
 
Målstyring kræver blik for kompleksiteten! 

 
Af: Ina Rathmann, adjunkt  
 
Der er tydeligvis hen over de sidste par år skabet et øget fokus på læring i folkeskolen.  
Skolereformen er båret af en intention om at alle børn skal lære mest muligt og ”Fælles mål” sender et 
klart signal om, hvad børnene skal nå inden de forlader folkeskolen. Ligeledes har erfaringer fra bl.a. 
Ontario og teoretiske strømninger (Hattie, 2013) vist, at der er sammenhæng mellem målstyring og øget 
læring.  
 
Men hvad nu, hvis ikke alle deler den politiske og teoretiske begejstring for øget læring? Hvordan stiller 
denne pointe betingelser for det pædagogiske arbejde og mulighederne for at lykkes som elev i den 
danske folkeskole?  
 
Artiklen har ikke til formål at kritisere reformens intention om målstyret læring eller at udfordre Hatties 
forskning. Derimod er artiklens intention at gøre opmærksom på kompleksiteten og de didaktiske og 
pædagogiske udfordringer, der muligvis kan opstå i mødet mellem praksis og politiske og teoretiske 
intentioner.  
 
Med afsæt i et følgeforskningsprojekt: ”Inklusion i et børneperspektiv” er artiklens formål at vise, at 
målstyret undervisning kræver blik for kompleksiteten, hvis vi skal lykkes med at øge læringsmulighederne 
for det enkelte barn. 
 
Forskningsprojektet er et kvalitativt casestudie, hvor vi igennem tre år har fulgt 18 børn på forskellige 
klassetrin på forskellige skoler1. Igennem en konkret case viser denne artikel, hvordan en elevs muligheder 
eller ikke muligheder for deltagelse i fællesskabet, har afgørende betydning for elevens muligheder for 
læring. Forskningsprojektet har afsæt i Madsens (2005, 2009) forståelse af inklusion. Her omhandler 
inklusion om alle børn og ikke kun børn med særlige behov eller i udsatte positioner. I Madsens forståelse 
er det endvidere centralt, at mulighederne for deltagelse i fællesskabet er afgørende for muligheden for 
inklusion. Ligeledes er muligheden for inklusion en forudsætning for muligheden for læring.  
 
 
Nej tak, jeg gider ikke være klog! 
 
Felix:  Nej TAK, jeg gider ikke være klog! 
Interviewer:  Hvorfor gør du ikke det? 
Felix:  Fordi, at ellers så kommer alle bare sådan hen og siger: ”Du er klog, vær sød at gøre det her!”. 

Nej, det gider jeg ikke, så får jeg bare alle opgaverne. 
Sisse: Held og lykke siger jeg bare -Held og lykke med din uddannelse så. 
[…] 
Interviewer:  Hvad tænker du Felix. Du sagde lige før, at du bedst kan lide at arbejde alene, med hvad 

tænker du om det Sisse siger? Kunne du forestille dig at arbejde sammen med nogen, der 
kunne lære dig noget? 

Felix:  Nej … der er ikke mange, der kan lære mig særlig meget. 
Sisse:  Nogle gange lærer jeg faktisk dig, at tie stille i timerne 
Felix: Nej, du lærer mig det ikke, du siger det til mig! 
Interviewer:  Kunne du tænke dig at lære det? 
Felix:  Nej 
Interviewer:  Og du gider heller ikke holde op med at futte rundt i timerne, som du siger? 
Felix:  Nej! Jeg er vant til at futte rundt, og det er dejligt at futte rundt. 
 
Felix deler ikke som udgangspunkt fællesskabets værdier og han oplever ikke sig selv som en, der passer 
ind. Felix siger direkte, at på en skala fra 1-10, vil han placere sig selv på 4. Felix understreger, at hvis han 
kommer op på 10, så er han den bedste i klassen, men det kommer han aldrig, for så skal man være god til 
alle mulige skoleting, og det vil Felix ikke.  
 
 
 
                                                           
1 Forskningsprojektet Børns Perspektiv på Inklusion, finansieret gennem Socialstyrelsens pulje til forskning og udvikling i tilknytning 
til Den sociale diplomuddannelse – Børn og unge samt Master i udsatte børn og unge. For udbydelse og forskningsdesign henvises til 
projektet i sin helhed (Harbo, 2014). 



 
Felixs muligheder for inklusion og læring   
 
Felix ønsker ikke at blive klog, han vil ikke samarbejde, han kan godt lide at futte rundt og han er på ingen 
måder motiveret for at komme op på 10. På den baggrund kan man vist med rette konkludere, at Felix ikke 
deler den politiske eller teoretiske begejstring for læring.  
I forskningsprojektet analysedesign er der opstillet tre faktorer (Wenger i Madsen 2005): 
1. fælles indhold, der opleves som betydningsfuldt for deltagerne 
2. et gensidigt engagement af en vis varighed, hvor deltagerne deler viden og erfaringer med hinanden 
3. et repertoire af fælles historier og begivenheder som deltagerne kan identificere sig med 
Disse tre faktorer indikerer, hvorvidt der er mulighed for deltagelse ind i et konkret fællesskab. Når alle tre 
faktorer viser sig, vil man kunne konkludere rig mulighed for deltagelse.  
Som allerede nævnt er rig mulighed for deltagelse i Madsens forståelse forbundet med rig mulighed for 
inklusion, hvilket der giver mulighed for læring. Det vil sige, at øget mulighed for deltagelse og derved 
inklusion ligeledes øger muligheden for læring.   
 
Felix har altså ringe mulighed for deltagelse og inklusion i det fællesskab, som udspiller sig omkring 
undervisningen. Felix oplever ikke fællesskabets indhold som betydningsfuldt, og han identificerer sig ikke 
med de fælles historier og begivenheder. Det betyder, at der sættes begrænsninger for Felixs deltagelse 
og inklusion og dermed også hans mulighed for læring 
 
Ved nærmere undersøgelse viser det sig dog, at forståelsen af klog har forskellige betydninger for Felix. 
Gennem vores analyser i forskningsprojektet kan der findes flere tegn på interesse for at blive ”klog”. Den 
store forskel ligger i situationen. Når læringen knytter sig til fællesskaber, hvor Felix ikke finder indholdet 
betydningsfuldt (som f.eks. ”de der skoleting”) opstår der ringe mulighed for deltagelse, hvorimod når 
læringen knytter sig til andre fællesskaber, hvor Felix oplever indholdet betydningsfuldt (f.eks. leg, sociale 
aktiviteter og samtaler), er Felix langt mere positiv over for deltagelse, hvorved muligheden for inklusion 
og derved læring øges.    
 
Ovenstående analyser peger på, at Felix både udfordrer det faglige indhold og den didaktiske ramme.  
 
Denne analytiske pointe rejser flere spændende spørgsmål, men i forhold til det politiske mål om, at alle 
børn skal lære mest muligt, er der særligt et spørgsmål som træder frem:   
 
Skal deltagelsesmulighederne og derved mulighed for øget læring skabes gennem fokus på didaktikken 
og det faglige indhold eller skal deltagelsesmulighederne og derved mulighed for øget læring skabes 
gennem fokus på eleven og tilpasning til fællesskabet, som det er sat af læreren?  
 
Uanset vinkel handler det om, at etablere mulighed for deltagelse, hvis eleven skal lære mest mulig.    
 
Jeg vil i det følgende sammentænke teorien om inklusion og casen om Felix, som det er præsenteret 
ovenfor, med de politiske og teoretiske strømninger om målstyret undervisning.  Sammentænkningen har 
til formål at vise, at målstyret undervisning kræver blik for kompleksiteten, hvis vi skal lykkes med at øge 
mulighederne for deltagelse og derved mulighederne for læring for det enkelte barn. 
 
Reducer kløften – men hvilken en kløft og hvordan? 
”Fælles mål” er en samling af tydelig mål, som børnene skal nå inden de forlader skolen.  
Hattie (2013) bruger begrebet ”Close the gab” eller at reducere kløften. I en pædagogisk og didaktisk 
sammenhæng peger han på, at underviseren skal tilrettelægge undervisningen, så kløften mellem målet 
og elevens aktuelle forståelse og præstation bliver mindre (ibid.).  
I lyset af ”Fælles mål” og Hatties pointe om at reducere kløften kan ovenstående spørgsmål omformuleres 
til følgende:  
 
Hvilken en kløft skal reduceres og hvordan kan den reduceres, så der skabes øget mulighed for 
deltagelse og derved øget læring?  
 Er det kløften mellem elevens faglige kompetencer og de konkret faglige mål, der skal reduceres.  
 Eller det kløften mellem interesse for læring og elevens manglende interesse for læring?  
 Skal deltagelsesmulighederne skabes gennem fokus på didaktikken og det faglige indhold eller  
 Skal deltagelsesmulighederne skabes gennem fokus på eleven og tilpasning til fællesskabet? 
 
 



 
Målstyring og kausalitetslogik  
 
Umiddelbart skulle man tro, at der er en direkte sammenhæng mellem ens handlinger og det resultat, man 
ønsker, men det er meget sjældent, at virkeligheden er så enkelt, at man reelt kan påvise en kausal 
sammenhæng (Christensen, 2005). Skal dette kunne lade sig gøre, er man nødt til at afgrænse 
virkeligheden betydeligt. Dette gøres gennem reduktion (ibid.). Reduktionisme vil sige, at man vælger, 
hvordan man vil se virkeligheden, for derefter at se bort fra andre aspekter (ibid.).  
 
Hvis vi tænker gennem en kausalitetslogik (årsag-virkning) kan ovenstående spørgsmål: ”Hvilken en kløft 
skal reduceres, og hvordan kan den reduceres?” besvares ved handlinger, der automatisk fører til de 
ønskede resultater. Det bliver blot et spørgsmål om at identificere kløften og at finde den rette metode. 
Dette kan skabe problemer, idet der er fare for, at vi kommer til at forstå og forklare komplekse didaktiske 
og pædagogiske problemstillinger ud fra en forenklet årsagsmodel. I praksis vil det betyde, at vi lukker os 
om forenklede didaktikker og pædagogikker og derved ikke får øje på de mange nuancer, som skal 
indfanges, så vi får identificeret de mange kløfter og bedst skaber deltagelsesmuligheder, og derved når i 
mål med mest læring for alle.  
 
Casen i lyset af målstyring funderet i en kausalitetslogik  
Forsøger vi at svare på spørgsmålet ”Hvilken en kløft skal reduceres, og hvordan kan den reduceres?” med 
afsæt i Felixs situation, vil der opstå fare for at hans muligheder for deltagelse og dermed læring bliver 
forringet yderligere. 
Hvis vi f.eks. beslutter at lukke kløften mellem interesse og ikke-interesse, er der fare for at vi fortaber os i 
en undervisning, hvor fokus kommer til at ligge alene på Felix. Herved mister vi blikket for det indhold, som 
fællesskabet skal bæres af, hvilket særligt for Felixs vedkommende er afgørende i forhold til hans 
muligheder for deltagelse.  
Ønsker vi derimod at lukke kløften mellem faglige mål og kompetencer er der fare for, at vi mister blikket 
for Felixs interesse for at deltagelse. De to kløfter kan ikke forstås adskilt. Det bliver historien om hvad der 
kommer først.  
Det er derfor ikke et spørgsmål om blot at identificere kløften og reducere afstanden. Hvis vi tror 
målstyring i sig selv fører til læring uden blik for kompleksiteten, er der noget, de tyder på at Felixs 
deltagelsesmuligheder og dermed læringsmuligheder vil forringes yderligere    
 
Målstyring og inklusions kompleksitetslogik  
Inklusionspædagogikken hviler på en langt mere kompleks forståelse af fænomener og sammenhænge 
end beskrevet ovenfor. I modsætning til en kausalitetslogik, vil man i en kompleksitetslogik forklare 
fænomenerne undervisning, motivation, muligheder for deltagelse, læring, kløfter osv. i et kompliceret 
sammenspil. Der vil være opmærksomhed på mennesket, dets sociale og kulturelle betingelser og dets 
komplekse sammenspil mellem mennesker og deres sociale omverden (Madsen, 2005). 
 
Hvis vi tænker gennem en kompleksitetslogik, når vi skal svare på ovenstående spørgsmål: ”Hvilken en 
kløft skal reduceres, og hvordan kan den reduceres?” åbnes der for mange svarmuligheder. Det gør op 
med kausaliteten, og derved bliver svarene ikke reduceret til et enten eller. Det vil ikke længere handle om 
at finde det ”rigtige” svar, men nærmere handle om at undersøge og stille spørgsmål for at komme frem til 
reflekterede svar, som kun afhængigt af konteksten kan vurderes som ”rigtig” eller ”forkert”. Et hvert ”svar” 
vil være midlertidigt, og vil kunne ændres og revurderes igen efter nogen tid.  
 
Casen i lyset af målstyring funderet i inklusions kompleksitetslogik  
Forøger vi at svare på spørgsmålet ”Hvilken en kløft skal reduceres, og hvordan kan den reduceres?” med 
afsæt i Felixs case handler det ikke længere kun om den ene eller anden kløft eller om, hvorvidt det er 
didaktikken eller Felix, der skal tilpasses. Det bliver et både og, hvorved vi overskrider kausaliteten. Denne 
overskridelse fører ikke i sig selv til direkte mulighed for deltagelse og øget læring. Derimod åbner den for 
mange forståelser og handlemuligheder, hvorved pædagogikken og didaktikken kan komme i spil og ikke 
blot reduceres til noget meget snævert og forenklet, hvor vi antager at pædagogiske og didaktiske 
handlinger automatisk fører til de ønskede resultater.   
 
Målstyring funderet i inklusion og kompleksitetslogik  
I vores forskning har vi gjort to fund, som er interessante i forhold til teorien om inklusion og de politiske 
og teoretiske strømninger om målstyret undervisning. 
 
1. fund: Kompleksitets tænkning kan skabe kaos 



 
Inklusions-kompleksitetslogik åbner for et hav af forståelser og stiller ikke konkrete metoder og løsninger 
til rådighed. Vores forskningsprojekt viser, at netop kompleksiteten kan skabe problemer i praksis. Når 
kompleksiteten åbner sig, kan det være vanskeligt at navigere i den og træffe pædagogiske og didaktiske 
valg. Det kan være vanskeligt at finde gyldige argumenter, hvilket skaber usikkerhed omkring det 
professionelle skøn og usikkerhed omkring egen praksis.    
 
2. fund: Indhold i fællesskabet står ikke altid klart 
Vores forskningsprojekt peger ligeledes på, at fællesskabs indhold kan være tvetydigt. Det står ikke klart 
for alle, hvad fælleskabet er båret af. Er formålet at hygge sig, at få viden, at lære at samarbejde osv? Når 
indholdet ikke er klart, kan det muligvis være svært at forhandle eller leve sig ind i indholdet, så det bliver 
betydningsfuldt for alle.  
 
I lyset af disse to forskningsfund får ”Fælles mål” og målstyring muligvis en berettigelse. De kan blive 
vigtige elementer, der kan skabe retning i inklusionspædagogikkens til tider kaosagtige tilstande. Muligvis 
kan de tydelige mål være med til at sætte retning i kompleksiteten og skabe tydelighed omkring det fælles 
indhold. 
Artiklen har forsøgt at vise, at målstyring funderet i en kausalitetslogik (årsag-virkning) kan være 
problematisk, idet denne logik vil reducere pædagogikken og didaktikken til noget meget enkelt og 
snævert. Med afsæt i casen blev det tydeliggjort, at netop denne reducering kan forringe mulighederne for 
deltagelse for den enkelte elev og derved mulighederne for læring.  
 
På den baggrund er det artiklens hovedpointe at slå fast, at hvis målstyring skal have liv som et 
pædagogisk redskab, der kan sætte retning i kompleksiteten og gøre fællesskabets indhold tydeligt for 
alle, er det nødvendigt at lade målstyringen hvile på en kompleksitetslogik frem for en kausalitetslogik. 
Det er ikke blot et spørgsmål om metoder og koncepter, når der skal skabes rum for læring, og vi skal 
lykkes med at indfri det politiske krav om mest mulig læring for alle. Pædagogikken og didaktikken skal 
have liv, så refleksionen og kompleksiteten får plads. 
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