
Fælles temadag - Afprøv undervisningsforløb og  
Brug Fælles Mål i egen formidling  

8. nov. 2016 kl. 8.30 — 15.00 
Museumscenter Hanstholm  



Hvem er jeg?  

  

 

 

Uddannet lærer i 2004, bl.a. som historielærer og 
kristendomskundskabslærer. Arbejdede på Sindal 
Skole frem til november 2014.  
 
Pæd. konsulent på Center for Undervisningsmidler 
fra 2008 til november 2014.   
 
                      
                     Lærerbogsforfatter til historiebogs- 
                     systemet ”Indblik og udsyn”.   
 
 
Medlem af arbejdsgruppen bag Forenklede Fælles 
Mål i historie.  
 
Siden november 2014 ansat som koordinator for 
Nordjylland for SkoletjenesteNetværk 

Lars A. Haakonsen 
lah@skoletjenestenetvaerk.dk  

 

 

mailto:lah@skoletjenestenetvaerk.dk




Derfor er vi her 

VORES OPGAVE 
 
• Styrke anvendelsen af kulturinstitutionernes læringsressourcer i skolens undervisning. 
• Styrkelsen af national sammenhæng og kontinuitet på området.   
• Styrkelse af pædagogisk udvikling af kulturinstitutionernes læringstilbud.  
• Forøgelse og kvalificering af skoleverdens anvendelse af kulturinstitutionerne.  

 



1. Omgang: 9.40 – 11.05 
 

 1. Fortidens bedrifter og kort præsentation af SkoletjenesteNetværk. 
2. Hvorfor er Fælles Mål overhovedet interessant for mig som formidler? 
3. Baggrunden for Fælles Mål.  
4. Opbygningen af Fælles Mål.  
5. Hvordan mål kan opstilles.  
6. Det sædvanlige PR-fremstød + lille pip om et af ”vores” projekter.   

 
 
 
 

2. Omgang: 13.30 – 14.30 
7. Arbejde med egne forløb.  



 
Hvorfor er Fælles Mål overhovedet 
interessant for mig som formidler? 

 
  

 

 
Skolelederne: 

Kilde: Kortlægningen: "MÅL FOR ELEVERS LÆRING" s. 37.  

 - dog, mindre vigtigt end fx prisen på transport, eller at undervisningstilbuddet kan integreres i 

undervisningen. 

http://skoletjenestenetvaerk.dk/wp-content/uploads/2016/01/M%C3%A5l-for-elevers-l%C3%A6ring-SkoletjenesteNetvaerk-2016.pdf


 
Hvorfor er Fælles Mål overhovedet 
interessant for mig som formidler? 

 
  

 

 

Et Fælles sprog 

 - dog også andre synpunkter ”Jeg synes, det der med mål er så overdrevet, det er til at kaste op 
over. Man ved jo godt, hvad det er, man vil, når man har skrevet det ned. Det tager gnisten lidt ud af 
det. Vi ved jo godt, hvad vi vil” (Lærer, Region Hovedstaden)  

Kilde: Kortlægningen: "MÅL FOR ELEVERS LÆRING" s. 38.  

http://skoletjenestenetvaerk.dk/wp-content/uploads/2016/01/M%C3%A5l-for-elevers-l%C3%A6ring-SkoletjenesteNetvaerk-2016.pdf


 
Hvorfor er Fælles Mål overhovedet 
interessant for mig som formidler? 

 
  

 

 

Jeres kollegaer – 52 statsanerkendte museer og 40 andre eksterne læringsmiljøer.  

Kilde: Kortlægningen: "MÅL FOR ELEVERS LÆRING" s. 16.  

http://skoletjenestenetvaerk.dk/wp-content/uploads/2016/01/M%C3%A5l-for-elevers-l%C3%A6ring-SkoletjenesteNetvaerk-2016.pdf


3. Baggrunden for Fælles Mål 
  

 

 

Klare Mål: 2000 
Fælles Mål: 2004 
Fælles Mål 2009 
Forenklede Fælles Mål: 2014/15. 



3. Baggrunden for Fælles Mål 
  

 

 



3. Baggrunden for Fælles Mål.  
  

 

 

”…Fælles Mål præciseres og forenkles med 
henblik på, at målene bedre kan anvendes af 
lærerne i undervisningen, og så det er tydeligt 
for lærere, pædagoger, ledere, forældre og 
elever, hvilke færdigheder, kompetencer og 
metoder eleverne skal tilegne sig”  
 
Kilde: Aftale om et fagligt løft af folkeskolen.  



3. Baggrunden for Fælles Mål.  
  

 

 
Det faglige niveau/krav er styrket.  
 
”Eleverne vil nå målene på forskellige 
niveauer…. Arbejdsgrupperne har fået til 
opdrag, at det taksonomiske niveau skal ligge 
over middel. Niveauet skal lidt firkantet sagt 
ligge på et 10-tal eller 12-tal.”   
 
 
Kilde: http://www.folkeskolen.dk/542834/nye-faelles-maal-svarer-til-et-10-tal  
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3. Baggrunden for Fælles Mål  

  

 

 

Fra kongerækken til kompetencer.. 



Det store paradigmeskifte – fra formålet med undervisningen til elevernes læring og 
kompetencer. 
 

 

 

Der har været et for stort fokus på undervisningsmål (Hvad er målet med min 
undervisning), fremfor læringsmål (hvad skal eleverne lære) og der er bredt politisk 
ønske om at give lærerne et mere nyttigt redskab til planlægningen af en undervisning, 
som sætter elevernes læringsudbytte tydeligere i centrum. Der har været et ønske om 
at konkretisere og  præcisere målene yderligere.   

3. Baggrunden for Fælles Mål  



4. Opbygningen af Fælles Mål 
  

 

 

  Fagets formål skal ikke glemmes.  



Eks. på et fags formål – historie.   

  

 

 

Fagformål for historiefaget fra august 2015 – Forenklende Fælles Mål.  

Hvad? Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil 
med et kronologiske overblik og kunne bruge denne forståelse i deres 
hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive fortrolige med dansk kultur 
og historie. 

Hvor-
dan? 

Eleverne skal arbejde analytisk og vurderende med historiske 
sammenhænge og problemstillinger for at udbygge deres forståelse af 
menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne og opnå indsigt i kontinuitet 
og forandring. 

Hvor-
for?  

Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, 
at de forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historie- 
skabte. Derved opnår eleverne forudsætninger for at leve i et 
demokratisk samfund. 



Opbygningen af disse mål 

  

 

 

Fælles Mål 2009 Forenklede Fælles Mål (2015) 

Trykt faghæfte  Dynamisk vidensportal 

Centrale kundskabs- og 
færdighedsområder (CKF) 

Kompetenceområder  

Udviklings- og 
sammenhængsforståelse 

Kronologi og sammenhæng 

Krologisk overblik Kildearbejde 

Fortolkning og formidling Historiebrug  



Er det bare det? 

  

 

 

Printvenlig udgave  

http://www.emu.dk/modul/historie-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning


Forenkling eller?  

  

 

 



Opbygningen af FFM i historie 
  

 

 

  

Tre færdigheds- og vidensområder  

Tre kompetenceområder 

Færdigheds- og vidensmål 

LÆRINGSMÅL?  



- så altså 
  

 

 
• Fagformål 

• Kompetenceområder: 2 – 4 kompetenceområder (tidligere CKF’er) 

• Slutmål udgår: Slutmål og trinmål sammenlægges i kompetencemål for 9. klasse 

• Færdigheds- og vidensområder: Færdigheds- og vidensområderne sikrer en 
systematik mellem det, eleven skal kunne, og undervisningens indhold. 

• Færdighedsmål: (Den viden eleven kan demonstrere) Vidensmål: (Den viden, 
som eleven har opnået efter endt forløb)  

• Faseopdelte målpar: Dynamiske mål – ikke mål for et klassetrin. Det er op til 
læreren at tilrettelægge undervisningen inden for et trinforløb. 

• Læringsmål: Står ikke i FFM – det er op til lærerens faglighed at formulere 
relevante og evaluerbare læringsmål, som kan forstås.  

HVAD ER DET PRÆCIS 
ELEVERNE SKAL LÆRE? 



Så altså – sådan skal det forstås… 
  

 

 

  Fagets formål skal ikke glemmes.  



- og hvor var det jeg fandt de mål?  



- meeeeeen… Er mål nu alt? 

  

 

 

En personlig historie om egetræerne på Livø 

Mon ikke andre kan få samme oplevelse?   



Hvorfor er det nu, at skoleeleverne skal komme til jer? 

  

 

 

”A wow factor experience” – I må ikke blive en skole – gør det du er bedst 
til… 
 
Levendegørelse af det man har lært – læring på mange måder, oplevelser 
osv.  
 
Validere det læreren har sagt – I børns øjne er I eksperterne.  
 
Åben skole, reformen – Der er plads til jer, faglige krav (fx historiebrug) 
  



5. Hvordan mål kan opstilles.  
  

 

 

Kilde: http://undervisning.nationalparkthy.dk/find-opgaver/thy36/  
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5. Hvordan mål kan opstilles.  
  

 

 

Samlet oversigt over 13 forskellige kultur-
institutioners mere end 120 forskellige 
læringstilbud – se evt. den digitale udgave.   
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5. Hvordan kan mål opstilles?  
  

 

 



Hvis I vil prøve selv. 

  

 

 



Det sædvanlige PR-fremstød  

  

 

 

http://skoletjenestenetvaerk.dk  

SkoletjenesteNetværk - Nationalt Netværk af Skoletjenester 

Blog på folkeskolen.dk  

- også lige et lille pip om… 

http://skoletjenestenetvaerk.dk/
http://www.folkeskolen.dk/blogs/skoletjenestenetvaerk/


- noget helt, helt andet..  

  

 

 

SkoletjenesteNetværk  artikel om 
projektet kan læses her og selve 
praksismanualen kan frit down-
loades på Vesthimmerlands 
Museum eller på dette link.  

http://skoletjenestenetvaerk.dk/wp-content/uploads/2016/03/B%C3%B8rn-med-s%C3%A6rlige-behov-lah-1503161.pdf
http://www.vesthimmerlandsmuseum.dk/Museum/Det-sker/Nyheder/Best-practice-
http://www.vesthimmerlandsmuseum.dk/Museum/Det-sker/Nyheder/Best-practice-

