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Reformers effekt 

› Christine Antorini 
› Skolereformen, der træder i kraft i 2014, vil forandre skolen radikalt 

› Skolereformen er den største skolepolitiske forandring i mange, mange år 

 

› Larry Cuban 
› Hvis reformatorerne på den ene side har haft deres egne planer for skolerne, 

så har folk i skolerne på den anden side haft deres egen måde at forholde sig til 

reformer på 
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… et fagligt løft af folkeskolen 

› Lars Løkke Rasmussen 
› Danmark i top 5 i læsning, matematik og naturfag i PISA 

› Danmark i top 5 i engelsk i andre internationale komparative undersøgelser 

› Anders Fogh Rasmussen 
› Verdens bedste folkeskole 

› Helle Thorning Schmidt 
› Eleverne skal kunne i 8. hvad de i dag kan i 9. 
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Kommune 

Skole 

Undervisning 

Læringsarena 

Black box 

Proces 

Output Input 

• Penge 

• Personale 

• Mål 

• Organisering 

• Etc.  

• Gennemførelse 

• Sygefravær 

• Læringsresultater 

• Etc.  
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Kommune 

Skole 

Undervisning 

Læringsarena 

Black box 

Proces 

Output Input 

• 3 nationale mål 

• 4 operative mål for de 

nationale mål 

• Præcisering og forenkling 

af fælles mål 
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 Nationale mål, resultatmål og Fælles Mål  

Tre nationale mål: 
1. folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 

2. folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater  

3. tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for 

professionel viden og praksis 

Fire operative resultatmål (indikatorer) for de tre nationale mål 
1. mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test 

2. andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år 

3. andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik 

skal reduceres år for år  

4. elevernes trivsel skal øges 

Præcisering og forenkling af Fælles Mål 

Input 
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 Nye Fælles Mål 

Færdighedsmål/vi-
densmål 

Kompetencemål 
Kompetence- eller 

stofområde 
Fag 

 

Fag 

1 1 

f/v 

f/v 

f/v 

f/v 

f/v 

2 2 

3 3 

4 4 

Input 
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Kommune 

Skole 

Undervisning 

Læringsarena 

Black box 

Proces 

Output Input 

• 3 nationale mål 

• 4 operative mål for de 

nationale mål 

• Præcisering og forenkling 

af fælles mål 

• Teknisk omlagte nationale 

test 
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Accountability 

› Få, klare mål og viden om resultater 
› Nationale test leverer ”viden om resultater” 

 
 

Kommune 

Skolebestyrelse 

Skoleledelse 

Lærere 
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Lars Løkke Rasmussen 

 Hvis vi skal have reglerne væk, så skal vi have nogle andre 
spilleregler i den offentlige sektor. Det der generer mig og 
har generet mig i en årrække, som jeg har kæmpet for, det 
er, at når vi snakker offentlig sektor, så snakker vi alt for 
meget processer: Hvordan lærer børnene noget? Hvordan 
behandler vi patienterne? Hvordan yder vi hjemmehjælp? 
Hvor vi jo hellere skulle over og se på, hvad kommer der ud 
af det? Hvis vi får noget mere fokus på resultaterne: Lærer 
børnene at læse? Er de ældre tilfredse med den 
hjemmehjælp, de får? Bliver patienterne raske? Jo mindre 
behøver vi jo at have alle mulige regler for processerne. 
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Accountability 

› Få, klare mål og viden om resultater 
› Nationale test leverer ”viden om resultater” 

 

› Statusredegørelse 

› Nationalt fastsatte måltal og kvalitetsindikatorer 

› Kvalitetsrapporter v. 2.0 (Kommune) 

› Elevplaner (Skole) 
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Skole 

Undervisning 

Læringsarena 

• Flere timer 

• Engelsk fra 1.  

• 2. Fremmedsprog fra 5. 

• Praktisk-musiske fag  

• Understøttende undervisning  

 

 

Output Input 

• 3 nationale mål 

• 4 operative mål for de 

nationale mål 

• Præcisering og forenkling 

af fælles mål 

• Teknisk omlagte nationale 

test 



© Jens Rasmussen 2013 

1 

* 

DEPARTMENT OF EDUCATION 
AARHUS UNIVERSITY 
 

Understøttende undervisning 

› Understøtte det faglige, det skolemæssige 
› Faglig fordybelse og lektiehjælp 

› Varierede og differentierede undervisningsformer (der står faktisk læringsformer!) 

› Praktisk anvendelsesorienterede undervisningsformer 

› Understøtte sundhed og trivsel 
› Idræt, motion og bevægelse 

› Udvikle læringsparathed, motivation og trivsel 

› Understøtte alsidig udvikling (videnssamfundskompetencer) 
› Den omgivende verden: virksomhedsbesøg 

› Innovation, entreprenørskab, kreativitet og samarbejdsevne 
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Støtte til processer 

› Læringskonsulenter  
› Undervisningsdifferentiering 

› Klasseledelse 

› To-sprogsundervisning 

› Læseundervisning 

› Naturfagsundervisning 

› Ressourcecenter for folkeskolen 

› Kompetenceudvikling  
› Lærere: 1 mia. i seks år (165 mio./år) 

› Linjefags/undervisningsfags kompetence i de fag de underviser i 

› Nyeste evidensbaserede viden  

› Ledere: 60 mio. 
› Det større ledelsesrum 

› Pædagogisk ledelse 

› Skoleudvikling med henblik på bedre elevudbytte 

› Samarbejde mellem leder/ledelse og lærere 

› Skolens arbejde med Fælles Mål 
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› Den lærercentrerede tilgang 
› Læreren bestemmer hvad der undervises 

i, hvornår og under hvilke betingelser 

› Læreren formidler viden, færdigheder og 

værdier til eleverne 

› Læreren taler mere end eleverne 

› Bordene er opstillet i rækker 

› Eleverne vender ansigtet mod tavlen  

› Klassen undervises overvejende som en 

samlet gruppe  

› Undervisningen er fagcentreret, mimetisk 

og formidlende on 

 

 

› Traditionel pædagogik 

› Industrisamfundets skole 

› ”Et-tallernes tyrani” 

› Den elevcentrerede tilgang 
› Eleverne praktiserer en høj grad af 

ansvarlighed for undervisning og læring  

› Læreren ser eleverne som mere end bare 

hjerner, der skal fyldes på 

› Eleverne møder skolen med en vifte af 

fysiske, psykiske, emotionelle og 

intellektuelle behov og erfaringer . 

› Bordene opstilles så eleverne kan 

arbejde sammen  

› Eleverne taler mindst lige så meget som 

læreren 

› Projektarbejde og selvstændigt arbejde 

 

› Reformpædagogik 

› Videnssamfundets skole 

› Fleksibilitet 
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Vil reformen virke? 

› Grundlæggende ændringer 
› Trinvise ændringer 

 
› Grundlæggende ændringer spiller sammen med trinvise 

ændringer 
 

› Det udvidede ledelsesrum 
 
 


