har hertil udarbejdet en “strukturmodel for samlet handlekompetence”, der lægger fast, 

hvilke kundskaber og færdigheder, der er brug for, for at kompetencemålene i punkt 1-5 kan opnås 

(Kristensen, 2009, s. 47). Kristensen lægger vægt på, at hvis man vælger at arbejde med hver 

delkompetence individuelt, “reducerer man indsigten til lektier, den sproglige kompetence til 

sprogeksercits, kulturteknikkerne til formelle bøjningsøvelser” og så videre. Resultatet, mener han, 

vil blive en praksis, hvorigennem undervisning og læring bliver reduceret til færdigheder og teknik. 

Her skal undervisning og læring i stedet, fastholdes “i forløb hvor der arbejdes problemorienteret, 

undersøgende, erkendelsessøgende og i stort omfang tværfagligt” (Kristensen, 2009, s. 51). 

Opfattelsen bag modellen er at skolen må hjælpe eleverne med at tilegne sig handlekompetence i 

dens "brede form". Tilegnelsen af handlekompetence må blandt andet ske “i funktionelle arbejds- 

og læringsforløb, hvor flere af delkompetencerne er i spil samtidigt, også selvom man periodisk 
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søger at koncentrere sig om, at eleverne i særlig grad tilegner sig enkelte delkompetencer” 

(Kristensen, 2009, s. 51).  

6.6 John Hattie og Målstyret læring 

6.6.1 Hatties evidensbaserede forskning 

I Danmark er uddannelsesforskeren John Hattie mest kendt som førende teoretiker inden for 

evidensforskningen og ophavsmand til konceptet "Synlig læring". I forhold til førstnævnte, har 

Hattie samlet over 900 metaanalyser af pædagogiske faktorer med effekt på læring. Disse har han 

rangordnet og dermed lavet en prioriteret liste over, hvilke indsatser, der giver størst 

læringsudbytte eller læring (Bjerre, et al., 2017, s. 7). I Hatties bog Synlig læring for lærere lægges 

der vægt på, at Hattie ikke påstår, at en bestemt måde at undervise på har en bestemt effekt. “Men 

kvantitativ forskning kan afdække statistiske korrelationer mellem for eksempel bestemte måder at 

undervise på og et dertil svarende læringsudbytte” (Hattie, 2013, s. 13). Evidensbaseret viden 

udstyrer ikke læreren med handlingsregler, men med hypoteser, der kan bruges til “intelligent 

problemløsning”. Hattie mener, at “lærergerningen skal udøves på grundlag af størst mulig viden 

om hvilke undervisningsformer, der med størst mulig sandsynlighed bedst muligt stimulerer 

elevens læring.“ Hattie lægger dog vægt på, at “Metodefrihed ikke er en frihed til at gøre hvad som 

helst, men til at vælge metoder, der med størst mulig sandsynlighed virker i den pågældende 

situation” (Hattie, 2013, s. 11-14). 

6.6.2 Synlig Læring 

Hatties bog Synlig Læring – for lærere handler om ”hvilke aspekter af undervisningen der virkelig 

gør en forskel for elevernes  læring”, som han selv formulerer det (Hattie, 2013, s. 23). "Synlig 

læring", eller "Visible Learning", kan ses som Hatties forsøg på at omsætte sin forskning, om “hvad 

der virker”, til et koncept om, hvordan man får det til at virke. Det “synlige” refererer, ifølge Hattie, 

først og fremmest til at gøre elevernes læring synlig for lærerne og sikre en klar identifikation af de 

kvaliteter, der udgør en synlig forskel for elevernes læring. Endvidere “at alle i skolen kan se den 

synlige indvirkning, de har på læringen i skolen (både elever, lærere og skoleledere) Men det 

synlige aspekt refererer også til “at gøre undervisningen synlig for eleverne, så de lærer at blive 

deres egne lærere, hvilket er kernekvaliteten ved livslang læring eller selvregulering, og ved den 

lyst til at lære, som vi stærkt ønsker, at eleverne skal værdsætte” (Hattie, 2013, s. 23). 
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6.6.3 Målstyret læring 

I ”Synlig læring” beskæftiger Hattie sig med forskellige aspekter af undervisningens praksis, 

herunder ”Målstyret læring”. Der er to elementer i “Målstyret læring”: Læreren må være tydelig når 

det kommer til, hvad der skal læres af lektionen eller lektionerne (“læringsmål”), og læreren skal 

endvidere have en metode, der kan give viden i forhold til, om den ønskede læring er opnået 

(“kriterierne for målopfyldelse”). 

                  Målstyret læring forudsætter at læreren ved, hvad der er hensigten med lektionen og 

samtidigt sikrer, sig at også eleverne ”ved hvor de er på vej hen”. Det er vigtigt disse veje også er 

tydelige for eleverne. Læreren skal have viden om, hvordan alle eleverne kan holde sig på sporet 

imod læringsmålet. Efterfølgende skal læreren vurdere alle elevers fremskridt imod målene (Hattie, 

2013, s. 88). 

 

6.6.4 Læringsmål 

Ifølge Hattie må læringsmål være en kombination af “overflade”, “dybde” og “begrebslig” læring. 

Gode mål beskrives som når det er klart for eleverne hvilken type præstation de skal levere eller 

på hvilket niveau, der skal præsteres. På den måde ved eleverne, ”hvor og hvornår de har opnået 

den tilsigtede læring”. Det er vigtigt, at læreren fastlægger passende udfordrende mål og 

strukturerer situationer så målene kan nås (dette er kendetegnet ved ”effektive lærere”). Kan 

læreren få eleverne til at forpligte sig på at nå målene og giver passende feedback, til hvordan 

læringen kan styrkes, mens de arbejder med målene, er sandsynligheden større for at de når disse 

mål (Hattie, 2013, s. 89). 

6.6.5 Kriterier for målopfyldelse 

Hattie mener, at eleverne kan blive aktivt involverede når ”kriterierne for målopfyldelse” skal 

udformes. Han mener alt for mange elever ikke ved, hvornår de ”er nået frem”, og at nogle 

læringsmål ikke ”forsyner eleverne med kriterier for målopfyldelse eller viden om, hvordan de vil 

blive bedømt. Hattie opstiller ”fem essentielle komponenter” ved ”læringsmål” og ”kriterier for 

målopfyldelse”: ”udfordring, forpligtelse, selvtillid, høje forventninger (eller elevforventninger) og 

begrebslig forståelse” (Hattie, 2013, s. 94-95). 
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7 Teoretisk analyse af Læringsmålstyret 
undervisning 

Vi har undersøgt Undervisningsministeriets forslag til, hvordan Lmuv kan praktiseres i skolen, for at 

kunne lave en analyse og diskussion af, om der er en divergens i forholdet mellem aspekter af 

elevernes almene dannelse og Lmuv. Den teoretiske analyse og diskussion er også et springbræt 

for vores undersøgelse og analyse af empiri, der bearbejder dette yderligere, og som endvidere 

prøver at afklare, hvorledes der kan arbejdes hermed.  

7.1 Læringsmålstyret undervisning som didaktisk 
redskab 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udgav i 2016 en 36 sider lang vejledning som 

inspiration til arbejdet med Lmuv: “Læringsmål - Inspiration til at arbejde med læringsmål i 

undervisningen.” Formålet med vejledningen er at: 

Give(r) 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 

           (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016b) 

  

I vejledningen finder man ministeriets model “relationsmodellen”. Denne model inddrager fire 

forskellige dimensioner som alle er tæt forbundet: Læringsmål, læringsaktiviteter, tegn på læring 

og evaluering. Den didaktiske model, over undervisningens planlægning, gennemførelse, og 

evaluering, fremstår meget enkel, hvis man holder den op imod, for eksempel, Hiim og Hippes 

“didaktiske relationsmodel”. “Den didaktiske relationsmodel” indeholder seks forskellige 

dimensioner: Læringsforudsætninger, rammefaktorer, mål, indhold, læreprocessen samt 

vurdering/evaluering. Disse skal alle tages i betragtning, både individuelt og i samspil med 

hinanden, i planlægning af undervisningen. 
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I Hiim og Hippes model indgår dimensionen 

“læringsforudsætninger”. Denne dimension er yderst vigtig 

når undervisningen skal differentieres. Det er vigtigt at have 

viden om elevernes forudsætninger når undervisningen 

skal planlægges. Denne dimension indgår, i Hiim og 

Hippes model, som en hel naturlig overvejelse læreren må 

gøre sig. Når undervisningsdifferentiering i forbindelse med 

den Lmuv omtales, i Ministeriets vejledning til arbejdet med 

“relationsmodellen”, kommer læringsforudsætninger som et 

underpunkt, og er ikke en selvstændig del af modellen. 

  

 Ifølge Hattie indebærer differentiering af undervisningen, hvis den skal være effektiv, 

at læreren har en viden om, hvor hver enkelt elev “er i sin rejse imod kriterierne for målopfyldelse”. 

Her også i forhold til viden og forståelse. (“overflade”, “dybde” og “begrebslig” læring er de tre 

forståelsesniveauer inden for Hatties “Begrebslige forståelse”). Her tager den “didaktiske 

relationsmodel” hensyn til dette allerede i udarbejdelsen af undervisningsplanen. Dette ser vi som 

en klar styrke og decideret mangel i “relationsmodellen.” 

Et andet område, som "den didaktiske relationsmodel" indeholder, og som 

ministeriets model har udeladt, er “rammefaktorer”. Her skal læreren gøre sig overvejelser om, 

hvad der helt praktisk kan lade sig gøre i undervisningen. Har vi de nødvendige redskaber til 

rådighed, kan læringsaktiviteten lade sig gøre inden for antallet af lektioner, antallet af elever i 

klassen og så videre. Dette får os til at spørge ind til om Lmuv, inden for Undervisningsministeriets 

tænkte rammer, rent praktisk kan lade sig gøre, eller om det bliver en for kompliceret og 

omfattende metode? 

Processen i “relationsmodellen” for Lmuv lægger op til, at der konstant sættes mål for 

lektionen, at der ses efter tegn på læring og gives feedback. Og på denne baggrund skal 

undervisningen differentieres, og der skal evalueres. Samtidig kan læreren med fordel inddrage 

eleverne i arbejdet med klassens undervisningsmål, herunder deres egne individuelle mål. At der 

også skal arbejdes med individuelle mål fremgår af Folkeskolelovens §18 stk. 4. Her beskrives der, 

at læreren løbende skal evaluere elevernes udbytte af undervisningen og opstille individuelle mål i 

samarbejde med eleverne (Ministeriet for Børn Undervisning og Ligestilling, 2016a). Vælger man 

at opstille individuelle læringsmål for hvert forløb kan det være en kompliceret proces, set i relation 

til det ofte store antal elever i klasserne i folkeskolen, der som regel kun har en enkelt lærer 

tilknyttet i det enkelte fag eller lektion.  

Figur 3: Den Didaktiske Relationsmodel. 
(Den didaktiske relationsmodel, 2012) 
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Ifølge vejledningen for den Lmuv skal læreren undervejs i undervisningsforløbet drøfte 

undervisningsmålene og dermed “kriterierne for målopfyldelse”, for at støtte den enkelte elev i sin 

læreproces. Hattie lægger i forbindelse med “Målstyret læring” vægt på “kriterier for målopfyldelse.” 

Det er vigtigt, at eleverne bliver aktivt involverede i udformningen af “kriterier for målopfyldelse”, og 

forpligter sig på dem. Dette skal læreren hjælpe eleverne med. “Målstyret læring” forudsætter 

nemlig, ifølge Hattie, at læreren ved, hvad der er hensigten med lektionen(erne) og samtidigt sikrer 

sig at eleverne også har denne viden. At eleverne er aktivt involverede i udformningen af kriterier, 

er forbundet med “viden om endestationen”, at vide hvornår man er nået frem:  

Et læringsmål som at “lære at bruge velegnede adjektiver” forsyner for eksempel ikke 

eleverne med kriterier for målopfyldelse eller viden om, hvordan de vil blive bedømt. 

Forestil dig, at jeg simpelthen bad dig om at sætte dig ind i din bil og køre. På et eller andet 

specificeret tidspunkt ville jeg lade dig vide, om du var nået frem (....) For alt for mange 

elever føles læring på denne måde (Hattie, 2013, s. 94). 

  

Alt dette fører os frem til et spørgsmål om tidsaspektet, og vi sætter os spørgende overfor, om det 

overhovedet kan lade sig gøre inden for lærerens forberedelsestid og  den enkelte lektion. Vi er 

dog klar over at, der kan arbejdes med et forløb over en længere tidsperiode, og set i dette 

perspektiv ser vi selvfølgelig muligheder i, at dette kan lade sig gøre. Arbejdes der med Lmuv, som 

vi mener der lægges op til fra Undervisningsministeriets side, ser vi desværre en risiko for at 

lærerne, i mangel af forberedelsestid, kan komme til ensidigt at styre undervisningen ud fra 

læringsmål, feedback og evaluering. Det kan endvidere, ud fra vores synspunkt, resultere i, at 

læreren nedprioriterer andre vigtige sociale aspekter af undervisningen, herunder arbejdet med 

elevens alsidige udvikling. Ifølge Carsten Hegnsvad, vil dette resultere i øget anvendelse af 

“manualiserede undervisningsprogrammer" og "standard-tjeklister” (Hegnsvad, 2014, s. 91). 

 Den struktur som Lmuv lægger op til kan ligeledes, som vi ser det, påvirke den måde 

læreren vælger at arbejdet i forbindelse med at nå målene. For eksempel ved at udvælge en 

bestemt del af stoffet, der skal arbejdes med, da dette vurderes som det mest vigtigste, for at den 

tilsigtede læring finder sted, frem for at arbejde med stoffet i sin helhed. Stoffet skal danne 

udgangspunkt for inddragelsen af eleverne. Indholdet skal give mening for eleverne, da motivation 

og mening hænger sammen. Ifølge Brinkmann (2007) er det “at motivere nogen til noget (...) at 

præsentere noget i en meningsfuld sammenhæng, dvs. at give dem gode, meningsfulde grunde til, 

at de skal gøre noget bestemt” (Hegnsvad, 2014, s. 93). Det vil også være meningsfuldt, at 

eleverne for eksempel kan se sammenhængen mellem anvendelse og praksis., fortæller 

Hegnsvad. Hegnsvad citerer Wenger (2004), der lægger vægt på, at det ofte giver mening “når 

man kan se sine opgaver og deres sammenhæng med andre opgaver” (Hegnsvad, 2014, s. 93). 
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Ved at udvælge en bestemt del af stoffet, er der alvorlig risiko for, at læreren kommer til at 

undervise ud fra forståelsen af “teaching to the test”. Endvidere vil sådan en tilgang fuldstændig 

tilsidesætte dannelsen i processen med at lære stoffet og kan samtidig modvirke elevernes evne til 

kritisk tænkning og at kunne se noget i sin helhed. Dette vil vi komme ind på senere.  

 

7.2 Dannelsesaspektet i Lmuv 

Dannelse er et kernebegreb i den klassiske åndsvidenskab og relaterer sig ikke umiddelbart til den 

empiriske forskning. I arbejdet med Lmuv opstår der derfor et spørgsmål om evaluering og 

dokumentation af læringsprogression. Kan dette (politiske) formål med Lmuv gennemføres? 

Hermed mener vi, om man kan måle på al læring, herunder mål der indeholder dannelse. Vi vil 

påstå, at det for eksempel vil være svært at evaluere mere sociale, holdningsmæssige sider af det 

der læres. Ifølge Mette Frederiksen, folkeskolelærer, PD, didaktisk vejleder, foredragsholder 

og debattør kan helt konkrete eller specifikke færdigheder godt måles, men eleverne skal også 

lære abstrakte og komplekse kompetencer som er sværere at måle og veje: 

Læser vi formålet for faget dansk, skal eleverne fx ”fremme deres forståelse for” og 

”kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster”. I matematik 

skal de bl.a. ”forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse” og ”øve indflydelse i et 

demokratisk fællesskab”. Det er komplekse størrelser, som nødvendigvis må udvikle sig 

over tid, og som ikke lige lader sig måle og veje. Vi kan ikke hen over 3 uger, som et 

undervisningsforløb godt kunne strække sig over, præcist måle, i hvilken grad eleverne kan 

øve indflydelse på demokratiet. Men vi skal undervise i det alligevel! 

(Frederiksen, 2016) 

  

Dette spørgsmål vil vi uddybe yderligere i analysen af vores empiriske undersøgelse. I 

undersøgelsens interviews har vi blandt andet spurgt ind til, hvordan lærerne i praksis vil måle 

elevernes læring, herunder mere dannelsesmæssige aspekter af elevernes læring.  

Forenklede Fælles Mål er obligatoriske, nationale mål for, hvad eleverne skal lære inden for 

et eller flere år (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016b). For at kunne arbejde 

med FFM må læreren først lave en omsætning og operationalisering af kompetencemålene 

(flerårige læringsmål) til færdigheds og vidensmål (etårigt læringsmål). Disse skal så igen 

omsættes til læringsmål, som kan bruges i et konkret undervisningsforløb. Under 

“Kompetencebegrebet” skrev vi tidligere, at folkeskolen i dag udtrykker dannelsesbegrebet 

gennem forskellige kompetencebegreber. Følges denne tanke og logik, sammen med 
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ovenstående definition af operationalisering, kan man dermed konkludere, at der i ethvert 

læringsmål er indlejret dannelse.  

Andreas Rasch-Christensen, der er formand for den arbejdsgruppe, som, har fornyet de 

tidligere Fælles Mål, understøtter dette: “Der er hobetal af forskellige former for dannelse i Fælles 

Mål både i de enkelte fag og på tværs af fagene”. Dette bakkes op af Lars Qvortrup, som har 

forsket i skolernes brug af Fælles Mål: “Der er også mange brede mål, der handler om sociale 

kompetencer, demokratisk dannelse og evnen til at lære mere. Det er muligt, at det kunne blive 

bedre, men der er helt klart masser af dannelse i målene” (Landsorganisationen skole og forældre, 

2015) Vi stiller dog os spørgende overfor, om læreren, i udarbejdelsen og udpenslingen af 

læringsmål, kombineret med andre tekniske eller didaktiske aspekter af den Lmuv, udelukker mere 

dannelsesmæssige aspekter af undervisningen og dermed elevens almene dannelse.  

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, siger i en artikel til 

magasinet skolebørn følgende: 

Folkeskolereformens succeskriterium er snævre faglige mål. Jo mere præcist man 

beskriver sådanne læringsmål, jo større er risikoen for, at man kommer til at fokusere alt for 

meget på lige præcis de læringsmål i stedet for at fokusere på den enkelte elevs alsidige, 

personlige udvikling og livsoplysning. 

(Landsorganisationen skole og forældre, 2015) 

 

Dette går godt i tråd med Hans Jørgen Kristensens handlekompetencemodel og dermed hans syn 

på dannelse. Kristensen lægger her vægt på, at hvis man arbejder med hver delkompetence 

individuelt, bliver det en praksis hvor undervisning og læring reduceres til færdighed og teknik. 

Derfor mener Kristensen at læreren og skolen må hjælpe eleverne i tilegnelsen af 

“handlekompetencen”, og dermed denne form for dannelse (politisk eller demokratisk dannelse), i 

dens helhed. Hvis læreren endvidere inddrager eleverne i arbejdet med læringsmålene som Hattie 

og Den Lmuv lægger op til, arbejdes der hen imod kompetencerne (eller dannelsesidealet), nemlig 

at kunne “være med til at forme deres fremtid”- at eleverne udvikler en kompetence til at handle, 

som Kristensen finder vigtigt. I Kristensens kompetencestruktur, beskriver han, som nævnt, 7 

kompetencemål. Her er punkt nummer 5 et eksempel på det, at eleverne skal kunne tage del i det 

demokratiske samfund, med rettigheder og pligter, hvilket indebærer at eleven ikke kun skal kunne 

indgå i samfundet men også kunne forme det: “Eleverne må lære at undersøge og forstå, hvilke 

muligheder der er for at gribe ind i forhold til de dominerende udviklingstendenser og i den 

forbindelse lære at samtale, forhandle og deltage i beslutninger” (Kristensen, 2009, s. 41). Vi 

mener, at hvis man ud fra Kristensens udlægning af “handlekompetence”, skal arbejde med 

snævre læringsmål i den Lmuv (det vil Kristensen formentlig kalde “delkompetencer”), skal man 
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arbejde tværfagligt. Når handlekompetencerne er i brug i det virkelige liv, er det nemlig ofte i 

forbindelse med problem- og opgaveløsning, at bruge kompetencer eller delkompetencer i en 

anden kontekst, og det lægger det tværfaglige arbejde op til. Tværfagligligt arbejde i skolen har at 

gøre med faglig viden og faglige færdigheder. Dette understreger han blandt andet, i forbindelse 

med de fem første kompetencemål, (1-5 i listen med 9 kompetencemål). Faglig viden og faglige 

færdigheder læres “funktionelt” i de tværfaglige forløb. 

Sammenligner man Kristensens syn på dannelse, eller "handlekompetence" med 

Klafkis, er der visse ligheder. For eksempel når det kommer til de “tre grundlæggende evner”, som 

Klafki påpeger. Klafki lægger i sin didaktiske tænkning vægt på, at “undervisningsplanlægning 

forudsætter en forestilling om mening med undervisningen og dermed en forestilling om 

undervisningens mål og grundstruktur” (Klafki, 2011, s. 19). Ifølge Klafki er den almene målstruktur 

for undervisningen, og dermed også mål for elevernes dannelse, udviklingen af elevernes 

“selvbestemmelsesevne” og “solidaritetsevne”, hvis moment er “medbestemmelsesevnen”. 

Dannelse må opfattes som en sammenhæng mellem disse tre “grundlæggende evner”.  

Klafki mener, at eleverne gennem undervisningen, i større og større grad, skal tilegne 

sig “selvstændige erkendelse" samt "vurderings- bedømmelses- og handlemuligheder" så at de 

reflekterende og aktivt kan analysere og tage stilling. ærerne i deres arbejde med Lmuv gør dette i 

praksis. Men som vi er kommet ind på, kan arbejdet med Lmuv stille store krav til planlægning og 

udførelse.  

Desuden mener Klafki, at indholdet i undervisning ikke blot skal være et middel til at 

opnå et mål, da indholdet er vigtigt i sig selv. Ligger indholdet indenfor elevens forståelsesniveau 

fremmer og påvirker det elevens egen aktivitet. Men det kan kun lade sig gøre, hvis indholdet 

samtidig er meningsfuldt for eleverne, det skal ikke blot reproduceres. Her er den “dobbelte 

åbning” nødvendig, da der ifølge Klafki ikke finder dannelse sted, hvis der kun er påvirkning udefra 

og dermed kan man stille spørgsmål om det giver mening at arbejdet med snævre læringsmål, 

som vi er kommet frem til at den Lmuv ofte lægger op til, ud fra et dannende perspektiv. Carsten 

Hegnsvad mener at der ikke er noget galt i at belyse mål, men at det samtidig er vigtigt at overveje, 

hvilke interesser, værdier og forhold, der ikke bliver belyst i den sammenhæng. Fokuserer man 

alene på den tekniske opdeling og læringsmål, som vi er kommet ind på tidligere, herunder snæver 

feedback på undervisningen, kan der ske en instrumentalisering. Ud fra Skjervheims begreb “den 

instrumentelle fejltagelse” konkluderer han, at hvis vi ønsker et samfund, hvor det enkelte individ 

har sin ret og kan deltage i et demokratisk samfund, skal der ikke alene fokuseres på den tekniske 

opdeling af læringsmål.  Når den Lmuv har et stort fokus på undervisningsmål og den enkelte elevs 

læringsmål nedprioriterer det, ifølge Hegnsved “den undervisningsmæssige dialog og arbejdet med 

at skabe faglig og social sammenhæng” (Hegnsvad, 2014, s. 91).  
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Tidligere Undervisningsminister, Ellen Trane Nørby, mener derimod at uddannelse og 

dannelse går hånd i hånd. Hun mener ikke, at målstyret undervisning skulle stå i vejen for arbejdet 

med elevernes dannelse. Tværtimod. Hun siger således: ”Hvorfor i alverden skulle det modarbejde 

at være et dannet menneske, at man lærer mere og bliver bevidst om sin egen læring?” 

(Landsorganisationen skole og forældre, 2015). Ellen Trane Nørby kommer her ind på folkeskolens 

formålsparagrafs dobbelte formål.  Men hun kommer ikke med nogen udlægning af, hvordan man 

kan arbejde med Lmuv så det også tager vare på elevernes dannelse. Andreas Rasch-

Christensen, der er skoleforsker og forskningschef på VIA University College, understreger at der 

kan være en fare for, at skolernes arbejde med dannelse helt eller delvis forsvinder, fordi man kun 

arbejder med alt det, der kan måles og vejes. Han mener, at der burde det være et politisk ansvar 

at sige til skolerne, at der også skal være et fokus på det andet, altså dannelsen 

(Landsorganisationen skole og forældre, 2015). Som Peter Wolsing lægger vægt på, ligger der en 

dobbelthed i folkeskolens formålsparagraf, nemlig et aspekt af dannelse og uddannelse, “det 

dobbelte formål”.  Lige præcis hvilke krav der er til uddannelse og dannelse, i 

formålsparagrafferne, bliver dog til stadighed diskuteret, og der kan være mange udlægninger 

heraf. Men set i lyset af “det dobbelte formål”  er begge formål folkeskolens opgave. Ifølge Lars 

Qvotrup bliver det da også et alvorligt problem for folkeskolen, hvis man adskiller faglige 

kompetencer (uddannelse) og dannelse.   

Qvotrup mener også, at “Man kan ikke være dannet, hvis man ikke kan læse og skrive, ikke 

taler fremmedsprog og ikke ved, hvor Syrien ligger. Omvendt kan man ikke bruge sine 

kompetencer uden dannelse. Hvis du kun kan årstal og geografisk viden uden at have værdier og 

normer, som kompas for det, så er det retningsløst” (Landsorganisationen skole og forældre, 2015) 

Dette gøres tydeligt i Klafkis kategoriale dannelsesteori, her kombineres elementer af materiale og 

formale dannelsesteorier, da han mener at disse ikke kan stå hver for sig. De materiale 

dannelsesteorier indeholder et fokus på indhold. Man skal tilpasse sig og lære den vigtigste viden 

og de vigtigste færdigheder i kulturen (Nordahl, 2012, s. 91). De formale dannelsesteorier lægger 

vægt på formen og udviklingen af elevens evner. Det potentiale for udvikling som lægger i det 

enkelte individ skal frigøres og tages i brug af individet selv. Elever skal kunne beherske metoder 

og tænkemåder i nye læringssituationer (Nordahl, 2012, s. 94-95). 
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8 Undersøgelsen 

8.1 Introduktion  

Vi har interviewet fire forskellige professionelle fagpersoner. En indskolingslærer (bilag 1 - lærer er 

fremadrettet forkortet som “A”), som har arbejdet som lærer i 16 år og underviser i dansk og 

kristendomskundskab. Hun er desuden læsevejleder og specialundervisningslærer. En 

efterskolelærer (bilag 2 - lærer fremadrettet forkortet som “B”), som har arbejdet som lærer i 2 år 

og underviser i matematik og naturfag. En udskolingslærer (bilag 3 - fremadrettet forkortet som 

“C”) som har arbejdet som lærer i 12 år og underviser i kristendomskundskab, samfundsfag, 

historie, idræt, dansk, geografi og innovation og en formand for en skolebestyrelse (bilag 4 - 

fremadrettet forkortet som “D”). En udskolingslærer (bilag 3 - lærer fremadrettet forkortet som “C”), 

som har arbejdet som lærer i 12 år og underviser i kristendomskundskab, samfundsfag, historie, 

idræt, dansk, geografi og innovation. Vi har yderliger en formand for en skolebestyrelse (bilag 4 – 

formand fremadrettet forkortet som “D”). Ind- og udskolingslærerne er begge pålagt at arbejde 

målstyret med metoden “målpilen” da de begge er ansat af Esbjerg kommune. 

  

Under arbejdet med meningskondenseringen af de transskriberede interviews, er vi kommet frem 

til to overordnede problematikker i arbejdet med Lmuv, når aspekter af elevernes almene dannelse 

skal varetages. Under arbejdet med den teoretiske analyse er vi kommet frem til to overordnede 

problematikker i arbejdet med Lmuv, når aspekter af elevernes almene dannelse skal varetages. 

Disse er: 

  

 Lmuv, som det lægges op til fra Undervisningsministeriets side giver risiko for, at lærerne, i 

mangel af forberedelsestid, kan komme til ensidigt at styre undervisningen ud fra 

læringsmål, feedback og evaluering. Lmuv, som det lægges op til fra 

Undervisningsministeriets side, giver risiko for, at lærerne, i mangel af forberedelsestid, kan 

komme til ensidigt at styre undervisningen ud fra læringsmål, feedback og evaluering. Det 

kan resultere i nedprioritering af andre vigtige undervisningsmæssige og sociale aspekter, 

og hermed elevernes almene dannelse. Dog er der dannelse indlejret i Fælles Mål.  

 Eleverne skal inddrages i undervisningsmål så er de med til at udforme individuelle mål, for 

da det er en del af dannelsesprocessen, for eksempel dannelsen af den “demokratiske 

medborger”. Eleverne skal inddrages i planlægning af undervisningen og mål, blandt andet 

være med til at udforme individuelle mål, da det er en del af dannelsesprocessen, for 

eksempel dannelsen af den “demokratiske medborger”.  
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Vi har udvalgt fire forskellige respondenter for at kunne danne os et billede af, hvordan de oplever 

arbejdet med Lmuv og elevernes dannelse i praksis, herunder om de ser en divergens i dette 

forhold.  

8.2 Analyse 

I forhold til den førstnævnte overordnede problematik, kan vi udlede følgende:  B og D forholder sig 

ikke til dette i interviewet. Lærer B bruger ikke tid til at planlægge Lmuv da målene er integreret i 

de netbaserede undervisningsplaner som B benytter sig af. På baggrund af dette har vi valgt at 

udelade dem fra denne del af analysen.  

To af lærerne, A og C oplever at Lmuv kræver for meget forberedelsestid. Lærer C siger for 

eksempel:  “At man skal følge op med den enkelte elev og lægge skema for den enkelte elev. Det 

er der ikke chance i helvede for at man komme til at ske i virkeligheden (bilag 3 s., l. 29-30)”. De 

vælger begge hvornår det giver mening at arbejde med metoden selektivt ud fra et fagproffesionelt 

skøn. A siger: “det er at veksle sin undervisning mellem forskellige metoder og forskellige måder at 

arbejde på (bilag 1 s.2, l. 38-39)” Således ser de ikke et misforhold i forbindelse med arbejdet med 

den Lmuv da de arbejder med mere dannelsesmæssige aspekter sideløbende. Lærer A i sit 

samvær med eleverne (bilag 1 s. 2, l. 9-10). Når A taler om dannelse, mener A at det er konkrete 

færdigheder såsom “at kunne være stille i timen og kunne lytte til andre. Kunne lade andre komme 

til orde. Diskutere og debattere og stadig respektere andre (bilag 1 s.2, l. 28-30)”. 

To af lærerne, A og C oplever, at Lmuv kræver for megen forberedelsestid. Lærer C siger 

for eksempel:  “At man skal følge op med den enkelte elev og lægge skema for den enkelte elev. 

Det er der ikke chance i helvede for at man komme til at ske i virkeligheden" (bilag 3 s.3, l. 37-39). 

De vælger begge hvornår det giver mening at arbejde med metoden selektivt ud fra et 

fagprofessionelt skøn. A siger: “det er at veksle sin undervisning mellem forskellige metoder og 

forskellige måder at arbejde på" (bilag 1 s.3, l. 47-48). Således ser de ikke et misforhold i 

forbindelse med arbejdet med den Lmuv, da de arbejder med mere dannelsesmæssige aspekter 

sideløbende, lærer A i sit samvær med eleverne og andre aktiviteter (bilag 1 s. 4, l. 19-20). Når A 

taler om dannelse, mener A, at det er konkrete færdigheder såsom “at kunne være stille i timen og 

kunne lytte til andre. Kunne lade andre komme til orde. Diskutere og debattere og stadig 

respektere andre" (bilag 1 s.3, l. 37-38). 

Lærer C arbejder ikke med sociale mål, da C ikke mener at have nok tid med eleverne til at 

have et godt nok kendskab til dem, til at det vil give mening: “det må klasselæreren gøre" (bilag 3 

s.2, l.25).4)”.  C mener ikke man kan sætte specifikke mål for dannelse da læreren mener, at for at 

det kan lade sig gøre, må man først vurdere, hvad dannelse er, og det kan man ikke finde et 
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entydigt svar på. C mener at eleverne skal udvikle en forståelse for og en viden om, for eksempel 

“demokrati i Danmark?” (bilag 3 s.6 l. 17). Lærer C refererer dog til at der i princippet indgår 

dannelse i Fælles Mål, og dermed også undervisningsmål: “for det er jo lige pludselig et 

læringsmål altså rent fagligt. Kigger man på Fælles Mål i alle fag er meget af det jo også bygget op 

omkring dannelse" (bilag 3 s. 6 l34-36)”6 l. 21-23)”.   

Vi vil nu beskæftige os med vores anden overordnede problematik. Set ud fra Klafkis og 

Kristensens forståelse af “handlekompetence” og “kategorial dannelse” ser vi inddragelse af 

eleverne i undervisningen som et vigtigt aspekt i elevernes politiske eller kategoriale dannelse. 

Dette kommer vi ind på i analysens diskussion og konklusion. Arbejdet med Lmuv lægger blandt 

andet op til, at målene skal være synlige for eleverne, der skal arbejdes med individuelle mål, og 

der skal evalueres på mål. Mange af disse områder kan eleverne inddrages i.  

Alle tre lærere arbejder med elevinddragelse i den Lmuv, både i forbindelse med 

undervisningsmål og individuelle mål. Dette gør de i forskelligt omfang. Lærer A arbejder med 

læringsmål i sin undervisning ved at skrive målene op på tavlen, snakke med eleverne om målene 

og ved at italesætte dem løbende i undervisningen. A’s elever arbejder “af og til” med individuelle 

mål og “kompetencer” (A’s eget ord) (bilag 1 s.1, l. 22-24). Lærer B taler med eleverne i starten af 

hvert forløb om, hvad der skal læres. Lærer C gør ofte målene synlige ved at skrive dem på tavlen, 

“hænge noget op”, finde dem sammen med eleverne og "skrive dem ind" og fører dialog om dem 

(bilag 3 s.1 l. 16-19). C inddrager ikke eleverne i udvælgelsen af målene. “Der er jeg den 

professionelle. Den dialog har jeg ikke med dem” (bilag 3 s.4 l. 5).   

Lærer CC bruger sjældent synlige mål for en enkelt time, men inddrager den ved 

længerevarende forløb. A benytter sig af logbog, når der skal evalueres på de individuelle mål. 

Denne fører eleverne selv (bilag 1 s. 1, l. 24-25). De faglige mål evaluerer A sammen med 

eleverne, blandt andet ved brug af “læringsbarometer” (bilag 1 s. 1, l. 20).  B bruger evaluering, da 

den ligger implicit i undervisningssystemet, hvor læreren evaluerer ud fra et evalueringsskema. På 

den måde tjekkes der op på om eleverne har nået målene. B er meget positiv overfor mål, da det 

giver “retning nogle pejlemærker i forhold til undervisningen”  (bilag 3 s. 2, l 18 ). C benytter mange 

forskellige metoder når Lmuv skal evalueres “Jeg kan godt lide at lege det lidt ind. Med LEGO. 

Hvor man skal prøve at bygge de her mål" (bilag 3 s.2 l. 11-12). Ellers benytter C sig af 

fremlæggelser, Quiz, KAHOOT og rollespil (bilag 3 s. 2 l. 14-15). C benytter sig ikke af 

selvevaluering hos eleverne, da C ikke mener det er brugbart. “Jeg syntes det har meget lidt meget 

lidt kvalitet. Men jeg har snakket med en del andre lærer omkring hvad de gør (...) sjovt nok så 

især drengene de er super gode til alting" (bilag 3 s.6 l. 4-5). 

Til slut vil vi inddrage formanden for skolebestyrelsen: D har et overordnet syn på arbejdet 

med dannelsesmål. D mener, at der på skolerne allerede arbejdes meget med dannelse. Skolerne 
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burde ifølge D forsøge at udforme dannelsesidealer (vi regner med at D taler foruden 

formålsparagraffen). Og det har D diskuteret til et skolebestyrelsesmøde. D mener skolen burde 

sætte ord på, hvad de forventer af eleverne: "Hvis man tør sætte mål på hvad god dannelse er. så 

bliver eleverne skolet til at være godt dannet” (bilag 4 s. 1, l. 26). Den eneste ulemper D ser er, at 

det kan afføde forskellige diskussioner i forhold til, hvad god dannelse: “hvis man tør at sætte mål 

på hvad god dannelse er” (bilag 4 s. 2, l. 2). Og at man tør lave disse valg: “Fordi hvem er det der 

tør at sætte disse kriterier på” (bilag 4 s. 1, l. 4). I den forbindelse mener D der godt kan arbejdes 

med eksplicitte dannelsesmål i undervisningen: “Vi skal da bare have lavet nogle Forenklede 

Fælles mål for dannelse” (bilag 4 s. 1, l. 5-6).  Og dermed også at de gerne må være synlige for 

eleverne: “Det her skal du skulle kunne når du forlader 3. klasse. Tre gradueringer ligesom Fælles 

Mål” (bilag 4 s. 1, l. 8-9).  

8.3 Undersøgelsens diskussion og konklusion  

Ud fra lærer C’s perspektiv indgår der dannelse i Fælles Mål. I udviklingen af “handlekompetence” i 

Kristensens perspektiv består dannelse af en række kundskaber og færdigheder der skal arbejdes 

med og bekræfter således C, der mener at der indgår dannelse i Fælles Mål. Dette passer også 

godt sammen med Klafkis syn på dannelse, der både er formal og materiel. 

I forhold til om metoden bag Lmuv er for teknisk og tidskrævende ser lærer A og C 

det som et problem at varetage Lmuv alene som det lægges op til fra Undervisningsministeriets 

side. Hvis fokus på elevernes almene dannelse, som lærerne definerer den, skal køre 

sideløbende, ser vi et misforhold i forhold til det tidsmæssige aspekt. Lærerne arbejder dog 

selektivt med Lmuv og ser derfor arbejdet med læringsmål og elevernes almene dannelse, som 

sideløbende processer. Som vi fortolker det, ser lærerne almen dannelse som sociale færdigheder, 

hvilket især tydeligt i lærer A’s udsagn om dannelsesmål, beskrevet i ovenstående afsnit. Og det er 

disse der arbejdes med sideløbende. Vi lægger dog mærke til, at kun en af lærerne forholder sig til 

at dannelse kan indgå som en del af den Lmuv, der ligger implicit i de Fælles Mål, der arbejdes 

med.   

Man kan sige, at flere af de måder, hvorpå lærerne inddrager eleverne i arbejdet med 

læringsmål, er hensigtsmæssige ud fra et teoretisk perspektiv. Dette understøttes af Klafkis 

dialektiske dannelse, hvor der lægges vægt på, at elevernes egen aktivitet i dannelsesprocessen 

er af stor betydning. Klafki betragter som en direkte forudsætning for dannelse. Læreren inddrager 

dog kun eleverne i den forstand, at målene bliver gjort synlige for dem og der bliver talt herom. 

Eleverne har kun medindflydelse på de mål, der er deres egne individuelle mål. Vi er ikke helt klare 

over hvilken indflydelse dette har på elevernes dannelse til, for eksempel, handlekompetente 

borgere (Kristensens “handlekompetence”). Ud fra Kristensens “dannelsesteori” eller 
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“kompetencebegreb”, der blandt andet lægger vægt på udvikling af “fremtidsberedskab”, at tage 

del i “et kompliceret og pluralistisk og uddannelseskrævende samfund” (samfundsmæssige træk i 

senmoderniteten”) og “som borgere kunne tage del i diskussionen om de måder, vi indretter os 

med hinanden på ud fra en forståelse af samfundet som demokratisk”, kan man spørge sig selv 

om det ikke i stedet pacificerer eleverne.   

Vi ser dog flere grunde til, at de forskellige lærere ikke inddrager eleverne mere end de gør. 

Lærer A er lærer i indskolingen, og vi stiller derfor spørgsmål til, hvor meget medbestemmelse der 

giver mening. Lærer C finder slet ikke tiden til det og lærer B overvejer det ikke, da han arbejder 

med allerede tilrettelagt materiale, hvor eleverne ikke kan gå ind og få en stor grad af 

medindflydelse. 

9 Diskussion 
 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde den 7. oktober 2014 en rapport som har til 

formål at inspirere skoleledere og lærere til at arbejde systematisk med at bruge data om 

elevernes læring og progression til at udvikle undervisningen. På side 41 i rapporten står der 

følgende:  

En anden mulig negativ konsekvens af evaluering er, når evalueringskriterierne bliver mål i 

sig selv. I undervisningssammenhæng er teaching to the test et eksempel på dette. 

Lærerne kan komme til at indrette undervisningen efter, at eleverne tilegner sig de ting, der 

måles på i fx nationale test, i en grad, der er kontraproduktiv i forhold til andre, overordnede 

mål med det pågældende fag.  

            (Danmarks Evalueringsinstitut, 2014) 

Man kan dermed diskutere om man evaluerer på mål, i forbindelse med Lmuv, for at dokumentere, 

eller man arbejder med evalueringen af mål for at styrke mere alsidige elementer af elevens læring 

og udvikling? Dette understøtter vores analyse af Undervisningsministeriets vejledning i afsnit 8: 

Ved at udvælge en bestemt del af stoffet, er der alvorlig risiko for, at læreren kommer til at 

undervise ud fra forståelsen af “teaching to the test”. Her konkluderede vi, at en sådan tilgang i 

værste fald kunne tilsidesætte dannelsen i processen med at lære stoffet, og samtidig have en 

negativ effekt på elevernes evne til kritisk tænkning, og at kunne se noget i sin helhed. Dette 

understøttes af en rapport fra Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og 

Forskning (Kora) om “Review af resultatbaseret styring Resultatbaseret styring på grundskole-, 

beskæftigelses- og socialområdet” (Møller, Iversen, & Andersen, 2016). Selvom rapporten er 

baseret på forskning fra før folkeskolereformen trådte i kraft, i 2014, ser vi den som relevant, da 
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den nye folkeskolereform har medført mere målstyring i folkeskolen, blandt andet gennem 

resultatmål i nationale tests:  

Samlet konkluderer Kora, at resultatbaseret styring virker, men ikke altid efter hensigten. 

Der opstår ofte en række utilsigtede effekter - først og fremmest målfiksering: Man 

fokuserer på at opfylde de opstillede mål og glemmer at løse andre vigtige opgaver, som 

der ikke er sat mål op for. 

(Hermann, 2016) 

  

I en rapport fra Danmarks evalueringsinstitut, EVA, der går under titlen “Alsidig udvikling - 

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling” fra 2009, er 

baseret på kvalitative interviews med lærere, skoleledere og andre fagpersoner. I rapporten 

belyses seks udvalgte skoler og kommuners forståelse af begrebet "alsidig udvikling", og 

hvordan lærerne på disse arbejder med at omsætte begrebet i praksis. Yderligere belyser den de 

muligheder og udfordringer som der kan ligge i skolernes konkrete arbejde med dette (Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2009, s. 7).  

Analysen peger på, at lærerne tillægger arbejdet med alsidig udvikling en stor vigtighed, 

men er reelt i tvivl om hvad det indebærer. De ser dog enten alsidig udvikling som noget der sker i 

tæt relation med eleverne eller virker gennem arbejdet med de faglige mål. Vi kan se de samme to 

tilslutninger i vores interviews. Lærer A lægger sig op ad førstnævnte, og lærer C lægger sig op ad 

sidstnævnte, der ser mange dannelseselementer i Fælles Mål. Spørgsmålet er her om man kan 

vælge et enten eller? Samtidig tydeliggør den vigtigheden af en fælles begrebskanon. Endvidere 

viser undersøgelsen:  

at lærerne oplever et dilemma i deres arbejde med undervisningen. Det kan være svært 

både at tilgodese elevernes alsidige udvikling og faglige progression. Hvis lærerne lægger 

stor vægt på arbejdet med at fremme elevernes alsidige udvikling, oplever de at de bløde 

værdier fylder så meget i undervisningen at de tager tid fra det arbejde de bliver holdt 

direkte op tidsaspektet  

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2009, s. 8) 

  

Respondenterne i vores undersøgelse gør sig ikke disse overvejelser i arbejdet med den Lmuv. 

Dog ser de problemer i et tidsmæssigt perspektiv, da de oplever Lmuv kræver megen 

forberedelsestid. De ser heller ikke, at arbejdet med læringsmål går reducerer fokus på og arbejdet 

med elevernes alsidige udvikling eller dannelse, da de arbejder sideløbende med det og kun 

arbejder selektivt med Lmuv. Diskussion går således på, om lærerne, med lov 409 fra 2014, reelt 
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har mulighed for, gennem deres forberedelse, at planlægge og evaluere Lmuv i dens tænkte form 

fra ministeriet? 

I opgaven har vi endvidere diskuteret om dannelse er målbart. Vi stiller os tvivlende overfor 

dette, da vi ikke finder nogen endegyldige svar herpå i arbejdet med analysen og undersøgelsen. 

EVA’s undersøgelse belyser endvidere, at de fleste lærere mener, at elevens alsidige udvikling er 

svær at måle (Danmarks Evalueringsinstitut, 2009, s. 9). Ser man på dannelse i et 

“handlekompetence perspektiv” vil man gennem evaluering af elevernes arbejde med 

delkompetencer som, for eksempel, at observere om eleverne viser tegn på, at de kan arbejde på 

forskellige taksonomiske niveauer, alt efter målet (tegn på læring) eller, for eksempel, bliver 

klogere på det gennem feedback (Hattie). Det kan være svært at måle al læring og udvikling og 

dermed også aspekter af dannelse.  Ifølge Eva rapporten ligger der begrænsninger i at anvende 

forskellige evalueringsmetoder. Her skal man vælge med omhu:  “personlige og almene 

kompetencer er knyttet til aspekter af den enkelte elevs kognitive, sociale og følelsesmæssige 

udvikling (hvilket) betyder at man i høj grad må basere arbejdet på kvalitative evalueringsmetoder 

der kan indfange denne kompleksitet, fx iagttagelser, samtaler og brug af logbog” (Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2009, s. 10). 

 

10 Konklusion 
I forbindelse med arbejdet med den empiriske undersøgelse, har vi først og fremmest fundet ud af, 

at arbejdet med Lmuv som det er tænkt fra ministeriets side, ud fra “relationsmodellen”, og som det 

bliver praktiseret ude på skolerne, er en meget tidskrævende og omfangsrig proces. Metoden i sit 

fulde omfang, kan ikke lade sig gøre rent forberedelsesmæssigt med indførelsen af lov 409.  

Man skal ikke ukritisk gøre brug af Lmuv som metode. Men det betyder selvfølgelig ikke, at 

der ikke skal arbejdes hermed. Som al didaktisk teori, skal det bruges hvor det giver mening. Her 

vil vi henlede til Lotte Hedegaard og hendes term “situeret professionalisme”. Læreren må foretage 

et skøn og trækker således på en situeret professionalisme (Hedegaard-Sørensen, Molbæk, & 

Quvang., s. 13). Endvidere er det nødvendig at lærerne får mere tid til forberedelse, hvis der skal 

arbejdes med Lmuv for at alle nødvendige elementer er inkorporeret og man hermed kan 

gennemføre en kvalificeret undervisning som tilgodeser alle elever og deres forskellige niveauer. 

Vi ser en klar divergens mellem Lmuv og elevernes almene dannelse i praksis. Dette bliver 

bekræftet i vores undersøgelse da respondenterne tillægger arbejdet med den direkte målbare 

undervisning større betydning end arbejdet med de dannende aspekter. Der arbejdes med 

elevernes alsidige udvikling sideløbende.  
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Lmuv har potentiale for at varetage aspekter af elevernes alsidige udvikling, som er det 

term, der bliver brugt i folkeskolens formålsparagraf, som forbindes med almen dannelse. Gennem 

vores arbejde med teori, kan vi konkludere, at det godt kan lade sig gøre at arbejde 

læringsmålstyret og samtidig arbejde med elevernes almene dannelse, teoretisk set. Det er muligt 

at koble dannelsesmæssige aspekter til arbejdet med faglige mål (Fælles Mål). Dette kræver dog 

at man arbejder med de rette kompetencer, i en tværfaglig sammenhæng, så eleverne oplever 

meningsfuldhed med arbejdet. Inddragelse af eleverne i arbejdet med mål og evaluering er en 

nødvendighed for at kunne fremme de demokratiske processer i klasserummet. Dannelse henviser 

nemlig til kompetencer og egenskaber, der er knyttet til en forestilling om det handlingskompetente 

individ og samfundsborger.   

11 Perspektivering 
Danmark fik en delt førsteplads i den internationale test, ICCS (International Civic and Citizenship 

Education Study), der indbefatter 140.000 elever i 38 lande. ICCS undersøgte skolens arbejde 

med de unges politiske dannelse i det 21. århundrede, i et internationalt komparativt perspektiv 

(DPU, u.d.). Eleverne blev blandt andet testet i demokratisk viden og forståelse. De danske elever 

klarer sig især godt når de bliver testet i, hvad de ved om demokrati, sociale institutioner, politik og 

økonomi. Når eleverne skal bedømme om de i faglige sammenhænge bliver opmuntret til at sige 

sin mening og tage stilling samt om politiske spørgsmål bliver taget op til diskussion, ligger 

Danmark helt i top (Landsorganisationen skole og forældre, 2015) 

Det er selvfølgelig flot i at Danmark får en delt førsteplads når det kommer til faktuel viden 

om det politiske system, men vi er bekymrede når det kommer til spørgsmålet om, at eleverne 

mener de bliver hørt og inddraget i undervisningen. Når eleverne bliver spurgt om, hvorvidt deres 

meninger bliver taget i betragtning, får danskerne nemlig en international bundplacering. 76% af de 

adspurgte elever i Danmark svarer, at de ikke har oplevelsen af at have indflydelse på deres eget 

skema. Hvis vi sammenligner med vores nordiske naboer, Norge og Sverige, er der her 

henholdsvis 20% og 23% (Landsorganisationen skole og forældre, 2015). Det interessante er, at 

tal fra den nationale trivselsundersøgelse 2015 for 3.-9. klasse viser, at eleverne ikke selv føler at 

de har medbestemmelse i forhold til, hvad de skal arbejde med i klassen samt at deres lærer 

inddrager elevernes ideer i undervisningen. Vi er opmærksomme på, at der er en fejlberegning i 

begge tabeller, men da det ikke er os selv, der har foretaget beregningerne, er vi ikke klar over 

hvad der ligger til grund for disse. Men da fejlmargenen i begge tilfælde er på 1 procentpoint, har vi 

vurderet, at resultatet af undersøgelserne stadig er valide nok til at vi kan inddrage tabellerne. 
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Tal fra den nationale trivselsundersøgelse 2015 for 3.-9. klasse viser: 

Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 

Aldrig 11% 

Sjældent 28% 

En gang imellem 43% 

Tit 13% 

Meget tit 4% 

Total 99% 

Tabel 2: Trivselsundersøgelse (Landsorganisationen skole og forældre, 2015) 

Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 

Helt uenig 8% 

Uenig 15% 

Hverken enig eller uenig 46% 

Enig 26% 

Helt Enig 6% 

Total 101% 

Tabel 3: Trivselsundersøgelse (Landsorganisationen skole og forældre, 2015) 

 

Tallene fra henholdsvis ICCS og den nationale undersøgelse viser at vi fremadrettet bliver nødt til 

at gøre os nogle helt bestemte overvejelser om, hvilken type af folkeskoleelever vi ønsker os i 

Danmark. Ønsker vi kritisk dannede elever, som har en bred paratviden om demokratisk forståelse 

og en forståelse af denne eller ønsker vi folkeskoleelever, som føler sig inddraget i hele den 

proces det er at gå i skole og derigennem bliver alsidigt dannede? For tallene viser med al 

tydelighed, at vi ikke kan have begge dele sådan som vi holder skole i dag.  
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