
     

  

Danish University Colleges

I mål med læring

Molbæk, Mette; Mikkelsen, Sidse Hølvig

Publication date:
2016

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Molbæk, M., & Mikkelsen, S. H. (2016). I mål med læring. Danske Professionshøjskoler.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/626cf3c4-3050-4dd4-a52c-43930137c018


I mål med læring
Et udviklingsprojekt om 
arbejdet med mål og rubrics
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InspirationshæfteProjekt ’I mål med læring’ 

I mål med læring 
v. Mette Molbæk og Sidse Hølvig Mikkelsen, VIA UC, Læreruddannelsen, Skive

Hvorfor arbejde med mål?
Vi ved, at arbejdet med mål i undervis-
ningen kan være med til at øge lærings-
udbytte og trivsel hos den enkelte elev. 
Vi ved også, at arbejdet med mål kan 
gøres på mange måder, og at de opsat-
te mål kan have fokus på både faglige, 
personlige og sociale aspekter af ele-
vernes udvikling. 

Tydelige mål og tegn på, hvordan ele-
ven når de opsatte mål, er væsentlige, 
når elever skal forstå, involvere sig i og 
evaluere deres egen indsats og resulta-
tet af deres arbejde. De tydelige mål og 
kriterier for målopfyldelse kan bevidst-
gøre eleverne om, hvad der skal fokuse-
res på, og hvordan de skal arbejde. Der-
med tydeliggøres lærerens intentioner, 
og det bliver lettere for eleverne at vide, 
hvad der forventes af dem.

På den måde kan mål være med til at 
understøtte, at læring ikke kun handler 
om standpunkter og slutresultater men 
i lige så høj grad om progression og sik-
ring af alles aktive deltagelse i under-
visningen. Dette sker blandt andet, når 
dialogen om mål og konkrete tegn på, 
at eleven ’er på vej’, bruges til at under-
støtte kommunikationen og samarbej-
det mellem eleven og lærerne, eleverne 
indbyrdes, mellem lærerne og ledel-
sen, mellem lærerne indbyrdes og deres 
samarbejde med forældrene og ekster-
ne samarbejdspartnere.

Projektet ’I mål med læring’
Formålet med inspirationshæftet er 
at beskrive og eksemplificere arbejdet 
med mål ved at zoome ind på to skolers 
konkrete udviklingsarbejde. 

Baggrunden er projektet ”I mål med 
læring”, som A. P.  Møllerfonden støtter. 
Projektet foregår i samarbejde  
mellem Roslev Skole og Glyngøre Skole, 

Skive Kommunes skoleafdeling og VIA 
UC, Læreruddannelsen i Skive. 

Den fælles opgave har været, at vi i 
fællesskab har arbejdet for at møde alle 
børns behov ved at kvalificere arbejdet 
med mål før, under og i evalueringen af 
undervisningen og elevernes lærings-
proces. 

Projektet bygger på en grundlæggen-
de antagelse om, at udvikling af praksis 
i skolen er et fælles anliggende for alle 
centrale aktører i og omkring undervis-
ningen, hvorfor også skoleafdelingen, 
lederne og den lokale læreruddannel-
se har været inddraget i arbejdet. Den 
tætte og kontinuerlige kontakt mellem 
de forskellige aktører er sikret gennem 
et praksisnært udviklingsarbejde på de 
to skoler.

I tråd med Skive Kommunes sam-
menhængende børnepolitik har vores 
fælles mål været, at hver enkel elev skal 
udvikle sig til den bedste udgave af sig 
selv. En forudsætning for at dette lykkes 
er, at fokus både er på den enkelte læ-
rers undervisning og den enkelte elevs 
læring ved blandt andet at være bevidst 
om at udvikle en didaktik, der løbende 
justeres for at kunne tilgodese elever-
nes forskellige behov. På den baggrund 
har formålet med projektet været at få 
og udvikle viden om og implementere 
arbejdet med mål i folkeskolen, så alle 
elever sikres de bedste muligheder for 
at lære og trives. Delmålene med forsk-
nings- og udviklingsprojektet har været:

• At udvikle metoder og praksis 
blandt lærere og ledere med det formål 
at kvalificere arbejdet med mål og feed-
back i undervisningen.

• At give et pædagogisk og didak-
tisk løft af lærere og ledere på Glyngø-
re og Roslev Skole med udgangspunkt 
i et skift fra undervisning til læring, hvor 

omdrejningspunktet bliver den enkelte 
elevs læring og udvikling. 

• At projektet identificerer ledel-
sens rolle i arbejdet med lærernes kom-
petenceudvikling, her eksemplificeret 
med arbejdet med mål, og giver bud på, 
hvordan ledelsen kan facilitere lærernes 
arbejde, så undervisningen og skolens 
praksis lever op til intentionerne bag  
folkeskolereformen.

• At der gennem et aktionsforsk-
ningsprojekt med VIA UC, Lærerud-
dannelsen i Skive indkredses en fælles 
forståelse af best practice mht. under-
visning, der understøtter alle børns læ-
ring og udvikling, og som er forsknings-
informeret.

Fokus
Projektet og arbejdet med mål blev tid-
ligt og på baggrund af erfaringerne fra 
Ontario yderligere fokuseret, da styre-
gruppen besluttede, at arbejdet med 
rubrics skulle danne udgangspunkt for 
vores fælles arbejde. 

En rubric er et skema, der på bag-
grund af et eller flere opstillede lærings-
mål viser de kriterier, som læreren evt. 
sammen med elever og/eller kolleger 
har opstillet som tegn på målopfyldelse. 
Ofte vil disse kriterier være udtryk for 
en graduering af kvaliteten i arbejdet og 
målopfyldelsen og kan dermed funge-
re som differentierede delmål, der kan 
hjælpe både eleven og læreren i en syn-
liggørelse af, hvor eleven er i forhold til 
det opstillede mål, og hvad den enkel-
te elev har behov for i sin læringsproces 
for at opnå en højere grad af målopfyl-
delse. I de fleste rubrics anvendes en-
ten Blooms eller Biggs taksonomi som 
skabelon for udarbejdelsen.

INDLEDNING
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En rubric er dermed et konkret værk-
tøj, der anvendes i arbejdet med mål 
og i bestræbelserne på at gøre målene 
synlige for både elever, forældre og læ-
rere. Formålet med at lave rubrics er at 
synliggøre, hvad eleverne forventes at 
lære. Rubrics fungerer som stilladsering 
af elevernes læringsproces og kan være 
et planlægnings- og evalueringsværktøj 
for både lærere og elever.

Form
Med inspiration fra både nationale- 
og internationale forsknings- og ud-
viklingsprojekter har vores samarbejde 
været struktureret som aktionslærings-
forløb, der er karakteriseret ved en cir-
kulær proces, hvor der for hvert del- 
forløb er et fokus og en eller flere aktio-
ner, der igangsættes. 

Teamet diskuterer løbende erfarin-
ger og refleksioner over, hvad og hvorfor 
noget ser ud til hhv. at understøtte eller 
besværliggøre arbejdet med mål og ele-
vernes udbytte. I fokus er arbejdet med 
rubrics. 

Denne videndeling og disse diskus- 
sioner er rammesat som en struktureret 
samtale med udgangspunkt i spørgs-
målene:

o Hvad var fokus/ mål?
o Hvad observerede vi?
       o hvad ser ud til at virke,
       o hvad er udfordringerne
   – og hvorfor?
o Hvor langt nåede vi i forhold til målet?
o Hvad skal/gør vi nu?
       o Planlægning af næste 
   delforløb inspireret af 
   diskussionerne, tekster/ 
   litteratur og andre gode idéer/
   erfaringer.

Vores arbejde har på den måde væ-
ret struktureret som professionelle læ-
ringsfællesskaber, hvor kolleger, ledere 
og eksterne ’forstyrrere’ og tovholdere 
mødtes ca. hver 6. uge for at udvikle og 
diskutere arbejdet med mål og rubrics 
og de muligheder og udfordringer, der 
er i dette arbejde.

Det er netop nogle af disse mulig-
heder og udfordringer, vi i dette hæfte 
gerne vil formidle.

Hæftet er bygget op om forskellige 
perspektiver fra projektets centrale ak-
tører: ledere, skoleafdeling, lærere fra to 
skoler og et følgeforskerperspektiv. 

Formålet med at lade de forskellige 
perspektiver fremstå som selvstændige 
afsnit har været at inddrage forskellige 
blikke på arbejdet med mål og skoleud-

vikling og give mulighed for, at man som 
læser kan vælge at læse erfaringerne 
fra enkelte parter og evt. tage kontakt til 
forfatterne af de enkelte afsnit for yder-
ligere information og uddybning. 

Hvert afsnit er bygget op omkring tre 
temaer med fokus på, hvilke erfaringer 
de forskellige deltagere i projektet har 
gjort sig, hvilke muligheder, der er i ar-
bejdet med mål og rubrics og hvilke ud-
fordringer, der også kan være.

Hæftet er tænkt som inspiration til ar-
bejdet med mål og rubrics – et arbejde 
vi ved, at mange andre skoler og lærere 
også er i gang med.

Skrevet af: 

Mette Molbæk
VIA UC, Læreruddannelsen, Skive
MEM@via.dk

Sidse Hølvig Mikkelsen
VIA UC, Læreruddannelsen, Skive
SIHM@via.dk

(Eksempel på en rubric fra Waves Education)
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Ledelsesperspektiver  
v. Peter Berntsen og Stefan Frøkjær-Jensen, Glyngøre Skole og Roslev Skole

I Ontario er der på skoleområdet blevet 
sat en udvikling i gang under mottoet: 
”Raise the bar and narrow the gap.”  Vi 
har været interesserede i at undersøge, 
hvordan Ontarios skolesystem er lykke-
des med den udvikling, og hvad de kan, 
som vi kan lære af. 

Spørgsmålene bragte Glyngøre skole, 
Roslev skole og VIA UC Læreruddannel-
sen i Skive sammen omkring et fælles 
toårigt projekt – ”I mål med Læring.” 

Med vores afsæt blandt andet i stu-
dieturen til Canada indså vi vigtighe-
den af et fælles sprog for elever, lærere, 
ledere og forældre. Et fælles sprog, der 
knytter an til vore skolers definition af 
målstyret undervisning. Det er ikke ny 
viden eller raketvidenskab, men hand-
ler i højere grad om at systematisere ar-
bejdsprocesserne.

Rubric 
I Canada blev vi meget inspireret af at 
se, hvordan lærerne nedbrød nationale 
mål til børnesprog, der synliggjorde læ-
ringsmålene og tegn på læring for ele-
verne, forældrene og lærerne. Efter be-
søget i Ontario valgte vi at arbejde med 
implementeringen af rubrics.

Formålet med at anvende rubrics er:
1) At gøre læringsmål synlige                              
2) At gøre evalueringskriterier synlige
3) At arbejde med differentierede  
     læringsmål og evalueringskriterier 
4) At kunne dokumentere individuelle  
     styrkesider og fremgange hos  
     eleverne

I vores videre arbejde har Blooms  
taksonomi været en stor inspirations-
kilde til at få overblik over, hvordan man 
rent didaktisk og fagligt opbygger en 
rubric.  Når læreren først har udarbej-

det en rubric, oplever læreren, at det er 
en metodefrisættende måde at arbejde 
på.  Læreren er ikke slave af en bestemt 
tænkning eller et lærerbogssystem.  
Læringsmålene er sat for det kommen-
de arbejde, og det står læreren frit for at 
vælge metode og materialer. Lærings-
målene er i fokus.

En synlig rubric i klassen medvirker til, 
at samtalen lærer/ elev eller lærer/ sko-
leleder får retning. Hvad er det, der skal 
læres? Hvordan er muligheden for pro-
gression? Er nogle elever stillestående? 
osv. Sådanne spørgsmål blev hurtigt fo-
kus for samtalen med enkelte elever og 
lærere i forbindelse med lederens delta-
gelse i undervisningen.

Kommunikation elever/ lærere
Elever, vi har talt med i klasserne, giver 
udtryk for, at de oplever, at målene/ for-
ventningerne er blevet meget tydelige, 
da en del af forventningerne nu er be-
skrevet i en rubric. 

En lille fortælling fra en af skolerne  
viser, hvordan arbejdet med rubrics har 
fået betydning for og i elevernes hver-
dag: 

En elev ryger gentagne gange uklar 
med andre fra klassen på vej fra klassen 
og over i hallen. Læreren taler med ham 
og er forundret over, at han ikke snart 
kan tage sig sammen og opføre sig or-
dentligt. Hertil svarer drengen: ”Kan du 
ikke lave sådan en kasse, så jeg ved, 
hvad jeg skal?”

Andre elever giver udtryk for, at de 
mødes af de voksne med samme ind-
stilling og forventning til dem. Lærerne 
er gennem deres arbejde i det læren-
de fællesskab i højere grad blevet eni-
ge om, hvilke læringsmål, der er i fokus, 
hvilket kommer til udtryk i undervisnin-
gen og i de enkelte rubrics. 

Ledelsens rolle
Det er vigtigt at anerkende, at lærerne 
udvikler sig i forskellige tempi og på  
forskellige niveauer. I lærernes udvik-
lingsarbejde med at udarbejde rubrics, 
bliver det tydeligt, at nogle lærere lige 
er begyndt, mens andre er godt i gang. 
Enkelte har allerede lavet flere. Det er 
derfor vigtigt, at man som leder møder 
læreren der, hvor læreren eller teamet 
er. Den enkelte lærer kommer med det, 
hun kommer med. Næste gang tager vi 
udgangspunkt i, hvor læreren nu er i sit 
arbejde, hvilket struktureres som et  
aktionslæringsforløb, hvor vi har fokus 
på, hvad der lykkedes, hvad der var 
svært, hvad næste step er og dermed 
hvad der er ”hjemmeopgaven” inden 
næste møde? Med andre ord: vi skal 
have differentieret opgaverne i forhold 
til den enkelte lærers udgangspunkt, så 
tankegangen om målstyret undervis-
ning bliver en rød tråd fra lederniveau til 
elevniveau.

I Canada blev det betonet igen og 
igen: Det handler om ledelse tæt på.  
Lederen skal ud i klassen, være med 
i undervisningen for at se og iagtta-
ge, hvordan eleven og læreren arbejder. 
Det er her, vi samskaber vores histo-
rie. Samtalen tager udgangspunkt i læ-
rerens virkelighed, og lederens opga-
ve bliver at stille de uddybende og tilpas 
forstyrrende spørgsmål. Samtalen om 
læring bliver mere fagligt kvalificeret 
med det fælles afsæt.  

Vi har været meget opmærksomme 
på, at man som leder påtager sig ledel-
sen af hele projektet. Vi skal helst være 
i alle fora, hvor medarbejderne mødes 
og taler ”I mål med læring.” Enkelte gan-
ge har det endda været vores opgave 
at sidde for bordenden og stille åbne, 
reflekterende spørgsmål til teamet - 
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Rubric  - vinkler 

 

 

                             

  

 
Vinkler 
Vinkelmåling 
Vinkelkendskab 

 
 Kender/genkender en 

spids, ret og stump vinkel. 
 

 Kan måle en vinkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Kender/genkender en 

spids, ret og stump vinkel. 
 

 Kan måle en vinkel 
 
 

 Kan tegne en vinkel 
 
 Kan tegne simple figurer 

med opgivne grader. 
 

 
 Kender alle vinkeltyper 

 
 Kender forskellen på 

topvinkler og nabovinkler 
 
 Kan måle og tegne vinkler 

 
 Har kendskab til og kan 

navngive figurer ud fra 
vinklens størrelse 
 

 Kan konstruere trekanter 
og firkanter ud fra gradtal 
og mål 
 

 Kende summen af 
gradtallene i et rektangel 
og en trekant 
 

Figur 1.

Hvordan er det gået siden sidst? Hvad 
har været svært/ let? Hvad har fyldt? 
Har du måttet ændre kurs undervejs? 
Hvad har du fokus på til næste gang?

En af skolelederens fornemste opga-
ver er sammen med lærerne at disku-
tere, hvilke mål, der er i fokus, og hvad 
vi vil opnå. Dermed skaber vi sammen 
praksis og større ejerskab. Vi har fået en 
mere professionaliseret måde at sam-
tale på og ser mere undersøgende og 
kritisk på både undervisning og ledel-
se. Det kvalificerer lærernes og lederens 
samtale omkring målene. Videndeling 
har fået en helt anden klang på vores 
skoler. Ikke bare videndeling inden for 
egen organisation; men også på tværs 
af vores to skoler.  Vi har gjort det mu-
ligt at præsentere tingene for hinanden. 
Der er blevet skabt en ramme for dialog, 
hvor afprivatisering er blevet nøglen til 
udvikling og progression. Kun i det pro-
fessionelle læringsfællesskab kan vi ud-
vikle hinanden og skolen, så hver enkelt 
elev udvikler sig til den bedste udgave 
af sig selv såvel fagligt som socialt. På 
begge skoler er der rammesat møder 
for lærere og skoleleder, hvor lærerne på 

skift gennemgår rubrics for hinanden. 
Mary Jean Gallager, viceundervis-

ningsministeren i Ontario, gav i sit fore-
drag et godt billede på lederens opga-
ve i forbindelse med skoleudvikling og 
forandringer: Det er lærerne, der bærer 
forandringen. Det er lederen, der facili-
terer denne forandring ud fra devisen: 
support - support – push. 

Vigtigheden af fælles fokus og  
projekt
Det har været rigtigt givende med sam-
arbejdet mellem to skoler, Mette Mol-
bæk og Sidse Hølvig Mikkelsen fra VIA 
UC, Læreruddannelsen Skive. Det har 
været fantastisk udviklende at relatere 
teori til virkeligheden.  Undervisererne 
har været aktivt medvirkende til at hol-
de fokus. Mette og Sidse har med de-
res spørgeteknikker været et ”spejl” på, 
hvad læreren har sagt/ givet udryk for i 
hele udviklingsforløbet.  Vi har ikke tid-
ligere praktiseret ”reflekterende teams” 
på vores skoler, men det blev hurtigt en 
god indgang til at udvikle det professio-
nelle læringsfællesskab, hvor en udfor-
dring/ en tanke bringes frem. Sidses og 

Mettes spørgeteknikker betød, at vi lige 
kom det spadestik dybere, og vi fik re-
flekteret over vores praksisser. Det, der i 
starten virkede akavet, udviklede sig til at 
blive en god oplevelse.

Vi har helt klart oplevet, at lærernes 
faglige fællesskab rækker ud over den 
enkelte skole. Begge skoler har erfaret, 
at der er masser af inspiration at hente 
på naboskolen. Stefan og Peter har un-
der forløbet mødtes hver anden uge, hvor 
vi blandt andet havde eksempler med på 
lærernes arbejde. Flere af disse eksem-
pler bragte vi så videre til vores egen sko-
le. 

Selv om begge skoler har fået sam-
me oplæg fra Mette Molbæk og af gæ-
stelærere i Canada, har vi alligevel tilgået 
tilblivelsen af rubrics på vidt forskelli-
ge måder. På Glyngøre Skole har lærer-
ne meget arbejdet individuelt med udvik-
ling af rubrics, mens man på Roslev Skole 
har lavet dem i teams. Målene er de sam-
me, men metoden og fora har været for-
skellige. 

Efter mere end 10 års erfaring i at  
arbejde med målstyret undervisning var 
budskabet klart fra canadierne: Vælg et 
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 Trivsel i 1.klasse 

   

Jeg leger med mine 
klassekammerater. 

Jeg leger med mine 
klassekammerater. 
Jeg driller ikke. 

Jeg leger med mine 
klassekammerater. 
Jeg driller ikke. 
Alle må være med i mine lege. 

Jeg taler for det meste ordentligt. Jeg taler ordentligt.  
Jeg bruger ikke grimme ord og tegn. 

Jeg taler ordentligt. 
Jeg bruger ikke grimme ord og tegn.  
Jeg siger fra over for grimt sprog. 

Jeg deltager i timerne. Jeg deltager aktivt i timerne og laver 
det, jeg skal. 

Jeg deltager aktivt i timerne og gør 
det bedste, jeg kan. 

Jeg kommer ind til time. Jeg kommer ind til time og sætter 
mig på min plads. 

Jeg kommer ind til time, sætter mig 
på min plads og er klar. 

Figur 2

lille, meget lille område ud og gå så i 
dybden med det - an inch wide, a mile 
deep, kaldte man det i Canada. Vi valg-
te den tilgang og rubric blev vores sko-
lers inch.   

Vi kunne have valgt andre nedslag 
end en rubric, eksempelvis professio-
nelle læringsfællesskaber, skolens kul-
tur eller arbejdet med data. Vi valgte ru-
bricen, fordi den er konkret og skaber 
overblik for eleven, læreren og lederen. 

I figur 3 har vi placeret arbejdet med 
rubrics i midten for at vise arbejdets 
sammenhæng med andre vigtige tema-
er og centrale aktører i skoleudvikling 
og udvikling af undervisning.

Budskabet fra Canada var klart:  
Kom i gang - Gør nogle erfaringer. Vi har 
efterfølgende erfaret, at vi gennem ar-
bejdet med rubrics helt naturligt også 
kommer omkring de andre temaer i alle 
cirklerne. Tyngden og fokus har i dette 
udviklingsarbejde dog være på rubrics.

Skrevet af: 

Peter Berntsen 
Glyngøre Skole
pebe@skivekommune.dk

Stefan Frøkjær-Jensen 
Roslev Skole
sfjn@skivekommune.dk 
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Leder
Datastyret ledelse

Elev
Synlige læringsmål

Succeskriterier
Progression

Lærer
Kultur
PLC

Kapacitetsopbygning
Dataopsamling

Rubric

Figur 3
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Allerede inden turen til Ontario havde 
jeg gjort mig nogle tanker om, hvad jeg 
gerne ville have inspiration til at ændre i 
min egen praksis og dermed ændre for 
eleverne med det formål at blive endnu 
bedre til at motivere eleverne til at yde 
deres allerbedste. 

Listen over mine fokuspunkter så 
 nogenlunde sådan ud:

1. For mig giver det mening at tæn-
ke på, hvad eleverne skal lære fremfor, 
hvad skal de lave. 

2. Det er ofte for løst, når jeg forklarer 
eller viser, hvordan man løser en  
opgave. Eleverne kan ikke huske hele 
forklaringen, har glemt, hvad jeg viste, 
eller har måske ikke helt forstået den.

3. Alt for tit har eleverne glemt, hvad 
vi lavede/ de lærte i sidste lektion. 

4. Det er ikke konkret nok, hvilke krav 
der er til opgaver m.v. Jeg oplever, at  
eleverne har svært ved at få øje på, 
hvad de kan gøre bedre i egne opgaver.

På turen var det selvfølgelig også  
disse punkter, jeg havde størst fokus på. 
Heldigvis fik jeg da også en masse idéer 
med mig hjem. I det følgende vil jeg 
skrive om mine erfaringer med  
udgangspunkt i de fire fokuspunkter.

Fokus på, hvad eleverne skal lære 
Første forløb efter Ontario var Fantasti-
ske fortællinger. Jeg havde besluttet, at 
forløbet skulle afsluttes med en bogan-
meldelse af Skammerens datter af Jo-
sefine Ottesen. Med udgangspunkt i 
fantastiske fortællinger på Gyldendals 
fagportaler, byggede jeg et forløb op, 
hvor jeg bl.a. satte fokus på de del- 
elementer, som jeg ville have, at deres 
boganmeldelse skulle indeholde (refe-
rat, personkarakteristik, miljøbeskrivel-
se og tema). Jeg udvalgte tekstuddrag, 

noveller, film, opgaver osv. specifikt til 
hvert enkelt delelement og lavede elev-
læringsmål. Hele forløbet blev lagt i et 
skema og hængt op i klassen (se fig. 1).

Tydeligere forklaringer
I mange klasser i Nordamerika hæn-
ger der achor charts overalt på vægge-
ne. Min tanke var, at det da måtte gøre 
en forskel, for ellers ville lærerne jo ikke 
bruge tid på at lave dem og hænge dem 
op. Jeg satte mig for at prøve det af i 
egen praksis (se eksempel på anchor 
charts, fig. 2). 

Desuden prøvede jeg et andet trick 
af. Hver gang jeg havde givet en forkla-
ring, så gav eleverne feedback på, om 
de havde forstået. De kunne vælge mel-
lem tommel op, tommel ligeud og tom-
mel ned.

Hjælp til at huske
Efter hver lektion beder jeg alle elever 
skrive 3 sætninger om noget nyt, de har 
lært, noget der var svært, noget de skal 
arbejde videre med, eller noget de skal 
huske på Post-It notes, som placeres på 
en hylde i et skab i klasseværelset. Næ-
ste lektion begynder med, at eleverne 
finder deres Post-It note og læser den, 
så de kan huske, hvor langt de var nået, 
deres overvejelser fra sidst, hvad de 
havde lært osv.

Tydeligere krav og forventninger
I Ontario fik vi det råd at arbejde ”Inch 
Wide - Mile Deep”, det råd tog vi til os, 
og enedes om, at vores ”Inch” skulle 
være rubrics. 

I forløbet lavede jeg en rubric speci-
fikt til boganmeldelsen. Foruden del- 
elementerne som forløbet var bygget 
op om, så indeholder rubricen også et 
punkt, der hedder stavning og gram-
matik. 

Rubricen (se evt. fig. 3) tydeliggør 
succeskriterierne, og den er tænkt som 
et værktøj, som eleverne kan bruge på 
flere niveauer: 

• Til at kontrollere, om man har det 
hele med, og om man evt. skal arbejde 
lidt mere med nogle af punkterne. Det 
er i den forbindelse nemt at se, hvad 
man skal have med/ hvad der skal æn-
dres for at nå et niveau højere. 

• Til at give respons ud fra, både 
elev-elev, men også forældre-elev.

• Derudover blev den også brugt 
som feedback-værktøj, da jeg skulle  
rette.

Vi brugte en del tid på at gennem-
gå rubricen både på klassen og i grup-
per. Rubricen blev udleveret til forældre-
ne, og de blev opfordret til at give deres 
børn feedback ud fra den. Vi brugte 
også jævnligt lektioner på, at elever-
ne skulle give hinanden feedback ud fra 
den. 

Refleksioner over forløbet
Efter forløbet har jeg selvfølgelig gjort 
mig nogle tanker om, hvordan det så 
gik:

• Skemaet med mål for og materi-
aler til forløbet var et fantastisk værk-
tøj, både for mig selv og for eleverne. Vi 
havde hele tiden styr på, hvad vi hav-
de nået, og hvad vi manglede. Faktisk 
gav det plads til at kunne følge elever-
ne ud af en tangent, fordi de fik en god 
idé. Det var ellers en af mine bekym-
ringer, det der med, at det hele ville bli-
ve for stramt styret. Under evalueringen 
gav eleverne udtryk for, at det var rart 
hele tiden at have et overblik og at ken-
de helheden. 

• Anchor charts er kommet for at bli-
ve i min praksis. De var et fantastisk 
værktøj for eleverne, da anchor charts 

Lærerperspektiver 
v.  Kristina Kristensen , Glyngøre Skole
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fungerer som et stillads eller en op-
skrift, som eleverne kan benytte for at 
nå deres mål. De blev meget selvhjulp-
ne, for de kunne jo bare gå op og kig-
ge. Samtidig gør de visuelle forklarin-
ger også en forskel. Under evalueringen 
var eleverne begejstrede for vores an-
chor charts, og de kom selv med gode 
idéer til andre, jeg skulle lave. Den stør-
ste øjenåbner for mig var dog, da en 
elev fortalte, at hun var gladest for vores 
tommel-system, for så blev hun tvunget 
til at reflektere over, om hun rent faktisk 
havde forstået min forklaring.

• Systemet med Post-It notes gjorde 
en helt utrolig forskel. På en eller anden 
forunderlig måde, så kunne de allesam-
men huske, hvad der skete i sidste time, 
hvor langt vi nåede, hvor de havde gemt 
deres papirer, hvilke nye ting de havde 
lært osv. De var helt klar og skarpe, når 
timen begyndte. Jeg tror, at de 3 sæt-
ninger på deres Post-It notes gav dem 
lejlighed til at reflektere over undervis-
ningen og det, de havde lært eller var i 
gang med at lære, altså en slags feed-
back og feedforward over egen læring.

• Rubricen blev ret hurtigt et flittigt 
benyttet værktøj, og det var tydeligt, at 
eleverne præsterede betydeligt bedre, 

end de plejede at gøre. Deres feedback 
blev mere præcis, og deres boganmel-
delser blev bedre. Under evalueringen 
af forløbet, pegede alle elever på, at  
rubricen havde hjulpet dem til at lave en 
god boganmeldelse, og den havde fak-
tisk også givet alle elever lyst til at yde 
deres bedste. Rubrics er helt klart også 
kommet for at blive i min praksis.

Skrevet af: 

Kristina Kristensen
Glyngøre Skole
kristina.kristensen37@skolekom.dk

Fantastiske fortællinger Gyldendals fagportaler og  
boganmeldelse af Skammerens datter af Josefine Ottesen 

    
 Færdigheds- og vidensmål: Elevlæringsmål: Materialer: 
Gyldendals 
Fagportaler:  
Fantastiske 
fortællinger 

 • Du kan genkende genrens former, 
universer og personer. 

• Du ved, hvad der kendetegner en 
fantastisk fortælling. 

• Uddrag fra Gyldendals 
fagportaler,  Fantastiske 
fortællinger. 

• Roman uddrag - Løven, heksen og 
garderobeskabet af C.S. Lewis 
(1950) 

• Novelle - Supertanker af Hanne 
Kvist (2005) 

• Novelle - Berättelsen om det 
osynliga barnet af Tove Jansson 
1962) 

•  
FFM: 
Kompetenceområ
de: 
FORTOLKNING 
VURDERING 

• Eleven kan anmelde 
litteratur og andre 
æstetiske tekster 

• Eleven har viden om 
anmeldelsesgenrer 

• Du kan strukturere en boganmeldelse 
af en roman. 
 

• Du kan bygge en boganmeldelse op. 
1. Du kan lave et referat. 
2. Du kan lave en indre og ydre 

personkarakteristik 
3. Du kan fortælle om romanens 

miljø 
4. Du kan finde romanens 

tema(er) 

• Eksempler på boganmeldelser 
 
 
 

1. Film - Harry Potter og de vises 
sten af J.K. Rowling (2001) 
+opgaver 

2. Roman-uddrag - Vildheks af Lene 
Kaaberbøl (2010) 

3. Film - Spiderwick fortællingerne 
af Holly Black og Tony DiTerlizzi 
(2008) 

4. Novelle - Klaveret af Louis Jensen 
(1999) 

 
 

Figur 1
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Figur 3

 
Rubric til boganmeldelse af Skammerens datter 

 
 C B A Hvor kan du få hjælp 

Referat Der er store huller i 
referatet. Man får ikke 
overblik over, hvad bogen 
handler om. 

Fint referat. Man får 
overblik over, hvad bogen 
handler om, men der er 
enkelte huller, som gør 
det lidt forvirrende. 

Rigtig flot referat. Man får et 
rigtig godt overblik over, hvad 
bogen handler om. 

Dine Post Its fra da 
du læste bogen. 

Personkarakteristik  Personkarakteristikken af 
Dina er ikke 
fyldestgørende. Der er en 
del oplysninger fra bogen, 
som ikke er med. 

Du har fået mange ting 
med i din 
personkarakteristik. Der 
er dog enkelte 
oplysninger fra bogen, 
som du mangler at få 
med. 

Du har alle eller næsten alle 
oplysninger fra bogen med, og 
du har lavet en rigtig flot 
fyldestgørende 
personkarakteristik. 

Anchor Chart om 
personkarakteristik. 

Miljøbeskrivelse Du har ikke ret mange 
oplysninger med, og det 
gør, at din miljøbeskrivelse 
ikke er fyldestgørende. 

Du har de fleste 
oplysninger med og har 
lavet en god 
miljøbeskrivelse. 

Du har alle oplysninger med, og 
bruger dem til at finde ud af 
mere om bogens miljø. 

Papir fra Fantastiske 
fortællinger-
Gyldendal 

Tema Du har ikke rigtig fundet et 
tema 
OG/ELLER 
Du har ikke forklaret, 
hvordan temaet træder 
frem i bogen. 

Du har fundet temaet og 
forklarer, hvordan det 
træder frem i bogen. 

Du har fundet tema og 
forklarer fyldestgørende med 
eksempler, hvordan temaet 
træder frem i bogen. 

Papir fra Fantastiske 
fortællinger-
Gyldendal 

Stavning og  
tegnsætning 

Du har en del stave- og 
tegnsætningsfejl. 

Du har enkelte stave- og 
tegnsætningsfejl. 

Du har ganske få stave- og 
tegnsætningsfejl. 

CD ord, PC, 
kommahjælp osv. 
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Lærerperspektiver  
v. Anne Marie Kirkeby, Roslev Skole

I forbindelse med naturfagsundervis-
ningen i 9. klasse har vi som team arbej-
det med, hvordan læringsmål og evalu-
ering kan gøres tydeligere for eleverne. 
Vi tog udgangspunkt i taksonomiens 
første fire trin (se fig. 1) og benytte-
de de færdigheds- og kompetenceord, 
der står ved hvert trin til at omskrive vi-
dens- og færdighedsmål fra Nye For-
enklede Fællesmål til læringsmål i elev-
højde. 

Vi valgte at udarbejde en rubric med 
fire niveauer tilpasset karakterskalaen. 
Vi fandt det naturligt at overføre de fire 
trin til de fire niveauer i vores rubrics. 

Figur 2 på side 16 viser den rubric, 
vi har lavet til eleverne, og som de har 
brugt til at forberede sig til den fælles 
naturfagsprøve. 

Vores arbejde med nedbrydning af 
målene og formuleringen af læringsmål 
til eleverne viste sig at få flere positive 
udfald, end vi havde troet. 

For det første betød det, at lærerne 
fra begyndelsen måtte få en snak om, 
hvad vi hver især forventede på de fire 
niveauer. Hvad skal der egentlig til for 
at bestå? Hvornår ligger en præstation 
til et 7-tal? Ikke så overraskende var vi 
ikke enige. 

I takt med at vi lavede rubricen, fik vi 
nogle fagligt gode overvejelser vendt. Vi 
fik sammenholdt vores forventninger til 
eleverne med målene for fagene, prøve-
vejledningen og vores erfaringer fra de 
tre naturfag (Fysik/Kemi, Biologi og Ge-
ografi) 

Det var et omfattende arbejde, før-
ste gang vi gjorde det.  Emnet var ”Bæ-
redygtig energi”, og her var taksonomi-
en en rigtig god støtte til formulering af 
både læringsmål og forventninger.  

Allerede anden gang vi lavede en til-
svarende rubric, gik det langt lettere og 

hurtigere, da vi kunne trække på de vur-
deringer, formuleringer og overvejelser, 
vi havde gjort os tidligere. 

Vi oplevede, at når rubricen lå færdig, 
havde vi en fælles forståelse af, hvad vi 
forventede af eleverne i det kommen-
de forløb og dermed enighed om vurde-
ringsgrundlaget. 

Det næste, vi oplevede som en del af 
processen, var, at vi fik et dybere kend-
skab til hinandens fag. Netop det hav-
de været en af vores store bekymringer. 
Vi har hver ét af fagene som linjefag, 
og kendskabet til de to andre fag var 
sparsomt. Hvordan skulle vi få det til at 
smelte sammen og blive til ét? Efter-
hånden som vi fik emnerne sat sam-
men, nedbrudt målene og sammensat 
dem til fællesfaglige læringsmål,  
begyndte vi at genkende vores eget fag 
i de andres. 

Vi blev grebet af stemningen og be-
gyndte at lege med ideen om at lave 
naturfagsundervisning fra 7. til 9. klasse 
med plads til både monofaglighed og 
tværfaglighed. 

Vi satte os med Fælles Forenklede 
Mål for de tre naturfag og fandt 9 hove-
demner, tre til hver årgang, som alle in-
deholdt monofaglige delemner. Da vi 
havde fundet videns- og færdigheds-
mål til de første 8 emner, var alle målpar 
i alle tre fag dækket ind.  

Den tredje ting, jeg vil fremhæve fra 
vores arbejde med rubric i naturfag, er, 
at vi er blevet langt bedre til at være  
tydelige i vores formuleringer. Vi er  
blevet bedre til at være fokuserede i  
vores arbejde med formulering af mål 
og tilrettelæggelse af forløbene. Det 
kræver lidt øvelse at lukke to andre ind i 
ens forberedelse og gøre det til et fæl-
les projekt. Vi er i teamet enige om, at 

det arbejde og de erfaringer vi har gjort 
os i år, vil komme til at gavne alle vores 
kommende elever i naturfag. Vi har som 
naturfagsteam oplevet, hvordan et fag-
team kan fungere som et lærende fæl-
lesskab, fordi vi har haft et fagligt fokus 
i vores arbejde. Der har været ganske 
lidt praktisk, der skulle aftales, hvilket, vi 
mener, har fremmet vores mulighed for 
at være lærende i vores team. 

Evaluering og Feed-hele-vejen-rundt
Tydelighed har været et tilbagevenden-
de begreb. Effekten ses især hos  
eleverne. Før har vi tit oplevet, at  
flere elever har haft svært ved at tyde, 
hvad vi havde af forventninger til dem – 
de har leget ’gæt, hvad læreren tænker’. 
Især når der har været mere end én læ-
rer inde over forløbet; ”Hvis vi spørger 
den ene lærer, får vi et svar, når vi spør-
ger en anden lærer, får vi et andet svar 
– og så kan man lige så godt give op.” 
(elev i 9. klasse).

Efter at eleverne er blevet indført i 
brugen af rubrics, oplever de  en tryg-
hed i, at de altid kan vende tilbage til  
rubricarket og genlæse forventninger-
ne. Det betyder, at de, der ligger til  
middel og over, i høj grad er mere selv-
kørende i deres individuelle arbejde. De 
kan hele tiden selvevaluere på deres 
produkt ud fra de fire niveauer og læse 
sig frem til næste skridt. 

Vi har ikke lavet individuelle lærings-
mål til hver enkel elev. Det har de selv.  
Vi har lavet rammerne med overordne-
de læringsmål for emnerne, vi har arbej-
det med, og ud fra det har de enkeltvis 
eller som gruppe sat deres forventnin-
ger ud fra rubricens fire niveauer. Deref-
ter har vi fået en snak med eleverne om, 
hvorvidt deres mål var realistiske og  
opnåelige. 
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Vi har også brugt rubricen, når elever-
ne har opsøgt vores hjælp. Det har be-
tydet, at eleverne i højere grad oplever 
enighed fra lærerne, når de modtager 
hjælp og vejledning. Vi har bedt elever 
om at rette og evaluere deres egne  
produkter ud fra rubricen.

Både eksaminator og censor benyt-
tede rubric ved karaktergivning. Det-
te valgte vi, fordi det er det vurde-
ringsgrundlag, de er blevet bedømt på 
forløbene igennem, og fordi eleverne 
kender og forstår forventningerne i ru-
bricen, hvilket vi havde en idé om kunne 
skabe tryghed for eleverne ved den nye 
prøveform.

Vi kalder det ”feed-hele-vejen-rundt”, 
når vi arbejder med rubrics: implemen-
teringen i den daglige undervisning, 
vejledningen ud fra dem, elevernes 
selvevaluering og på sigt måske kam-
meratvurdering, respons samt anven-
delsen af den som vurderingsgrundlag 
ved den fælles naturfagsprøve. 

Differentiering af mål
De elever, som har svært ved naturfag, 
og de, som er fagligt udfordret, har vi 
brugt meget tid på at forklare, at vi ikke 
forventer niveau 3-4 af alle elever. For 
deres vedkommende var det helt okay 

at sige: ”Jeg vil bare gerne overleve na-
turfag”. De har så fx klippet deres rubric 
over, så de kun havde niveau 1-2 at for-
holde sig til. Flere af de elever, som ger-
ne bare ville ’overleve’ naturfag, blev ved 
prøven vurderet til højere karakterer, 
end de havde forventet.
Kan disse rubrics så overtages af en 
hvilken som helst lærer og klasse i na-
turfag? Nej, ikke umiddelbart. De vil 
kunne danne en rigtig god ramme for, 
at andre lærere vil kunne gøre dem til 
deres egne samt inspirere til videre  
udvikling. 

Alle vores rubrics er lavet med ud-
gangspunkt i vores elever. Målene er 
differentierede med afsæt i, hvilke for-
ventninger vi har til forskellige grupper 
af vores elever. 

Ved prøven påpegede censor fx, at 
hun  syntes, at vi havde meget høje  
forventninger i niveau 4, og at hun ikke 
var sikker på, at den ville kunne overfø-
res direkte til hendes egen klasse. 

Udfordringer
Til hver af fokuspunkterne beskrevet i 
dette afsnit, hører der selvfølgelig også 
udfordringer.

I forhold til det lærende fællesskab 
er det vores erfaringer, at hvis man er 

mere end tre, som skal nedbryde mål, 
omskrive dem og forholde sig til de 
uenigheder, der kan være om fx vurde-
ring og evaluering, så kan det være  
meget svært at opnå fælles fodslag.

Desuden skal det kunne lade sig gøre 
at holde fagteammøde i mere end 45 
minutter ad gangen, ellers kommer man 
ikke dybt nok ned til, at det giver  
mening. En sidste ting er, at hvis ikke 
alle støtter op om, at fagteams er vig-
tige(re) i forhold til fx årgangsteams, så 
kan det gå ud over det lærende i fælles-
skabet. 

Udfordringerne i forhold til de to 
sidste elementer: evaluering og diffe-
rentiering er stort set de samme. Hvis 
en elev ikke ønsker at modtage din 
hjælp, vejledning og evaluering, så er 
det lige meget, hvor mange rubrics du 
laver med nok så mange differentierede 
mål. I de tilfælde må indsatsen begynde 
et helt andet sted. 

Vi oplevede, at de elever, som ikke 
brugte rubricen ved det første forløb 
om bæredygtig energi, fik nøjagtig de 
samme resultater som før, vi begynd-
te at bruge rubrics i undervisningen. Vi 
så, at eleverne stadig ikke havde opnået 
forståelse af, hvilke forventninger vi  
havde til deres produkter og fremlæg-

Figur 1

Det komplekse

Det ukendteDet kendte

Det simple

Kvalifikation

Kompetence

Kreativitet & innovation

Huske

Forstå

Anvende

Analysere

Vurdere

Skabe

fortælle, genfortælle, kende, genkende, gentage, få øje på, lokalisere, identificere, finde, 
udpege, genkalde, gengive, navngive, skrive, beskrive, give eksempler på, gruppere, opstille, 
markere, lytte til, aflæse, skaffe, indsamle, registrere, beskrive, udvælge

spørge, sammenfatte, udlede, omskrive, beskrive, formulere, klassificere, 
udvælge, anmelde, forklare, fortolke, diskutere, eksemplificere, relatere, 
skelne, tilrettelægge, konkretisere, undersøge, opsummere

tilpasse, anvende, udvælge, demonstrere, illustrere, udføre, lave, ændre, 
eksperimentere, undersøge, bygge, bruge, løse, øve, dramatisere, diskutere, 
tilrettelægge, gennemføre, arrangere

sammenligne, kategorisere, klassificere, skelne, gruppere, fortolke, stille 
spørgsmål, kortlægge, løse, organisere, dekonstruere, eksperimentere, påvise, 
strukturere, undersøge, eksperimentere, differentiere

begrunde, bedømme, efterprøve, hypoteser, hierarkisere, forholde, 
konkludere, kritisere, eksperimentere, teste, argumentere, systematisere, 
prioritere, vælge, beslutte, debattere, evaluere, bestemme, støtte, værdsætte

handle, kombinere, komponere, konstruere, udlede, generere, opstille, 
forestille, forudsige, forbedre, revidere, vise, fornye, udvikle, udtænke, 
opfinde, producere, udforme, fremstille, designe, kreere, innovere
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gelser.  De elever, der ikke havde for-
holdt sig til rubricen, fik feedback ud fra 
rubricen, selv om de ikke havde brugt 
den i deres arbejde. Vi brugte en del 
tid på, at de elever efterfølgende blev 
ført endnu bedre ind i tankerne bag ru-
bricen, og hvordan vi forestillede os, at 
de kunne komme i gang med at bruge 
dem mere aktivt i deres næste forløb. 

Det er ikke lykkedes os at løfte alle 
eleverne fagligt. Vi hørte det også i 
Toronto – det er ikke alle elever, der af 
forskellige årsager kan løfte sig op på 
niveau 1. Hos os har det været meget få 
elever, det er gældende for. 

Afslutning
Rubrics har været vores værktøj, et 
værktøj til at opnå mere tydelighed 
både mellem vi lærere og i særdeleshed 
mellem os og eleverne. 

Det har været hårdt arbejde både for 
eleverne og os, men der er ingen tvivl 
om, at vi kommer til at høste frugten af 
vores arbejde mange gange i fremtiden. 

Vi er ikke eksperter, vi øver og træner 
stadig. 

Vi udvikler vores praksis samtidig 
med, at vi forbedrer resultaterne hos 
eleverne. 

Skrevet af: 

Anne Marie Kirkeby 
Roslev Skole
Mail: anne40p5@skiveskoler.dk

Rubric – Forventninger til fælles naturfagsprøve 
Tag udgangspunkt i din/jeres egen problemstilling 

 Påbegyndt 
1 

Undervejs 
2 

Fuldført 
3 

Eksemplarisk 
4 

Undersøgelses-
kompetence: 
Du kan designe, 
gennemføre og 
evaluere 
undersøgelser i 
naturfag. 

Jeg har formuleret en 
naturfaglig problemstilling, 
der kan undersøges. 
Jeg kan forklare faserne i en 
naturvidenskabelig 
undersøgelse. 

Jeg lægger en plan for, 
hvordan min problemstilling 
kan undersøges. Jeg opstiller 
hypoteser (forventninger) til 
undersøgelserne.  
Jeg kan udvælge eller selv 
designe undersøgelser, der 
belyser problemstillingen.  
 

Jeg kan forklare, hvorfor jeg 
har valgt disse 
undersøgelsesmetoder. Jeg 
har styr på resultaterne og 
kan fortælle, hvad de viser. 
Jeg ved, at fx. temperatur er 
en variabel - jeg ved, hvilke 
variabler der er i mine 
undersøgelser. 

Jeg er grundig i mine 
undersøgelser og har styr på de 
data, jeg indsamler. 
Jeg kan ud fra min 
undersøgelse finde 
sammenhænge med min 
problemstilling. 
Jeg har forholdt mig kritisk til 
mine resultater og kan oplyse 
om evt. fejlkilder. 

Modellerings-
kompetence: 
Du kan anvende og 
vurdere modeller i 
naturfag. 

Jeg kan forklare forskelle på 
modeller og virkeligheden. 

Jeg kan skabe overblik over 
mit emne ved at bruge 
modeller. Jeg kan bruge 
modeller til at forklare mit 
emne ud fra. 

Jeg kan sætte mine egne 
resultater ind i relevante 
modeller (grafer, diagrammer, 
mm.)  
Jeg er kritisk over for modeller 
- er de tydelige nok? 

Jeg skriver altid de rigtige 
symboler og bruger så vidt 
muligt fagbegreber. 
Jeg kan bruge modellerne til at 
analysere min problemstilling. 

Perspektiverings-
kompetence: 
Du kan 
perspektivere 
naturfag til 
omverdenen. 

Jeg kan forklare, hvordan 
min problemstilling hænger 
sammen med virkeligheden 

Jeg kan beskrive, hvordan 
udviklingen har været for 
samfundet - set med 
naturfagsbriller. 

Jeg kan fortælle om 
udviklingen af den 
naturfaglige viden.  

Jeg er kritisk, når jeg sætter 
naturfaglig viden i forhold til 
anden viden.  
Jeg kan genkende, når noget er 
naturfagligt - har rod i 
fysik/kemi, biologi eller 
geografi. 

Kommunikations-
kompetence: 
Du kan 
kommunikere om 
naturfaglige forhold. 

Jeg sætter mig ind i, hvad 
ting hedder på fagsprog. 
(naturfagsord) 

Jeg bruger fagsproget, når jeg 
formidler mit arbejde med 
problemstilling både 
mundtligt og skriftligt. 

Jeg bruger naturfaglige 
begrundelser til at forklare og 
argumentere.  
Påstande skal altid følges op 
med viden og argumenter. 

Jeg kan finde det vigtige i en 
tekst og andre kilder, gøre det 
til mit eget og bruge det i mit 
arbejde. 

Karakter: 00-02 4 7 10-12 

 

Figur 2
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InspirationshæfteProjekt ’I mål med læring’ 

Skoleafdelingens perspektiver  
v. Mette Nielsen og Trine Nors , Skoleafdelingen, Skive Kommune

Intro
Skive Kommunes skolevæsen er kende-
tegnet ved en udbredt decentral struk-
tur. Dette betyder, at sammenhængen i 
skolevæsenet gennem de fælles mål og 
værdier nås ad forskellige veje. 

I dette udviklingsarbejde har to af 
kommunens 18 folkeskoler, Glyngøre og 
Roslev skole, fundet sammen i et fælles 
udviklingsarbejde med det formål at un-
derstøtte den udvikling, vi befinder os i, 
og som blandt andet har fokus på at gå 
fra lærerens undervisning til elevens læ-
ring. Alt sammen med et mål om at øge 
elevernes læringsudbytte. Der er en for-
ventning om, at eleverne bliver dygtige-
re samtidig med, at de bliver mere be-
vidste om deres læringsmål, hvor de er, 
samt hvor de skal hen i deres progres-
sion.

Projektet vil først og fremmest ska-
be en forandring for de to skolers ele-
ver og det pædagogiske personale, som 
står for at tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere den daglige undervisning. Der-
næst forventes arbejdet at sprede sig til 
de øvrige skoler i lokalområde 4. På sigt 
er det tænkt, at projektet skal bidrage til 
inspiration til skoleudvikling for kommu-
nens øvrige skoler. 

Skoleafdelingen valgte på denne bag-
grund at følge de to skolers udviklings-
projekt ”I mål med læring” tæt og deltog 
i studieturen til Ontario, Canada i uge 
43 i 2015 med souschef Mette Nielsen 
og udviklingskonsulent Trine Nors. I pro-
jektet deltager Glyngøre Skole og læ-
ringsvejlederne fra Roslev Skole, sko-
lelederne fra begge skoler og Mette 
Molbæk fra VIA University College som 
projektleder på de to skolers udviklings-

projekt. Projektet er støttet af A.P. Møl-
ler Fondens folkeskoledonation. 

En vigtig pointe i skoletænkningen i 
Ontario er stor fokus på social lighed 
uanset baggrund, samt at alle står  
sammen: Politikere, forvaltning, lede-
re, lærere, forældre, børn/elever. Alle har 
det samme mål for øje, nemlig børne-
nes læring, udvikling og trivsel. Det er 
ligeledes vigtigt for Skive Kommune, 
at vi også her prioriterer, at vi sammen 
sætter fokus på og arbejder med folke-
skolen. Børne- og Familieudvalget har 
senere selv været på studietur til Toron-
to i Ontario. Det faldt naturligt, at Skole-
afdelingen deltog i begge besøg. 

Det bør nævnes, at der var faglig kon-
flikt, mens vi var i Ontario, så vores sko-
lebesøg blev reduceret til en enkelt sko-
le. Det betød ikke, at vi ikke kom hjem 
med en masse ny viden og gåpåmod i 
forhold til at arbejde med praksisudvik-
ling – tvært imod. Vi kan varmt anbefa-
le andre kommuner et besøg i Ontario. 
Der hersker en ånd og et mind set, man 
ikke kan læse sig til. En ånd og et mind 
set, der er skabt fælles på alle niveauer 
fra ministerium til praktikere. Skal man 
skabe noget lignende i en dansk kom-
mune, er det altafgørende, at alle ni-
veauer står sammen, vil det samme og 
samtidig har tålmodighed til at give det 
tid. Vi vil i nedenstående komme ind på, 
hvordan vi med udgangspunkt i vores 
eksisterende praksis kan justere i for-
hold til at praksisudvikle vores fælles 
skolevæsen i Skive Kommune til gavn 
for elevernes læring, udvikling og trivsel.  

Hvad erfarede vi
Særligt seks begreber har printet sig 
dybt i hukommelsen: Data, Curriculum, 

Wonder Wall, Rubrics, PLC og Ontario 
College of Teachers.

De første fem hænger sammen. I 
Ontario tager elevens læring altid  
udgangspunkt i et curriculum – lige så 
vel som vi i Danmark tager udgangs-
punkt i Fælles Mål. Men herefter sker 
der noget, der adskiller sig markant fra 
den måde, vi i Danmark er vant til at ar-
bejde på. I Danmark forbereder lære-
ren sig typisk alene eller sammen med 
en eller flere kolleger. Der differentieres 
naturligvis, og det gøres ud fra de data, 
vi har fra test mm. og ud fra lærerens 
professionelle dømmekraft. I Danmark 
har læreren linjefag, og fagene kan 
have en tendens til at lukke sig om sig 
selv – medmindre man som lærer har 
flere fag og arbejder tværfagligt –  
alene eller sammen med kolleger. 

I Ontario har eleverne op til det, vi 
kender som overbygning, én lærer til én 
klasse. Med undtagelse af få fag som 
fx fransk og musik, så har den ene læ-
rer ansvaret for en klasse. Læreren ta-
ger med udgangspunkt i curriculum 
hul på et emne – fx ”vand” og spørger 
eleverne, hvad ordet ”vand” får dem til 
at tænke på. Ud fra elevernes udsagn 
laves Wonder Walls, altså en væg/tav-
le med alle elevernes spørgsmål, viden 
mm. omkring ”vand”. Man kan sige, at 
læreren på den vis indhenter data om, 
hvor eleverne er og forbereder  
emnet sammen med eleverne.  
Læreren har således elevernes forud-
sætninger særligt for øje. Man kan un-
dre sig over, at lærerne ikke har be-
hov for den tryghed, det måske giver at 
være en slags ekspert i fx fire fag. Og 
det er tankevækkende, at man i Onta-
rio arbejder på den måde, når vi i Dan-
mark netop nu er i gang med en kom-
petenceudviklingsplan, der skal sørge 
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for, at alle lærere er uddannet i de fag, 
de underviser i. Det er som om, man i 
Ontario vægter det relationelle højere, 
at læreren tør slippe tøjlerne i forhold til 
forberedelse og faglighed, at man som 
system går efter, at læring tager ud-
gangspunkt i den enkelte elev, hvorfor 
lærerens fagfaglighed ikke er det afgø-
rende. Der er heller ikke den samme fo-
kusering på, om de voksne omkring bar-
net er uddannet pædagog eller lærer. 
Det afgørende er hele tiden at spørge 
”How do we know?” Altså hvordan VED 
vi, at eleverne er med os? Hvordan VED 
vi, at alle lærer af det planlagte? Og kan 
man se, at nogen ikke lærer, at nogen 
fx stiller ”skæve” spørgsmål til klassens 
Wonder Wall? Så er det dér, udgangs-
punktet skal være. 

Også brugen af rubrics er en tydelig 
måde at synliggøre for eleverne, hvad 
der arbejdes hen imod. En rubric består 
typisk af fire felter. Felterne læses med 
målene lodret og niveauerne vandret. 
Alle skal altså arbejde hen mod samme 
mål. Dette mål har taget afsæt i cur-
riculum på samme vis som vi i Danmark 
nedbryder Fælles Mål. Ikke alle skal nå 
lige langt, men alle skal nå så langt, de 
kan – akkurat som det står i folkesko-

lereformen i Danmark. Og så kan der 
yderligere laves små synlige og indivi-
duelle delmål – dét, vi i Danmark kalder 
”synlige elevlæringsmål”. Disse mål er 
synlige og brugbare for eleven selv, men 
også for læreren som data for, hvor ele-
ven er, hvor man bedst kan sætte ind 
osv.

Vi fik i Ontario også et andet syn på 
”data”. I Danmark og især i skoleverde-
nen tænker vi meget data som tests og 
kontrol – hårde fakta. I Ontario er data 
også rigtig mange andre ting, som ek-
sempelvis kropssprog, tests, elevpro-
duktion, video, interview, noter fra sam-
taler, iagttagelser. Kun ud fra data kan 
man svare på ”how do vi know”, som er 
det spørgsmål vi igen og igen hørte i 
Ontario. Vi erfarede, at data er noget 
positivt, og at det italesættes af lærer-
ne over for eleverne, at det ikke er ment 
som kontrol, men ment som en hjælp til 
læreren for at kunne målrette undervis-
ningen bedst muligt.

Nu kan det lyde som om, den enkelte 
lærer står meget alene. Men sådan for-
holder det sig ikke. Vi så, at der var man-
ge voksne sammen i læringsrummene. 
I Ontario arbejder lærerne med det, vi i 

Skive Kommune kalder PLC – ”Den Pro-
fessionelle Læringscirkel”.

 PLC er et redskab, der arbejdes med 
i PLF – ”Professionelle læringsfælles-
skaber”. I Ontario har man valgt at sige, 
at det er vigtigt at afsætte tid til i fæl-
lesskab at drøfte det, der er vigtigt: Ele-
vernes læring, udvikling og trivsel. I ar-
bejdet med PLC gøres dette ud fra data 
og dermed professionelt frem for ud fra 
holdning og ”synsninger”. Lærerne  
forpligtiger sig på altid at forholde sig  
undersøgende til egen praksis.

Ontario College of Teachers: I Dan-
mark vil dette svare til en kombination 
af en lærerforening, en forvaltning og en  
efter-/ videreuddannelsesinstitution.  
I OCT tager de sig af at godkende en  
lærers ”licens” til undervisning, lærernes 
kvalifikationer/ omdømme, videreud-
dannelse, klagesager mm. OCT kan si-
ges at varetage en form for dobbeltbe-
skyttelse. En beskyttelse af den enkelte 
lærer, der har behov for support, men 
også en beskyttelse af lærerprofessio-
nen, da man ved at tage hånd om den 
enkelte opretholder lærerprofessionens 
omdømme. 

Figur 1
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Muligheder og hvad vi allerede er i 
gang med
Besøget i Ontario var en øjenåbner i for-
hold til nye måder at tænke skole på. 
Samtidig kunne vi konstatere, at vi er 
godt på vej og gør mange rigtig gode 
ting i forvejen. 

Realisering af folkeskolereformens 
overordnede intentioner kræver en 
grundlæggende fornyelse af måden, 
hvorpå vi forstår og forvalter udvikling af 
vores skoler. Skoleafdelingen ser mas-
ser af muligheder for at arbejde med 
dette nye paradigme inspireret af skole-
væsenet i Ontario. 

Skive Kommunes skolevæsen er alle-
rede i gang med praksisudvikling i sam-
arbejde med konsulentfirmaet TEACH.
dk, hvor alle forpligtiger sig på at forhol-
de sig nysgerrigt til egen praksis. Sko-
lernes ledelsesteam, læringsvejledere, 
lærere og pædagoger arbejder i profes-
sionelle lærende fællesskaber med fo-
kus på udvikling af en undersøgende og 
lærende praksis, hvilket sker gennem 
forpligtende samarbejde, kommunika-
tion og konkrete handlinger i forhold til 
at styrke læring og trivsel for alle elever. 
Det betyder bl.a., at begreber som Pro-
fessionelle Lærende Fællesskaber, PLF, 
Professionel Lærings Cirkel, PLC og ru-
brics allerede er en del af hverdagen på 
kommunens skoler i højere eller mindre 
grad. TEACH er generelt meget inspi-
reret af tænkningen i Ontario. En vigtig 
tænkning i TEACH er, at vi ikke skal en 
masse nyt. Vi gør det rigtig godt i forve-
jen. Det er her, udgangspunktet ligger, 
og der skal tages små skridt i forhold til 
at øve sig i at arbejde kollaborativt i PLF 
og med PLC. En tænkning som de to 
skolers udviklingsprojekt på samme vis 
tager sit udgangspunkt i.   

Hvad vi kunne ønske
Som forvaltning har vi sammen med 
politikerne en stor opgave i at give ro til 
arbejdet med PLF. Vi skal turde tage de 
små skridt og ville lægge ryg til, at det 
er sådan, vi arbejder med skole og sko-
leudvikling i Skive Kommune. Vi skal 
holde fokus på elevernes læring og triv-
sel og facilitere læringssamtaler mellem 
de professionelle.    

Vi har en opgave i at få ændret synet 
på ”data”. Vi kunne ønske, at vi i Skive 
Kommune ikke tænker data som kontrol 
og bureaukrati, men snarere som vigtig 
viden for, at vi alle kan blive klogere og 
sætte ind, hvor der er behov og til gavn 
for elevens læring, udvikling og trivsel. 
En måde, hvorpå dette kan ske, er ved i 
de professionelle lærende fællesskaber 
at arbejde med den professionelle læ-
ringscirkels logik – vi forpligter os på at 
forholde os nysgerrige til egen praksis.

En mulighed kunne også være at tur-
de nedbryde fagene noget mere, så ri-
sikoen for, at fagene lukker sig om sig 
selv, mindskes i højere grad, end vi ken-
der det i dag.

I Skoleafdelingen har vi en ambition 
om at varetage lignende opgaver som 
Ontario College of Teachers. Vi kalder 
konstruktionen Fælles-LUT og de op-
gaver, der her varetages er: Understøt-
telse af udviklingsinitiativer i det fæl-
les skolevæsen, sikre kulturtilbud samt 
bevaringsværdige ordninger til børn og 
unge, sætte forskningsbaseret viden 
om læring i spil i skolevæsenet samt 
understøtte samarbejdet mellem sko-
levæsenets ressourcepersoner. LUT 
står for Læring – Udvikling – Trivsel. Det 
er i Fælles-LUT, at netværksmøder på 
tværs af skoler aftales og planlægges. 
Vi tænker det som en enhed, hvor der 
ikke tænkes ”dem og os”, men kun ”os”. 

Vi vil det samme - uanset vores forskel-
lige roller, nemlig elevernes Læring,  
Udvikling og Trivsel. 

Udfordringer 
En stor udfordring er, at vi på alle ni-
veauer fanges af hverdagens drift og 
”plejer”. Det kræver en insisterende fast-
holdenhed at blive ved at tro på, at vi 
med fx TEACH når i mål. Det sker ikke 
fra den ene dag til den anden. Det skal 
det bestemt heller ikke, og netop der-
for kræver det, at vi bliver ved at arbejde 
i et PLF, hvor vi forholder os nysgerrige 
på egen praksis – på alle niveauer!

Skal vi turde lege med at nedbry-
de fagene, skabe rum til PLF, få lederne 
tæt på læringen osv., så kræver det, at vi 
som forvaltning får skabt den plads og 
dermed også, at vi omprioriterer egne 
opgaver. Vi skal hele tiden have øje for 
dét, der er vigtigt – det, det hele handler 
om: Læring, udvikling og trivsel. Og det 
er lettere sagt end gjort. 

Skrevet af: 

Mette Nielsen, souschef 
Skoleafdelingen, Skive Kommune
mnie@skivekommune.dk 

Trine Nors, udviklingskonsulent 
Skoleafdelingen, Skive Kommune
trno@skivekommune.dk 
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Der er i disse år et stort fokus på folke-
skolens opgave med at styrke undervis-
ningens kvalitet og elevernes sociale og 
faglige udbytte. Kravet om blandt an-
det et fagligt løft bliver formuleret med 
folkeskolereformens målsætning om, 
at ”folkeskolen skal udfordre alle elever, 
så de bliver så dygtige, de kan.” (UVM, 
2013, s. 2). 

Med implementeringen af reformens 
nye elementer står folkeskolen og sær-
ligt lærerne med en stor og mangesi-
det opgave. Hvis lærerne skal løfte den 
komplekse og udfordrende opgave, det 
er gennem undervisning at leve op til 
både statens, forvaltningens, lederes og 
forældres forventninger og krav til faglig 
og social udvikling, tyder vores arbejde 
med professionelle læringsfællesskaber 
på, at flere vigtige elementer skal brin-
ges i spil og understøttes løbende. 

Særligt viser det sig, at rammesæt-
ningen af lærernes samarbejde, den lø-
bende kompetenceudvikling og tid til at 
udvikle undervisning er afgørende i ar-
bejdet med at stilladsere og kvalificere 
elevernes læringsproces. 

Vi vil i nedenstående afsnit se nær-
mere på de erfaringer, vi gennem arbej-
det med aktionslæringsforløbene og de 
professionelle læringsfællesskaber har 
gjort med fokus på, at lærerne i fælles-
skab udvikler didaktiske kompetencer 
og udvikler en undervisning, der under-
støtter alle elevers læring gennem ar-
bejdet med mål.

Projektets grundlag
Flere forskningsresultater peger på, at 
udvikling af skolens praksis ikke er no-
get, der bare kommer af sig selv, men at 
det skal prioriteres, rammesættes og lø-
bende evalueres (Ainscow, Booth 
& Dyson, 2006; Sheehy, Rix, Collins, 

Hall, Nind & Wearmouth, 2009; Dufour 
og Marzano, 2011; Hargreaves og 
Fullan, 2012). 

På baggrund af et systematisk re-
view over tiltag, der øger elevers udbyt-
te, anbefaler det engelske EPPI-centre, 
at lærere undersøger og reflekterer over 
deres praksis, da undervisning er kom-
pleks og ikke lader sig sætte på ’formel’ 
(Rix, Hall, Nind, Sheehy & Wearmouth, 
2006). I dette perspektiv handler det 
ikke om specifikke programmer eller 
koncepter, men netop om at ’løfte’ un-
dervisningsopgaven ud og op fra det 
enkelte fag og den enkelte lærer til en 
fælles bestræbelse på at udvikle prak-
sis. 

Her tilbyder professionelle lærings-
fællesskaber en ramme for kvalificering 
og effektivisering af lærernes teamsam-
arbejde med et undervisningsudvik-
lende blik i fokus og en afprivatiseren-
de tilgang til lærerjobbet (Albrechtsen, 
2013). Således kan lærerne i en fælles 
professionel ramme drøfte, evaluere og 
analysere undervisning og undervis-
ningstiltag samt hjælpe hinanden med 
at formulere nye tiltag i forhold til ele-
vernes læring og trivsel. Hermed under-
støttes dels et alment didaktisk arbej-
de med undervisningsudvikling, dels et 
mere specifikt og konkret samarbejde 
om at løfte elevernes faglige niveau. 

I projektet ’I mål med læring’ var om-
drejningspunktet for de professionel-
le læringsfællesskaber arbejdet med 
mål og rubrics, og vi valgte i et aktions-
læringsforløb at strukturere udviklin-
gen af de professionelle læringsfælles-
skaber med afsæt i didaktiske samtaler, 
rammesat som reflekterende og evalu-
erende samtaler med ca. 6 ugers mel-
lemrum. De didaktiske samtaler mel-
lem lærere, ledere og forskere er med til 

gennem styrede samtaleformer at for-
mulere og diskutere lærernes erfarin-
ger med udviklingen af undervisningen 
og de udfordringer, de møder undervejs 
(Molbæk, 2016). 

Projektets erfaringer
I to fokusgruppeinterview foretaget på 
begge projektskoler peger lærerne på 
både muligheder og udfordringer i for-
hold til at udvikle deres lærerpraksis 
med udgangspunkt i en fordring om at 
øge læringsudbyttet og trivslen for den 
enkelte elev. Ligeledes fortæller elever-
ne i to fokusgruppeinterview om deres 
oplevelse med arbejdet med rubrics i 
undervisningen. Særligt tre pointer står 
tydeligt frem og spiller en afgørende 
rolle for lærernes og elevernes arbejde 
og overvejelser over forløbet; ramme-
sætning, tid og fordybelse.

Rammesætningen
Helt gennemgående udtrykker lærerne, 
at den klare og faste rammesætning af 
aktionsforløbet centreret omkring stu-
dieturen og de didaktiske samtaler var 
afgørende, men også udfordrende for 
deres løbende arbejde, engagement og 
fokus på projektet i en travl lærerhver-
dag. 

En lærer udtrykker eksempelvis: ”I 
starten var det svært, og jeg tænkte 
puha, det er bare op ad bakke det her. 
Men så blev jeg placeret i det her fæl-
lesskab, hvor vi kunne tale om andet 
end det praktiske. Det har virkeligt væ-
ret godt og rykket meget – vi får også 
et synligt ansvar over for hinanden”. En 
anden lærer  påpeger: ”Vi ville ikke mø-
des om andet end det praktiske, hvis 
ikke der var nogen udefra, der planlagde 
det. Vores teammøder hæver sig ikke op 
på det her niveau, hvor man lærer noget 

Følgeforskningsperspektiver  
 v. Sidse Hølvig Mikkelsen og Mette Molbæk, VIA UC, Læreruddannelsen, Skive
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om sin egen tilgang til undervisningen 
og mål og eleverne.” 

Det bliver således tydeligt, at hvis 
man vil sikre en professionel udvikling, 
kræver det en eksplicit rammesætning 
og styring. Imidlertid bliver det tilsva-
rende vigtigt, at forløbene også indehol-
der mulighed for, at lærerne i deres af-
prøvning af forskellige tiltag kan arbejde 
på mange forskellige måder med deres 
praksisudvikling. Madsen (2010) taler i 
den forbindelse om, at aktionslærings-
forløb og dermed samarbejdet i profes-
sionelle læringsfællesskaber både skal 
være stramt styret, hvad angår roller og 
processer, men at de samtidig må være 
rummelige med hensyn til variationer af 
input, fokus og de deltagendes tilgang 
til arbejdet. 

Flere lærere fremhæver, hvordan det 
ligeledes er vigtigt, at der bliver hentet 
inspiration ’udefra’, og at ledelsen går 
ind i arbejdet og er med til at styre pro-
cessen - også mellem de formelle mø-
der. 

Man kan overveje om indførelsen af 
professionelle læringsfælleskaber for-
drer en ny mere refleksionsfaciliterende 
lederrolle med fokus på strukturering 
og udvikling af og løbende opfølgning 
på professionelle udviklingsproces-
ser igennem hele skoleåret. Set i det 
lys er udvikling af praksis og undervis-
ning ikke blot en opgave for den enkelte 
lærer men et fælles anliggende for alle 
skolens centrale aktører. Dette under-
støttes også af SFI, der i en undersø-
gelse fra 2013 konkluderer, at det kol-
legiale samarbejde om undervisningen 
mange steder ikke er særligt udviklet 
og i det omfang, det forekommer, er det 
på de højtpræsterende skoler (Winter & 
Nielsen, 2013). 

Rammesætningen træder også frem 
som centralt tema i elevinterviewene, 
hvor rubricsarbejdsformen italesæt-
tes som havende en læringsunderstøt-
tende funktion. For eleverne tilbyder 
rubricstrukturen en klarhed over opga-
vernes indhold og forløb, og de viser ty-
deligt, hvad målet er, og hvordan ele-
ven kommer derhen.  Eleverne siger om 
arbejdet med rubrics og tydelige mål i 
klassen: ”Det er godt, gruppearbejdet 
bliver mere seriøst og struktureret.” ”Det 
er en slags rettesnor, så man hele tiden 
kan holde øje med, hvor langt man er i 
processen.” ”Det er en checkliste, hvor 
man hele tiden kan se, hvor der er plads 
til forbedring, så man kan blive ved med 
at forbedre sig fagligt.” 

Rammesætningen og opgavegen-
nemsigtigheden, som arbejdet med  
rubrics understøtter, hjælper eleverne 
med at få overblik over, hvor de befinder 
sig i læringsprocessen, og hvor de er på 
vej hen. Herved flyttes fokus fra lære-
rens undervisning til den enkelte elevs 
læringsproces, hvorved elevens faglige 
deltagelse bliver et omdrejningspunkt, 
blandt andet gennem den løbende  
feedback som rubricen kan give eleven 
– enten ved at eleven selv ser på rubri-
cen, eller ved at lærere henviser til den 
i den formative evaluering af undervis-
ningen. Netop den løbende feedback 
understreges af blandt andre Hattie 
(2009) og Meyer (2005) som afgørende 
for elevens udbytte af undervisningen. 

Tiden
En udfordring ved at iværksætte de pro-
fessionelle læringsfællesskaber er tids-
perspektivet. Lærerne beskriver de-
res hverdag på skolerne som presset 
og ikke gearet til at ”tænke ud over det 

praktiske niveau”, som en af lærerne ud-
trykker det. Den tidsmæssige organi-
sering og prioritering er således vigtig, 
hvis lærerne motiveret skal kunne fast-
holde, reflektere og videreudvikle un-
dervisningstiltag i fællesskaber. Af inter-
viewene fremgår det, at lærerne i meget 
stor udstrækning mener, at tiden er gi-
vet rigtig godt ud, men at det har væ-
ret særlig presset for dem i begyndel-
sen, hvor flere har oplevet ikke at nå at 
forberede sig til andre opgaver. Flere 
af lærerne udtrykker, at de ikke havde 
fastholdt rubricsarbejdet, hvis ikke der 
var afsat faste mødegange med klare 
dagsordener og forventninger til lærer-
ne. Her kan igen peges på den nødven-
dige prioritering, styring og rammesæt-
ning af udviklingsprocessen, hvis man 
som skole vil styrke lærernes samar-
bejde om elevernes læring, give plads 
til den refleksive professionelle dialog, 
undersøge lærernes fælles opfattelser 
og normer i forhold til undervisning og 
afprivatisere lærernes arbejde i skolen 
(Molbæk, 2016, Stoll, Bolam, McMahon, 
Wallace & Thomas, 2006).  

I forhold til tidsperspektivet træder 
flere perspektiver frem hos eleverne. 
Først og fremmest er de opmærksom-
me på, at lærerne er tidspressede: ”Vo-
res lærer har ikke rigtig tid til at snakke 
med os om opgaverne, hun har så man-
ge ting, der skal forberedes og laves. Så 
er det godt, man kan se på sin rubric, 
så man ved, hvad man skal øve.” Elever-
ne oplever, at deres lærere ikke har så 
meget tid og er glade for at få redska-
ber til at kunne arbejde selvstændigt og 
samtidigt får de mulighed for løbende 
at evaluere deres egen læreproces: ”Ru-
brics er til at kunne følge ens fremskridt 
og hele tiden holde øje med, hvad det 
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er, man kan gøre bedre. Det er samtidig 
en måde at udfordre sig selv på.”  ”Man 
gør sig mere umage og bliver sat lidt op 
i tempo. Man får mere motivation til at 
gøre sig bedre”. 

Tidsperspektivet udvides til også at 
handle om, at arbejdet bliver mere ef-
fektivt og selvevaluerende, og rubrics 
synes at have en understøttende ef-
fekt på elevernes fokus og lyst til at 
lære mere, hvilket har betydning for de-
res udbytte af undervisningen (Hattie, 
2009). Dermed ser rubrics ud til at kun-
ne støtte læreres opgave med at sikre 
en høj andel af ægte læretid, hvor tiden 
udnyttes mere optimalt (Meyer, 2005).

Fordybelsen
En fælles erfaring i projektet hos lærer-
ne og eleverne er, at rubricstrukturen 
og samtaler om indholdet tilbyder sig 
som et afsæt for fordybelse og delta-
gelse i undervisningen. Lærerne foku-
serer på og udvælger specifikke faglige 
eller sociale mål og beskriver i en rubric, 
hvordan dette mål helt konkret kan nås 
beskrevet i taksonomisk opbyggede 
delmål. Således rammesættes elever-
nes læringsproces som en synlig og til-
gængelig (lærings-)vej, og både elev og 
lærer tvinges til at ”skrælle alt det over-
flødige fra”, som en lærer beskriver det.  

Fokus rettes derved på udviklingen af 
lærerens didaktiske kompetence til at 
lave en faglig eksemplarisk udvælgel-
se af indhold til undervisningen og sam-
men med eleverne arbejde intenst med 
det eller de udvalgte faglige mål. En læ-
rer siger: ”Man vil ekstremt mange ting 
som lærer. Med rubrics går man mere 
ned i dybden og bliver nødt til at finde 
frem til, hvad der er det vigtigste her.” 
Og en anden: ”Man bliver tydeligere på, 
hvad der er de vigtigste krav til elever-

ne, det er det her – jeg skærer ind til det 
vigtigste. Og så kan jeg jo løbende stille 
ekstra krav til de dygtigste elever i pro-
cessen.” Forventningerne til eleverne og 
de faglige fokuspunkter bliver synlige, 
og der arbejdes i dybden fremfor i bred-
den. Det kan afstedkomme en frustrati-
on hos nogle lærere, da det kan opleves 
som en begrænsning og en udfordring 
at skulle sortere og prioritere så skarpt, 
da ”det jo altid er på bekostning af no-
get andet vigtigt”, som en af lærerne 
udtrykker det. 

Derudover bliver lærerne i arbejdet 
med rubrics tydelige i de faglige krav til 
eleverne. Dette er med til at sikre trans-
parente og realistisk høje forventnin-
ger til elevernes løbende arbejdsindsats 
og udbytte, hvilket understøtter elevens 
læringsudbytte (Hattie, 2009). De tyde-
lige faglige mål og krav til arbejdspro-
cessen kan ligeledes skærpe lærerens 
blik på den faglige feedbacks indhold. 

Med den faglige fordybelse og foku-
sering kommer også et vedvarende fo-
kus på undervisningens processuelle 
aspekt og lærerens mulighed for dif-
ferentieret at støtte den enkelte elevs 
deltagelse og læring; ”Der er mere fokus 
på processen nu, i min lange lærerkar-
riere har jeg måske haft en tendens til 
f.eks. ved en fremlæggelse og sige: ”Det 
var en fin fremlæggelse”, men hvad be-
tyder det egentligt? Nu er fokus mere, 
hvorfor var det det, og hvordan har ele-
ven flyttet sig siden sidste gang, og 
imens man arbejder med tingene hele 
tiden at have øje for, hvad er det helt 
præcist, der skal til, for at eleven rykker 
sig.” Og videre udtrykker en anden læ-
rer: ”Enhver ved jo godt, hvem der er de 
dygtigste i klassen, nu er fokus mere, 
hvem er det, der rykker sig, og det er jo 
også mere interessant. ” 

Det procesorienterede undervis-
ningsblik understøtter således også den 
løbende feedback og opmærksomhe-
den på udviklingspotentialet hos ele-
ven. Dette procesdidaktiske perspek-
tiv (Uljens, 1993; 1997) sikrer, at lærere 
og elever både forfølger og fastholder 
de overordnede mål og samtidig juste-
rer undervisningen, når der er behov for 
det. Arbejdet med mål og rubrics kan 
således styrke kommunikationen mel-
lem læreren og eleven og analysen af 
elevens konkrete behov, så eleven får 
øgede muligheder for at deltage i un-
dervisningen og nå de opstillede mål.

En lærer beskriver endvidere, hvor-
dan fordybelsen og arbejdet i de profes-
sionelle læringsfællesskaber omkring 
rubricsstrukturerne har haft indflydel-
se på det fællesfaglige sprog i fagteam-
et: ”Det er ligesom om, vi taler et fæl-
les sprog nu” og videre: ”På den måde 
kan vi også være meget tydeligere over 
for eleverne – det er på en eller anden 
måde som om, at det, eleverne skal 
lære, og undervisningen bliver afmysti-
ficeret”. 

At undervisningens indhold og elever-
nes læring afmystificeres, er også et bil-
lede på, hvordan de didaktiske samtaler 
i de professionelle læringsfællesskaber 
kan åbne for den ’sorte boks’ i undervis-
ningssammenhæng og være med til at 
professionalisere lærernes samarbej-
de og dermed skabe et fælles grundlag 
og sprog for skole- og undervisnings-
udvikling. 

Opsamlende pointer
Nedenfor følger vores opsamlende 
fund, der kan fungere som opmærk-
somhedspunkter og inspiration til an-
dre, der gerne vil arbejde med praksis-
udvikling.
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Rammesætning og ledelse
Det er blevet tydeligt, hvor afgørende 
det har været, at forløbene på skoler-
ne og i klasserne er strukturerede og 
rammesat. Således må både eksterne 
tovholdere, skoleledelsen, lærere og en 
eventuel styregruppe og skoleafdeling 
alle bidrage til, at udviklingen af praksis 
både er stramt struktureret og samti-
dig giver mulighed for variationer og ju-
steringer. Alle aktører har her en central 
opgave, da de forskellige perspektiver 
og positioner er nødvendige. Derfor kan 
der være behov for en meget eksplicit 
ansvars- og rollefordeling både under 
de didaktiske samtaler og i tiden imel-
lem møderne, hvor aktørerne på forskel-
lig vis skal understøtte de forandringer, 
der er lagt op til i både lederes, læreres 
og elevers daglige praksis.

Differentiering og forskellige tempi
Udvikling og læring sker i forskellige 
tempi, hvorfor det både hos lærere og 
elever bliver vigtigt, at der skabes rum 
og respekt for, at vejene til læring og 
målene kan være forskellige. Forløbe-
ne må derfor tilpasses de lokale behov 
for at sikre både ejerskab og motivation, 
så arbejdet med at udvikle og forandre 
undervisningen ikke blot opleves som 
endnu en opgave. I en meget travl hver-
dag vurderes dette at være en meget 
stor udfordring, da lærerne generelt op-
lever, at de ikke har tid nok. Netop der-
for må arbejdet tage udgangspunkt i, 
hvordan kompetenceudviklingsforløbe-
ne kan være med til både at gøre lærere 
og elevers arbejde i skolen mere udbyt-
terigt og meningsfuldt. 

I den forbindelse er der ikke nogen 
tvivl om, at lærerne oplever at have 
fået meget forskelligt udbytte af forlø-
bet, hvilket også er forventeligt. For at 

sikre det bedste udbytte må det både 
være fuldt acceptabelt, at lærere vil 
tage arbejdet med mål og rubrics til sig 
på forskellig vis, og at de også vurde-
rer arbejdet som mere eller mindre me-
ningsfuldt og anvendeligt. Det vigtigste 
bliver, at alle deltagende (det være sig 
ledere, lærere, skoleafdeling, forældre, 
elever og eksterne) forholder sig både 
kritisk og konstruktivt til det store fæl-
les arbejde, det er at udvikle praksis.

I det arbejde har alle et ansvar og vig-
tige positioner, hvis det skal lykkes.

Fordybelsen er afgørende
Det at skabe meningsfuld skole- og  
undervisningsforandring fordrer, at alle 
aktører i fællesskab koncentrerer sig om 
et mindre udvalgt fokusområde, som 
eksempelvis rubrics i dette projekt. At 
fordybe sig i fælles overvejelser, indgå 
i didaktiske diskussioner, udvikle fælles 
fagligt sprog og udvælge egnet under-
visningsindhold gøres ifølge projektets 
deltagere bedst med udgangspunkt i 
konkrete tiltag og erfaringer fra egen og 
andres praksis. Flere lærere peger på, at 
det ikke var afgørende for dem, at det 
var rubrics, der blev udvalgt som fokus-
område, men at alle i projektet var en-
gagerede og fokuserede på det samme. 
Således bliver der gennem den fælles 
faglige fordybelse skabt rammerne for 
et fagligt og professionelt fællesskab, 
hvor alle kan bidrage samt få og tage 
ejerskab og ansvar.

Fællesskaberne bliver centrale 
Det fremgår tydeligt i projektet, at en 
præmis for, at lærings- og udviklings-
processen lykkes, er, at lærerne tør 
åbne deres praksis og refleksioner for 
hinanden. Det kan være en overvindelse 
for mange og kan indledningsvist virke 

både irriterende og unødigt forstyrren-
de i en travl lærerhverdag, der i ud-
gangspunktet af mange betragtes som 
en velfungerende praksis. Men den  
afprivatisering af undervisningsopga-
ven, der sker i de lærende fællesskaber, 
bliver afgørende i arbejdet med at kun-
ne udvikle og håndtere det komplekse  
lærerjob. Opgaven løftes op og ud af 
den enkelte lærers ’private’ arbejdssfæ-
re og bliver til et fælles anliggende for 
alle skolens aktører og gøres til gen-
stand for professionelle dialoger og kan 
fungere som fælles afsæt for kollektiv  
udvikling og læring. Dermed bliver det 
professionelle fællesskab et vigtigt og 
bærende element i at understøtte den 
proces, der skal lede hen imod en  
stadigt udviklende og professionel  
skolekultur.

Skrevet af: 

Mette Molbæk
VIA UC, Læreruddannelsen, Skive
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Sidse Hølvig Mikkelsen
VIA UC, Læreruddannelsen, Skive
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Sådan kan man også arbejde med rubrics

 

 

 
Rubric - Albert 
 

 
Acceptabelt 

 
Hvad vi forventer 

 
Det du skal arbejde hen 
imod 

 
Attittude  
(Opførsel over for 
de voksne på 
skolen ) 
 
 
 

 
Jeg følger skolens regler. 
Jeg er ikke fræk over for lærerne. 
Jeg tager beskeder og henstillinger 
seriøst og retter mig efter det, der 
bliver sagt. 
Jeg lyver ikke 
 

 
Jeg taler pænt til lærerne. 
Vi kan stole på det, du siger. 

 
Jeg taler pænt til lærerne og er høflig 
over for alle. 
Vi kan stole på dig, og du retter dig 
efter de beskeder og regler, der er. 

 
Faglighed 
(Det du laver i 
timerne, lektier 
og 
arbejdsindsats) 
 
 
 
 

 
Jeg forstyrrer ikke klassen og 
sidekammeraterne 

 
Jeg forstyrrer ikke, og jeg forsøger at 
lave det, jeg kan. 

 
Jeg forstyrrer ikke, og jeg deltager 
aktivt i undervisningen. Hvis jeg 
støder på noget, jeg ikke kan, rækker 
jeg hånden op. 

 
Socialt 
(Hvordan du 
omgås med de 
andre i klassen 
og de andre på 
skolen) 
 

 
Jeg henvender mig ikke 
provokerende til andre. 

 
Jeg taler pænt til folk, og jeg vender 
ryggen til konflikter 

 
Jeg har en god omgangstone med 
alle på skolen. 

Rubrics er gode som udgangspunkt for 
en drøftelse af de sociale spilleregler for 
enkelte elever såvel som klasser. 
Vi havde en elev, som havde store 
problemer med at overholde og 
overskue de gængse omgangsformer 
med både voksne og andre elever på 
skolen. Eleven og jeg udarbejdede i 
samarbejde en rubric, som både var 
overskuelig og realistisk i forhold til 
evner og formåen.  
Forældre, elev, ledelse og berørte lærere 
fik rubricen. Vi gennemgik rubricen en 
gang om ugen.  Der blev drøftet, hvor 
man var – hvilke ting, der skulle arbejdes 
med, og hvem der kunne hjælpe/støtte 
og hvilke ting, eleven skulle være særligt 
opmærksom på.
  Rubricen var og er meget overskuelig 
og et godt redskab til at synliggøre 
fremskridt, og hvor det næste skridt 
også er synliggjort.

Lene Hahn
AKT-lærer, Roslev Skole
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Jeg vil lære tabellerne!  -  Navn:                           Dato: 

 

 Begynder O.k. God Super 
Beskrivelse Jeg kan bruge min 

tabeltavle. 
Jeg kan remsen for 
2-, 3-, 4-, og 5-
tabellen 
og 
udregne resultater i 
6-, 7-, 8-, og 9-
tabellen ved hjælp 
af fingerregning. 

Jeg kan remsen for 
samtlige tal i ”Den 
lille tabel.” 

Jeg kan springe 
rundt i tabellerne. 

Hvor er du nu? 
Skriv navn og dato. 

    

Hvor vil du gerne 
hen? 

    

 
Tiltag: 
Oktober - midt november Skole og hjem sammen.  Test + øve - øve - øve + test 
Midt november - 
vinterferie 

Træning hjemme på forskellig vis. 
(Sangbog, Priktegninger, Tabeløvebog, e-mat) 

Vinterferie - Påske Skole og hjem sammen. Test + øve - øve - øve + test 
 

3. kl. har i knap 2 måneder arbejdet med 
tabeller. De har kendskab til tabeltavlen, 
remserne til de forskellige tabeller, og 
at de ved 6, 7, 8 og 9 tabellen kan bruge 
fingrene til udregning. Ved den sidste 
tabelprøve var der stor spredning. 
  Målet var, at alle får et brugbart 
redskab til hurtig udregning af et 
vilkårligt tabelstykke.  Det er altså ikke 
nok kun at kunne bruge tabeltavlen. 
  Der udarbejdes en rubric med 4 
forskellige niveauer og en arbejdsplan. 
Forældrene inddrages, og elev-lærer 
udfylder: ”Hvor er jeg nu?” og ”Hvor 
vil jeg gerne hen?” Dette hjemsendes 
sammen med en arbejdsplan og 
opsættes på opslagstavlen. 
  Arbejdet fra midt november til 
vinterferie foregår hjemme. Der følges 
op på skolen med ”e-mat tabeltjek” på 
tid hver mandag i de lige uger og i den 
understøttende undervisning.

Lis Bodilsen
Glyngøre Skole
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-JM 

Færdighed- og 
vidensområder 

Begynder 
 

Under udvikling 
 

Tilfredsstillende 
 

Ekspert 
 

- Eleven kan 
placere historiske 
perioder i absolut 
kronologisk 
sammenhæng. 

- Eleven kan bruge 
kildekritiske 
begreber i 
arbejdet med 
historiske spor, 
medier og andre 
udtryksforme. 

- Eleven kan 
vurdere 
brugbarheden af 
historiske spor, 
medier og andre 
udtryksformer til 
at belyse 
historiske 
problemstillinger. 

- Eleven kan 
forklare 
historiske 
fortællingers 
sammenhæng 
med 
fortidsfortolkning
er og 
nutidsforståelser 

 

Lave en tidslinje med 5 
nedslag. 
Kender forskellen på 
”Den store historie” og 
”Den lille historie” 
Skal have hjælp til at 
finde historiske kilder. 
  

Lave en tidslinje med 
mellem 5 og 10 nedslag 
med ”Den lille historie” 
om videnskabsmanden. 
Kan finde enkelte ting, 
der matcher ”Den store 
historie”. 
Skal have støtte til at 
finde historiske kilder. 
 
 

Lave en tidslinje med 
mindst 10 nedslag med 
”Den lille historie” om 
videnskabsmanden. 
Kan perspektivere til 
”Den store historie”. 
Kan med støtte selv 
finde historiske kilder. 
Kan være kildekritisk. 
 
 

Lave en tidslinje med 
mindst 10 nedslag med 
Den lille historie” om 
videnskabsmanden. 
Kan perspektivere til den 
store historie. 
Kan selv finde historiske 
kilder og være 
kildekritisk. 
 
 

Fremlæggelse Kan læse op fra sin 
tidslinje. 

Kan fortælle, mens der 
kigges på tidslinjen. 

Fortælle om personen, 
mens man enkelte 
gange kigger på sine 
papirer og henviser til 
tidslinjen. 
 

Kan fortælle om 
personen uden at kigge 
på sine papirer, mens 
man henviser til sin 
tidslinje. 
 

Det overordnede emne var ”Berømte 
Videnskabsmænd”, og fokusområderne 
i det historiefaglige var: ”Kilder”, 
”Kildekritik”, ”Den store historie”, ”Den 
lille historie” og ”Tidslinje”. Forløbet 
kørte i 6.klasse.
  Det er selvfølgelig nødvendigt, at 
eleverne på forhånd har kendskab 
til arbejdet med rubrics og de 
historiefaglige begreber. 
  Eleverne havde selv valgt emnet, og 
derfor var det ikke nødvendigt med 
nogen lang klassegennemgang inden 
start. Så i stedet for en lang liste med 
krav, fik eleverne udleveret rubricen 
med en begrebsforklaring og tidsplan 
for arbejdet, og så gik vi i gang.
  Formålet var, at eleverne selv skulle 
søge og opsøge viden om deres valgte 
videnskabsmand. Min rolle var dermed 
mere en vejleders, som skulle pege 
eleverne i den rigtige retning og foreslå, 
hvor de kunne opsøge viden, finde 
kilder og hjælpe med at strukturere 
arbejdet frem mod fremlæggelsen. 

Jonas Høgh Mæng
Glyngøre Skole
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Det lærende fælleskab

Det er en fagligt meget givende 
diskussion at tage en drøftelse af, hvad 
der i et givent fag skal være i fokus og 
hvad, man kan forvente af eleverne. 
Denne drøftelse er et grundelement i 
udarbejdesen af en faglig rubric.  
  Det kan ofte komme overraskende 
mange forskellige bud på, hvornår 
noget er kvalitet, og hvad det i givet 
fald er. Igennem denne drøftelse af, 
hvad man gerne vil se som tegn på 
elevernes læring, skærper lærerne 
dels deres fokus på undervisningen 
samtidigt med, at det giver en høj grad 
af kollegial sparring. Derfor er rubric et 
godt udgangspunkt for det lærende 
fælleskab. 

Stefan Frøkjær-Jensen
Roslev Skole
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Rubric - træne læsehastighed 
 

 
Færdighed- og 
vidensområder 

Begynder 
1 

Under udvikling 
2 

Tilfredsstillende 
3 

Ekspert 
4 

Læsning 
Afkodning 
 
Eleven kan læse ord i 
tekster til klassetrinnet 
hurtigt og sikkert  
 
Eleven har viden om 
regler for 
sammensætning af ord 

 
Kan læse 
koncentreret. 
 
Kan beregne sin 
læsehastighed. 
 
Bruger fartkort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kan læse 
koncentreret. 
 
Kan beregne sin 
læsehastighed. 
 
Bruger fartkort 
 
Kan gengive 
indholdet af det, man 
læser. 

 
Kan læse 
koncentreret. 
 
Kan beregne sin 
læsehastighed. 
 
Bruger fartkort 
 
Kan gengive indholdet 
af det, man læser. 
 
Øger sin 
læsehastighed og kan 
stadig gengive 
indholdet af det, man 
læser 

 
Læser koncentreret i 
alle sammenhænge – 
stillelæsning. 
 
Bruger fartkort i alle 
sammenhænge. 
 
Bliver fordybet i sin 
læsning. 
 
Øger sin 
læsehastighed i andre 
sammenhænge. 

ANGIV LÆRINGSMÅL STATUS               MÅL STATUS                 MÅL STATUS                 MÅL STATUS                 MÅL 

 
NOTER 

 
 

    

 

1. time: Læreren gennemgik rubricen med 

eleverne. 

Hvad vil det sige at læse koncentreret? 

(man lader sig ikke forstyrre af, at en elev 

går på toilettet, eller der kører en græs-

slåmaskine forbi vinduet).  Hvad er et fart-

kort? Er et kort, som man skubber ned over 

sin tekst, og presser sin læsehastighed. 

Hvordan beregner man sin læsehastighed? 

Antal læste ord: den læste tid x 60. Hvor-

dan finder man spørgsmålene til sin læste 

tekst i Gyldendals Fagportal?

2. time: Eleverne læste en tekst på ca. 

200 ord. Der var 3 sværhedsgrader, og læ-

reren valgte sværhedsgrad for den enkelte 

elev. Eleverne skulle bruge fartkortene.

De næste timer i forløbet foregik som 

ovennævnte timer. Elevernes resultat blev 

placeret i rubricen. Under forløbet indsam-

ledes data: målte læsehastigheder, antal 

rigtige besvarelser på spørgsmålene i Gyl-

dendals Fagportal samt lærerens obser-

vationer. 

Per Kloster
Glyngøre Skole
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Bæredygtig energiforsyning lokalt og globalt 
Rubric-værktøj - mål og kriterier 
Tag udgangspunkt i din/jeres problemstilling 

Påbegyndt 
1 

Undervejs 
2 

Fuldført 
3 

Eksemplarisk 
4 

Score 

Undersøgelses-
kompetence: 
Du kan designe, 
gennemføre og 
evaluere 
undersøgelser i 
naturfag. 

Jeg kender og kan 
forklare ordene:  

- bæredygtighed
- energiforsyning
- energiproduktion
- naturudnyttelse 
- ressourceudnyttelse
- levevilkår 

Jeg kan forklare 
sammenhængene i 
menneskeskabte og 
naturgivne energikæder 
og energiomsætninger.  

Jeg kan med mine egne 
ord beskrive 
miljømæssige 
konsekvenser af 
ressourceudnyttelse. 

Jeg kan på baggrund af min 
viden om sammenhænge 
mellem energiproduktion, 
klimaændringer og global 
opvarmning undersøge, 
hvilke løsningsforslag og 
handlingsmuligheder, der 
er realistiske lokalt og 
globalt. 

Modellerings-
kompetence: 
Du kan anvende 
og vurdere 
modeller i 
naturfag. 

Jeg har fjollede 
billeder og tekst på 
mit slideshow. 

Jeg har skrevet 
forklarende tekst til 
billederne. 

Jeg har udvalgt billeder 
og grafer, der passer til 
min tale og har kun 
ganske lidt tekst. 

Jeg har udvalgt de bedste 
billeder og grafer og bruger 
dem som en del af min tale. 
Jeg har billeder af et forsøg, 
jeg selv har lavet som en 
del af talen. 

Perspektiverings-
kompetence: 
Du kan 
perspektivere 
naturfag til 
omverdenen. 

Jeg ved, at der er 
forskel på, hvordan 
man får energi i 
Danmark og resten 
af verden.  

Jeg kan bruge min viden 
om energiproduktion til at 
komme med et 
løsningsforslag. 

Jeg kan forklare, at der 
kan være forskellige 
løsningmuligheder alt 
efter hvilken 
energiproduktion, der 
anvendes. 

Jeg har brugt min viden om 
forskellige 
energiressourcer og deres 
forskellige egenskaber og 
konsekvenser til at give mit 
løsningsforslag.  

Kommunikations-
kompetence: 
Du kan 
kommunikere om 
naturfaglige 
forhold. 

Jeg har 1-2 
påstande, som jeg 
forsøger at 
argumentere for. 

Jeg har 3-5 påstande, 
som jeg forsøger at 
argumentere for. 

Jeg kan argumentere for 
mine egne og andres 
påstande på en 
overbevisende måde. 

Jeg kan altid argumentere 
for mine påstande og 
begrunde dem med fagligt 
relevant fakta. 

Karakter: 00-02 4 7 10-12

Vi brugte rubrics i forbindelse med fælles-

faglig naturfagsprøve.

For eleverne i 9. klasse er det meget  

vigtigt, at de så vidt muligt har samme  

udgangspunkt. Men for at gøre dette  

udgangspunkt endnu mere ensrettet, er 

det vigtigt, at de tre fags lærere i biologi, 

geografi og fysik taler det samme sprog. 

Dette kan gøres ved hjælp af en rubric,  

da faglærerne kan nedbryde de Fælles 

Forenklede Mål og sætte dem ind i en  

rubric. 

Denne rubric får eleverne udleveret,  

og dermed kan de selv finde deres eget 

nuværende niveau, og hvilket niveau de 

gerne vil nå. Ved hjælp af denne rubric kan 

eleverne ved selvsyn se, hvad lærerne,  

censorerne og ministeriet forventer af 

dem i den pågældende prøve. Dermed  

bliver mange tvivlsspørgsmål med henblik 

på det faglige elimineret.  

Claus Korsgaard
Roslev Skole
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Alle skoler i Skive Kommune har skulpturen 

”Det kræver et menneske” stående.

Den er lavet med tanke for det hele 

menneske.

Her er der ikke kun fakta, her tænker 

man på mennesket.

Søren Vester
Kunstner
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