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MENINGEN MED I DAG

At svare på hvorfor- og hvad-spørgsmålet om elevplaner

I skal forholde jer til hvordan det passer med jeres praksiskultur



SPØRGSMÅL…

• Hvorfor skal vi anvende elevplaner? 

• Hvad er forholdet mellem elevplaner, en 

dialogisk evalueringskultur og meningsfuld 

undervisning? 

• Hvordan kan vi undgå at ende i 

instrumentalisme?

• Hvordan integreres elevplaner i en 

pædagogisk/didaktisk kontekst, som 

handler om at skabe meningsfuld 

undervisning i skolen? 



HVAD ER UNDERVISNING EGENTLIG?

”Undervisning er, at vise til rette under samvær og samtale.”

Alexander von Oettingen, prorektor, UC Syd

Skolen er altså en læringsarena.

Denne arena er i sin natur dialogisk

med vægt på ordet og samtalen.



HVORFOR SKAL VI ANVENDE ELEVPLANER I 
SKOLEN?

• Svaret er, at det skal vi, fordi det hænger sammen med hele grundlaget for 

at drive skole

• Skolen er som sagt en læringsarena, og selv om der også er plads til leg og 

frie eksperimenter i skolen, er den grundlæggende forskel på leg og læring, 

at læring har et mål. Sat på spidsen, er hele ideen med skolen, at man har 

noget for med eleverne – derfor sætter vi mål for eleverne



DEN DIDAKTISKE TREKANT



MÅL OG LÆRING – OLD NEWS??!

Det at handle med et mål i sigte er det samme som at handle intelligent. At 

forudsige en handlings slutresultat kræver et grundlag, hvorfra man kan 

iagttage, vælge og ordne genstande og vores egne evner.

(Demokrati og Uddannelse, 1916, s. 119)

John Dewey skrev allerede om mål og læring i skolen i sit hovedværk i 

1916



Medierende artefakt

(tegn eller redskab)

Subjekt Objekt

Vygotsky om mål og middel

Zonen for nærmeste udvikling -
det man kan ved hjælp af en 
voksen!



HISTORISK SET

• Dewey og Vygotsky har først og fremmest præget amerikansk uddannelsestænkning 

(den anglo-amerikanske tradition) i starten af det 20. århundrede

• I løbet af 1950’erne fik mål/middel-tækningen en større rolle i den kontinentale 

uddannelsestænkning, som ellers var og er præget af en dannelsestradition 

(bildung, fx hos Klafki 1957)

• Hattie i 00’erne

• I dag målorientering



Sat på spidsen, er hele ideen med skolen, at man har noget for med eleverne –

derfor sætter vi mål for eleverne, så vi som fagpersoner kan synliggøre deres 

progression, og hvordan vi bedst støtter dem i denne proces. Selv de fagligt 

svageste elever har ressourcer, som elevplanen må tage udgangspunkt i. At 

beskrive den enkelte elevs status er en udfordring til skolen.



LOVEN BAG (UVM 2018)

• Alle elever skal have en elevplan. Den skal bruges 

systematisk til evaluering og opfølgning af elevens 

udbytte af undervisningen

• Elevplanen skal være digital og dynamisk. Dynamisk 

vil sige, at planen hele tiden udvikles, og det er 

skolernes opgave lokalt at beslutte hvordan. 

• Forældre har adgang til deres barns elevplan

• Elevplanen kan blive et vigtigt element i intelligent 

professionel undervisning og læring.



EN CASE FRA PRAKSIS

• I en anden boldgade: et kommunalt projekt som har givet ideer til dialogisk 

evalueringskultur. Her er målene formuleret i samarbejde med lærerne.



NEXT STEP

• Aktionslæringsforløb

• Designmodellen

• Se flipped learning-film om 

modellen her:



EKSEMPLER…

Book Trailer 8. klasse

Mål: remediering

Sociale medier 5. klasse

Mål: bevidsthed om nye 

fællesskaber

Forfatterskabslæsning 7. klasse

Mål: kendskab til litterært univers



• Mål handler i denne model om at 

have et fagligt fokus

• At fremme faglighed fremfor 

aktivisme



Intenderet undervisning
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REALISERET UNDERVISNING
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Produktion: digitalt 

design  af hjemmesider

Fagligt loop: kritisk analyse 

af modaliteter og 

afsenderforhold

Præsentation: 

modtager: andre 

elever

Medbestemmelse og 

indlevelse: research og 

valg

© 2016 Fougt, S.S., 

Lorentzen, R.F., 

Taagehøj, M.J.

Scenariet

https://www.youtube.com/watch?v=utWX8oe4QDk


TROVÆRDIGHED OG NETTEKSTER

Multimodal kohæsion

Funktionel tyngde

Redundans

Affordans

Ikonisk billedfrise/farver

Design/layout:  portalmetafor

Billede

Skrift



• Mål: Kommunikationskritisk kompetence, se Dansk EMU

• Middel: sprog om, analyser af og eksperimenter med 

multimodale tekster

• Så undervejs har man faglige delmål, der bidrager til det 

overordnede forløb

• Teknologier: læringsplatformen MeeBook, digitale 

læringsmidler, nettet, Google Docs



TPACK

https://www.youtube.com/watch?v=utWX8oe4QDk


DET ER EN DYNAMISK PROCES

• Dialogisk evalueringskultur

• Har vist begrundelser: hvorfor og hvad. I skal forholde jer til hvordan

• Hvorfor? Fordi læring er en proces med et eller flere mål

• Hvad? Dialogisk forhandlede mål mellem lærer og elev, men med læreren 

som ansvarlig

• Hvordan? Så det giver mening i jeres lokale kontekst

• Det er en dynamisk proces. I er stadigvæk i gang, og I er langt fra færdige  -

det behøver altså ikke være i skabet i morgen!



TAK FOR ORDET!

Slides: www.rasmus-fink-lorentzen.dk/main/foredrag


