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Indhold 
 

• Bologna-processen 

• Skift fra ‘underviser-centrering’ til ‘studenter-centrering’ 

• Learning outcomes 

• Eksempler på to taksonomier: Blooms & SOLO 

• Eksempler på læringsmål og – læringsmålformuleringer 

• Krav til læringsmålstyret undervisning.  

 



Bologna-processen 
• Bolognaprocessen: en reformproces for videregående 

uddannelser, der er startet i Europa i 1999 

• 29  33 deltagende lande 

 

• Mål: at skabe rum for højere uddannelse (European Higher 
Education Area – EHEA), hvori der kan ske en konvergering 
af uddannelsessystemernes strukturer, sådan at mobilitet 
og gensidig anerkendelse af uddannelserne kan øges. 

 

• Et vigtigt skridt i denne retning er etablering af 
sammenlignelige læringsmål i de deltagende lande! 

 

 

 



Læringsmål 
 

• International uddannelsestrend 

• Læringsmål i USA og Australien  pejlemærker for 
læringsmål i Europa 

• Læringsmål erstatter tidligere undervisningspraksis, der i 
højere grad byggede på indholdsbestemte mål for 
undervisningen og/eller pensumlister 

• I dag typisk inspireret af Bloom's taksonomi, SOLO 
taksonomien  og John Hattie's modeller for synlig læring. 



Forskydning 

 

• Skift fra den traditionelle 
‘underviser-centrerede’ 
undervisningstilgang til en 
‘studenter-centreret’ 
undervisningstilgang 

 

• Hvad skal der undervises i? 
 Hvad skal de 
studerende opnå gennem 
undervisningsforløbet?  

 

 

Undervisningens 
indhold 

(income)  

Studerendes 
læring 

(outcome) 



Forudsætninger? 
 

• Forskydningen har en række forudsætninger for at kunne 
lykkes:  

 

I. væsentligt, at den studerende kan forstå de fastlagte 
mål 

II. udbyttet af undervisningen (learning outcome) må 
være målbart  

III. væsentligt med løbende evaluering af undervisningen 

 



Ex. Definitioner af learning outcomes  
(Kennedy, Hyland & Ryan, 2006) 

 

• Learning outcomes are statements of what is expected 
that the student will be able to do as a result of learning 
the activity (Jenkins and Unwin, 2001) 

 

• Learning outcomes are an explicit description of what a 
learner should know, understand and be able to do as a 
result of learning (Bingham, 1999) 



Learning outcomes (II) 
(Kennedy, Hyland & Ryan, 2006) 

 

• Learning outcomes are statements of what a learner is 
expected to know, understand and/or be able to 
demonstrate after completion of a process of learning 
(ECTS Users’ Guide, 2005) 

 

• Learning outcome: “a statement of what a learner is 
expected to know, understand and/or be able to 
demonstrate at the end of a period of learning” (Gosling and 
Moon, 2001) 

 



Learning outcomes (III) 
(Kennedy, Hyland & Ryan, 2006) 

• A learning outcome is a statement of what the learner is 
expected to know, understand and/or be able to do at the 
end of a period of learning (Donnelly and Fitzmaurice, 2005) 

 
• A learning outcome is a statement of what a learner is 

expected to know, understand and be able to do at the 
end of a period of learning and of how that learning is to 
be demonstrated (Moon, 2002) 

 
• A learning outcome is a written statement of what the 

successful student/learner is expected to be able to do at 
the end of the module/course unit or qualification (Adam, 
2004, 2006) 

 



Hvad er læringsmål så? 
 

• Læringsmål er udgangspunktet for læringsmålsorienteret 
undervisning som er grundlaget for omlægningen af 
styringsparametrene i EU’s fælles uddannelsespolitik (jf. 
Bologna-processen) 

 

• Læringsmålene udgør en samlet målstruktur, som omfatter 
kompetenceområder, kompetencemål, og de 
færdigheds- og vidensmål, der markerer de studerendes 
skridt på vejen mod opnåelse af læringsmålene. 



Grundideen i læringsmålsorienteret undervisning  

 
• Læringsmål, valg af 

undervisningsaktiviteter, 
tegn på læring og 
evaluering er 
sammenhængende 
elementer i alle 
undervisningsfaser 
 

• Læringsmål er konkrete 
mål for, hvad de 
studerende skal kunne ved 
afslutningen af et 
undervisningsforløb 
 

Kompetence-
områder 

• Læringsmål 

Aktiviteter • Undervisning 

Tegn på 
læring •Evaluering 



Nedbrydningen af læringsmål 
 

• Viden (kan studenten gengive og forklare, det der er 
lært?) 
 

• Færdigheder (kan studenten bruge det lærte til at 
fremstille et produkt eller lignende?) 
 

• Forståelse (kan studenten forklare og analysere 
sammenhænge i og konsekvenser af det lærte stof?) 
 

• Anvendelse (kan studenten bruge det lærte og udvikle 
det?) 
 



Vejen til kompetence 

 
• Den studerende har 

viden om/ indsigt 
i/overblik over… 
 

Viden 

• Den studerende 
kan… 

Færdighed  
 
 

• Den studerende er i 
stand til at forstå og 
anvende… 

Kompetence 



Tegn på læring 
 

• Den nye pædagogiske udfordring er især, at underviseren 
skal undersøge tegn på læring sammen med de 
studerende og sikre, at hver enkelt studerende selv får 
mulighed for at forklare læringsmålene og forstå dem 

 

• Undervisningsaktiviteterne og det planlagte samspil 
mellem undervisere og studerende samt mellem de 
studerende indbyrdes, skal skabe mulighed for, at alle 
studerende kan nå deres læringsmål. 



Bachelor - Kandidatuddannelser 
 

• Professionsbachelor: viden, færdigheder, kompetencer der 
matcher udøvende praksis 

 

• Universitær bachelor: viden, færdigheder, kompetencer 
der matcher studiepraksis (optagelse på kandidat) 

 

• Kandidat: viden, færdigheder, kompetencer der matcher 
professionsvej? 

 

 



Eksempler på taksonomier 



Én taksonomi  



Booms taksonomi 
 

 

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

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


SOLO-taksonomien (Biggs & Collis, 1982; Biggs & Tang, 2007) 

• Structure of the Observed Learning Outcome 

 

• Redskab til præcisering af ”det tilstræbte læringsudbytte” (intended 
learning outcome) og deraf afledt organisering og formulering af 
undervisningens tilrettelæggelse og krav (constructive alignment) 
 

• Fire niveauer/klassifikationer af læringsudbyttet (klassifikationerne er 
foretaget på grundlag af, hvad de studerende gør i forbindelse med 
løsningen af opgaver inden for forskellige fag) 

1. Det enkelt-strukturelle niveau 

2. Det fler-strukturelle niveau 

3. Det relationelle niveau  

4. Det udvidet abstrakte niveau 

 







SOLO niveau 1 & 2 

Unistrukturel 

Definere,  
identificere 
navngive 
rubricere 
udføre 
huske 
genkende 
tegne 
finde 
referere 
efterligne 

Multistrukturel 

Beskrive 
nævne 
forbinde 
skitsere 
opdele 

 



SOLO niveau 3 & 4 
Relationel   

Verber der forbinder idéer 

Formulere spørgsmål 
sammenligne 
forklare årsag 
forklare effekt 
klassificere 
relatere 
drage parallel 
anvende 
integrere 
argumentere 
organisere 

Udvidet abstrakt 
Verber der udvider idéer 

Evaluere 
teoretisere 
generalisere 
forudsige 
skabe 
forestille 
antage 
reflektere 
komponere 
bevise ud fra 
fremføre ny påstand 



Eksempler på læringsmål og ikke-
læringsmål! 



Ex. Master i Voksnes liv og læreprocesser 
Formål: 
• Modulet har til hensigt at give indføring i væsentlige teorier om voksnes læreprocesser samt 

forhold, der har indflydelse på voksnes læring og kompetenceudvikling. 
 
Kompetencemål: 
• Viden og forståelse: 
• Efter gennemført modul kan den studerende demonstrere overblik over og indsigt i: 
• væsentlige teorier om voksnes individuelle læring og læreprocesser 
• forhold der har indflydelse på voksnes læring 
 
• Færdigheder: 
• Den studerende kan efter gennemført modul:  
• Formulere forslag til gennemførelse af kompetenceudvikling på baggrund af teorier om 

voksnes  individuelle læring.  
 
• Kompetencer: 
• Den studerende kan efter gennemført modul:  
• Formulere, analysere og vurdere praksis for kompetenceudvikling af medarbejdere 
• med udgangspunkt i teorier og empirisk baseret viden om voksnes individuelle 

læreprocesser. 
 



Ex. Modul: Læring, krop og erfaring 
Læringsmål: 
• At den studerende får et nuanceret billede af,hvad viden 

er herunder forskellige begreber for viden.  

• At den studerende kan sætte forskellige vidensformer, der 
kan indgå i forhold til praksis, i spil 

• At den studerende får øje på egen praksis, som et felt for 
refleksion, der kan baseres på viden. Praksis med 
vidensgrundlag kaldes evidensinformeret praksis.  

• At den studerende kan sammensætte/sammentænke 
viden fra forskning med viden fra praksis  

 



Ex. Modul: Individuel læring i grupper 
 

• Læringsmål  
• De studerende skal efter denne session være i stand til: 

• At anvende viden om motivation til at analysere konkrete 
kompetenceudviklingsforløb. 

• At rådgive uddannelsesansvarlige om motivationelle 
forhold i voksenuddannelsesforløb. 

• At analysere og vurdere forhold i praksis, der kan bidrage 
til voksnes modstand mod læring. 

 



Ex. Modul: Kvantitative analyser  
Læringsmål: 
Efter lektionen vil de studerende: 
• Have indblik i udfordringer og faldgrupper i forbindelse med 

planlægning af kvantitative analyser 
• Have færdighed i at planlægge mindre kvantitative undersøgelser 
• Have kendskab til forskellige former for sampling af respondenter 
• Være i stand til at konstruere et spørgeskema 
• Have fået redskaber til at vurdere kvaliteten og anvendeligheden af 

andres undersøgelser 
 
• Indhold: 
• Fokus i lektionen vil ligge på de overvejelser, der er nødvendige forud 

for gennemførelsen af en kvantitativ undersøgelse, med særlig vægt 
på spørgeskemaundersøgelser: Hvordan konstrueres et spørgeskema, 
og hvordan udvælges respondenter til en undersøgelse, så 
undersøgelsen bliver repræsentativ?  
 



Ex. Ikke-læringsmål 
• Mål: Denne session har til mål at give viden om betydningen af 

to kernebegreber inden for individuel læringsteori, ”erfaring” og 
”læring”, og om hvordan man kan forstå de to begrebers 
indbyrdes relation 
 

• Indhold: At arbejde med et erfaringsbaseret perspektiv på 
læring er en grundlæggende tilgang til at forstå voksnes 
læreprocesser. Nogle læringsteoretikere inden for 
voksenlæringsfeltet mener, at det den eneste rigtige tilgang til 
at beskrive, analysere og vurdere voksnes læreprocesser og 
læringsresultater. Perspektivet kaldes erfaringsbaseret læring, 
og tager afsæt i John Deweys pædagogiske hovedværker. I 
denne session vil vi forsøge at indfange betydningerne af 
erfaring og læring ved at læse en af grundkilderne inden for 
denne teoretiske retning, og vi vil analysere, hvordan de to 
begreber er relateret og kan forstås   
 



Ex. Ikke-læringsmål 
Mål:   
- At de studerende får viden og forståelse for anvendelse af evaluering 
på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner bl.a. i forbindelse med 
fornyelsesprocesser.  
- At de studerende får viden og forståelse for forskellige metodiske 
tilgange til evaluering.    
- At de studerende får viden og forståelse for karakteren af den viden, 

som evaluering kan munde ud i 
  
Indhold:  
• Der reflekteres over den øgede vægtlægning som evalueringstiltag i 

samfundet i de senere år er forbundet med. Der præsenteres 
forskellige videnskabsteoretiske og designmæssige positioner på 
evalueringsområdet. Karakteren af mulige udbytter forbundet med 
gennemførelse af evaluering drøftes: kvalitetssikring, legitimering, 
viden, evidens? 

• Undervisningen vil være forbundet med praktisk øvelse. 
 



Ex. Ikke-læringsmål 
• Formål: At de studerende bliver i stand til at opnå en indsigt i 

sammenhængene mellem pædagogik, dannelse og kognitiv 
kapitalisme. At berede vejen for en kritisk praxis på baggrund af en 
teoretisk indsigt. At blive et værdigt og sprogkritisk menneske. At 
sabotere enhver forestilling om at målstyringen af de såkaldt højere 
uddannelser er et tilforladeligt og vederkvægende tiltag. 

 
• Indhold: At tage livtag med en række aktuelle og uombaggåelige 

spørgsmål: Hvordan hænger en samtidsdiagnostik sammen med et 
forsøg på at revitalisere en samtidskritisk dannelsestænkning? Hvad 
sker der med den stadigt mere hjemløse drøm om akademisk 
dannelse på universitetet, når de studerende opdrages til at skulle 
inkarnere og senere faldbyde deres humane kapital på markedet? 
Dybt indfiltret i det guvernementale og biopolitiske kontrolsamfund 
må der spørges: Hvordan kan kritik og modstand tænkes og 
artikuleres? 
 



Ex. TEO bachelor i Grønland 
Målet: at den studerende opnår kompetence indenfor de teologiske 
hovedområder og kvalificerer sig til at varetage funktioner i Den 
grønlandske Kirke og samfundsinstitutioner: 
• er i besiddelse af en grundlæggende viden inden for de teologiske 

fagområder 
• har tilegnet sig teologiens arbejdsredskaber og fortolkningsmetoder på et 

basalt niveau 
• har tilegnet sig kendskab til fagets traditioner og videnskabelige 

forudsætninger 
• er bevidst om forholdet mellem de teologiske discipliner 
• er orienteret om fagområder og metoder, der grænser op til teologien 
• er i stand til at orientere sig i aktuelle diskussioner om kristendommens 

rolle religiøst, kulturelt og socialt og til at inddrage de enkelte teologiske 
discipliner og faget som helhed i sådanne diskussioner 

• er i stand til at søge, udvælge og benytte relevant information og litteratur 
• er i stand til at formidle et fagligt indhold i mundtlig og skriftlig form til 

både fagfæller og ikke-specialister. 
 



Fremtiden med læringsmål 
a) Undervisere må informere studerende mere præcist om, 

hvad der forventes af dem 
b) Studerene må have et klart billede af, hvad de kan opnå ved 

at gennemføre faget/modulet/programmet  
c) Studerende må hjælpes til at lære effektivt: vide hvor de står 

og kende til curriculum (mål, forventninger om læring, 
indhold, studieproces, prøver/eksamen, evaluering)  

d) Undervisere må gøre deres undervisningsmaterialer 
læringscentrerede (obs. pensum) 

e) Undervisere må dele med deres kolleger hvad der kan 
opnås gennem deres undervisning 

f) Prøver og eksaminer må være baseret på alignment 
g) Undervisere må løbende evaluere undervisningen mht. 

learning outcomes   
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