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Folkeskolen 

› Ny læreruddannelse: Bekendtgørelsesudkast til ny læreruddannelse 
› Ny folkeskolelov: Gør en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen 

 

 

Kunnskapsløft Styrkelse af faglighed 

Race to the top 

Bedst uddannede generation 
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Folkeskolens faglige hovedudfordringer 
(Gør en god skole bedre) 

› For mange elever læser dårligt 
› 15 pct. af eleverne har ikke funktionelle læsekompetencer, når de forlader grundskolen 

› Få elever læser godt 
› Kun 5 pct. vurderes til at være stærke læsere 

› Mange elever har problemer i matematik 
› 17 pct. af eleverne vurderes til ikke at have funktionelle matematikkompetencer 

› For mange elever har dårlige naturfagsevner 
› 17 pct. af eleverne vurderes til ikke at have funktionelle naturfagskompetencer 

› Mange lærere har svært ved at yde en differentieret undervisning, der 
tager højde for forskelle mellem de enkelte elever 
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Andre udfordringer 

› Drenge og piger 
› Drenge udgør 76% af elever i specialundervisning 

› Drenge scorer betydeligt lavere end piger i PISA 

› Kun 3% drenge er rigtig gode læsere 

› Social-økonomiske forskelle (SES) 
› Forældres uddannelsesbaggrund 

› Uddannelse til alle 
› 95%-målsætning 

› Grundlæggende viden og færdigheder 

› Kreativitet og innovation 
› Stram økonomi 
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• Tre klare nationale mål 
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så 

dygtige, de kan 

• Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i 

forhold til faglige resultater 

• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet 

gennem respekt for professionel viden og praksis 

• Fokus på dansk og matematik  

• Forenkling af Fælles Mål 
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• Regelforenkling 
• Øge ledelsesrum  

• ufleksible regler, timetal, kristendomskundskab, daglig 

undervisningstid, kvalitetsrapporter, fælles ledelse (skole/dag- 

og fritidstilbud, skolebestyrelser,  klasselærere, 

skolebestyrelser, pædagoger 1.-3., valgfag) 

• Elevplaner  
• Dansk, matematik, engelsk og evt. andre kernefag 
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• Forenklede afgangsprøver 

• Fastholdelse af nationale test 
• New Public Management 

• Kontrakter, kontrol, incitamenter 
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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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Ny læreruddannelse 2013 (1) 

› § 1. Formålet med uddannelsen er, at den studerende gennem uddannelsen 
tilegner sig den viden og de færdigheder, der er forudsætningen for at kunne 
virke som faglig, pædagogisk og didaktisk kompetent lærer i den danske 
folkeskole. 
 

› Formålet med reformen er en fagligt stærkere og mere attraktiv 
læreruddannelse, der matcher folkeskolens behov, er gennemsyret af almen 
dannelse og hæver barren for de lærere, der skal løfte morgendagens 
folkeskole.  

 
› Målet er, at lærerne underviser i fag, de har undervisningskompetence i, så 

børnene i folkeskolen i højere grad møder lærere, der har en faglig fordybelse i 
netop de fag, der er på skoleskemaet.  
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Ny læreruddannelse 2013 (2) 

› Fokus på hvad den færdiguddannede lærer kan – ikke, hvad han/hun 
har været igennem 

› Kompetencekrav til de enkelte undervisningsfag udformes på et fagligt 
grundlag 

› Lærernes grundfaglighed styrkes: Fx klasserumsledelse, 
relationskompetence, kompetencer i forhold til inklusion og 
identifikation af sociale problemer.  

› Læreruddannelsen skal hvile på den nyeste, evidensbaserede viden 
om, hvad der virker i folkeskolen 

› De lærerstuderende skal have mulighed for at læse i udlandet og 
inddrage internationale erfaringer i deres uddannelse.  
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Læreren 

› Styring ved læringsmål: Mål for det, eleverne forventes at lære 

› EVA: Lærerne tilrettelægger ikke undervisning ud fra en målstyret logik 

 

Diagnostisk kompetence          solidt fagligt grundlag 

 

Indsatskompetence          undervisningskompetence  

                                          (didaktisk kompetence) 
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Empirisk vending 

› Pædagogikken gennemløber en empirisk vending 
› Uddannelsesforskning 
› Skole og undervisning måles på det udbytte eleverne bevisligt opnår 

 
› Hvilken vidensbase har undervisere brug for, for at kunne varetage deres 

professionspraksis bedst muligt? 
 
 

 

Fagligt og didaktisk 
kompetent, 

reflekteret praktiker 

Videnskabelig 
viden 

 

Praksisviden 

Undervis-
ningspraksis 

 

Refleksion 



Jens Rasmussen 25. januar 2013 

* 

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 
 

 

 

Didaktisk kompetent, 
reflekteret praktiker 

Videnskabelig 
viden 

 

Praksisviden 

Undervis-
ningspraksis 

 

Refleksion 



Jens Rasmussen 25. januar 2013 

* 

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 
 

John Hattie’s barometer 

› Lærere har for at træffe ’gode 
’beslutninger’ brug for al ’evidens’ 
› Ikke: What works 

› Men: What works best 

› Ikke nok at vide, at noget virker, 
man må også vide, hvorfor det 
virker 
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Kritik af effekt-størrelse tilgangen 

› Antager, at elever er ens og har samme læringsbehov 
› Risiko for at væsentlige forskelle overses 

› Ignorerer kontekst 
› Det, der virker i en klasse, behøver ikke at virke i en anden 

› Overpointerer eksterne faktorer for læring 
› Risiko for at subjektive faktorer ignoreres (læring er en subjektiv proces) 
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Didaktisk kompetent, 
reflekteret praktiker 

Videnskabelig 
viden 

 

Praksisviden 

Undervis-
ningspraksis 

 

Refleksion 

› Proaktiv  undervisning: Målstyret undervisning 
› Tidlig, realistisk diagnosticering og optimistisk fortolkning af elevernes 

præstationsgrænser 

 

› Nedbryde fælles mål til mål for undervisningsforløb 

› Opstille tegn for målopnåelse 

› Evaluere om mål nås 

› Tilrettelægge videre forløb på grundlag af den information evaluering giver 
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Data-styret undervisning 

› Effektiv undervisning kræver empiriske data (Helmke) 
› Det var som at flyve blindflyvning  - jeg vidste aldrig, hvad der var god eller dårlig 

undervisning – jeg savnede data (Dubs, 2011) 

› SMMTE 
› EMU: Evidenzbasierte Methoden der Unterrichtsdiagnostik 

› http://www.unterrichtsdiagnostik.info/ 
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Professionel kapital 

You might be the most dedicated and passionate teacher in the world, you 
might be good on your feet and able to improvise brilliantly, you might have 
a natural empathy for young people and be very responsive to their needs 
– but in the end, if you don’t know the difference between good and bad 
teaching, if you aren’t aware of the strategies that succeed with students 
and haven’t learned how to use them, if you do things that are fun but that 
don’t really get students to learn more, then you will sell your students 
short.  
Even with the best of intentions, even if you seem like a “natural” as 
a teacher, unless you deliberately learn how to get better so you can 
teach the students of today for the world of tomorrow, you will not be 
teaching like a pro. You will be just an enthusiastic amateur. 
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Efteruddannelse 

› Undervisningsfag 
› Dansk, matematik … engelsk og andre centrale fag 

 

› Didaktiske elementer (evaluering af 2006-uddannelsen) 
› Undervisningsdifferentiering 

› Klasseledelse 

› Evaluering for læring (formativ evaluering) 

› Inklusion og specialpædagogik 

› It og nye medier 

 

 


