
 

 

Side 1 

 

Skoleledelsens understøttelse af 

arbejdet med læringsmål 

Skolelederforeningen anbefaler.. 

...  at skoleledelsen understøtter medarbejderne i 

at udvikle deres praksis i forhold til at arbejde 

med læringsmål. 

Folkeskolereformen fordrer, at undervisningen og læringen i folkeskolen udvikles. 

Reformen fokuserer således på målstyret undervisning i langt højere grad end tidligere 

og lægger op til, at skolen møder det enkelte barn, så det udfordres og bliver så dygtigt, 

det kan. 

Det kendetegner god undervisning, at læringsmålene er tydelige. Der skal også være en 

klar strukturering af undervisningen med tydelig sammenhæng mellem mål, indhold og 

metoder. 

Hvad fremmer arbejdet med læringsmål?  

Folkeskolereformen angiver klart, at der skal arbejdes med læringsmål, og nye 

forenklede fælles mål er på vej på alle fagområder.  

Det er vigtigt, at skoleledelsen kommer tættere på undervisningen og samarbejder med 

medarbejderne om udvikling af læringsmål. På samme måde vil undervisningsvejlederne 

spille en central rolle i arbejdet med lærings- og progressionsmål. 

Opstilling af konkrete læringsmål, videndeling og kompetenceudvikling i 

teamsamarbejdet, herunder også fagteamsamarbejde vil medvirke til en øget 

professionalisering af skolens arbejde. 

 



 

Side 2 

Hvilke udfordringer må imødeses? 

 Hvis de nye fælles mål ikke bliver tilstrækkeligt enkle og operationelle. 

 Hvis skoleledelsen ikke har råderum til at prioritere deres arbejdstid på en 

måde, så de får mulighed for at lave tæt opfølgning i forhold til medarbejderne. 

Det vil være nødvendigt at ændre arbejdsvaner og bruge langt mere tid på 

direkte ledelse overfor de enkelte medarbejdere og team.  

 Medarbejderne skal også lære at arbejde på en ny måde i forhold til opstilling af 

konkrete mål for den enkelte elev, ligesom teammøder skal udvikles med fokus 

på arbejdet med mål og elevernes læring. 

 At gøre dette arbejde operationelt, overskueligt og håndterbart er absolut en 

udfordring. 

Understøttende initiativer 

På nationalt niveau er det vigtigt, at Undervisningsministeriet udsender vejledninger til 

de forenklede udgaver af fælles mål, samt at ministeriets læringskonsulenter kan vejlede 

i målstyring. Endvidere kan digitale løsninger udvikles, som synliggør og understøtter 

arbejdet med elevernes progression i forhold til læringsmålene. 

På kommunalt niveau skal det kommunale bureaukrati forenkles, hvorved der frigives 

tid til skoleledelserne. 

På skoleniveau må skoleledelsen følge udviklingen tæt og understøtte medarbejdernes 

indsats, således at teamsamarbejdet udvikles med fokus på læringsmål, og 

medarbejderne eksperimenterer, afprøver og inddrager eleverne i arbejdet med at lave 

læringsmål.  

Skoleledelsens opgave 

 At udvikle skolen til et professionelt læringssted for de ansatte  

 At understøtte medarbejdernes/teamenes arbejde med læringsmål via 

kompetenceudvikling 

 At bruge mere tid på at følge med i, hvordan faglige mål føres ud i praksis i 

undervisningen 

 At medtænke ressourcepersoner, så de kan understøtte såvel medarbejdernes 

som skoleledelsens arbejde 

 At igangsætte fagteamsamarbejde, hvor der arbejdes med opstilling af 

læringsmål inden for alle fag 

 At sætte rammer og mål for samarbejdet 



 

Side 3 

 At støtte medarbejderne i at udvikle en praksis, hvor tydelige læringsmål og en 

klar struktur er en selvfølgelighed  

 At knytte støtten til eksempler på undervisningsforløb fra medarbejdernes egen 

praksis og ikke alene til generelle forhold vedr. målstyret undervisning 

 At sikre balance mellem faglige, sociale og personlige læringsmål jf. 

folkeskolelovens formålsparagraf. 

 


