
Målstyret undervisning og læring for alle 
- to eksemplariske undervisningsforløb 

Skolereformen har sat målfastsættelse og læring i fokus. Når læring for alle skal 
lykkes som princip, skal eleverne inddrages og undervisningen differentieres.

     I to film vises, hvordan undervisningen er tilrettelagt, så alle elever med afsæt 
i Fælles mål arbejder ud fra nærmeste udviklingszone. Vi ser eksemplarisk under-
visning, når synlige mål omsættes til differentieret undervisning. Eleverne er op-
mærksomme på egne læreprocesser og de oplever hver især progression. 
     På Høsterkøb Skole arbejder 3. årgang med en individuel skriftlig litteraturop-
gave. Alle har samme faglige læringsmål, men der er en differentieret tilgang og 
indsats for hver enkelt elev. Børnene er inddelt i tre dynamiske grupper, efter hvor 
meget lærerstøtte de har behov for. I filmen følges undervisningen over to dage – 
til alle elever er kommet godt i gang. 
     På Vedbæk Skole arbejder 7. klasse med billedanalyse. Læringsmål og analyse-
model er opstillet efter Blooms taksonomi. Elevinddragelse og individuelle mål er 
udgangspunkt for den differentierede undervisning. Løbende evaluering har fokus 
på, hvad de har lært. Undervisningen følges i tre udvalgte dage. 
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SE FILmEN grAtIS eller køb den som dVd 
Filmkompagniet.dk

Filmkompagniet har produceret 22 film, 
der formidler god praksis fra folkeskolen
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gratis film 
 der viser god undervisning

der er tusindvis af dygtige lærere i den danske folkeskole. Hundredtusind-
vis af elever går hver dag hjem fra skole meget klogere, end de kom. den 
gode læring er der generelt alt for lidt opmærksomhed på.

Filmkompagniet har i 15 år, med skolelærere som målgruppe, produceret 
film, der viser eksemplarisk undervisning. Ved at vise hvad der virker, kan vi 
få mere af det. jeg hedder marianne rasmussen og jeg “er” Filmkompag-
niet. jeg ønsker dig god fornøjelse med at se de film, der interesserer dig.

se 10  film PÅ filmKomPagniet.dK 
vist KnaP 100.000 gange allerede

målstyret undervisning og læring for alle 
genrepædagogik i praksis
Inklusion i praksis – på tåsingeskolen
den sproglige dimension i alle fag
ro og nærvær i skolen 
cooperative learning i praksis
Hvad skal vi med idræt i skolen?
opdagende skrivning i praksis
Velkommen til den danske folkeskole – oversat til 6 sprog
Få popkornene til at springe – fokus på de dygtigste elever i skolen

som dvd Kan følgende Købes:

rend og hop med jeres krop – om bevægelsespolitik i skolen
mindfulness og empati i skolen – seks øvelser i praksis
Autisme og skolen
Læseudvikling for store og små
Når evaluring er læring – om målsætning, dokumentation og elevplaner
Læringsstile – når flere lærer mere
dansk som andetsprog i folkeskolen – om organisering af undervisningen
den 9. intelligens – om relationskompetence
den finske folkeskole – hvad kan vi lære?
mange intelligenser i folkeskolen
Portefølje i folkeskolen
Flere skoler på vej – om selvstyrende team i folkeskolen

tilmeld dig nyhedsbrev 
og fÅ besKed om Kommende gratis film  
PÅ filmKomPagniet.dK


