
 
TÆNK MÅLSTYRET - i matematik

Formålet med filmene er at skabe dialog og refleksion om læring og læringsmål-
styret undervisning.  

Produceret i samarbejde med Aarhus Kommune. Tak til Jørgen Korsgaard og 
Sara Sprogøe Jønsson fra Læring og Udvikling i Børn og Unge 

Tak til Udlodningsmidler, Undervisningsministeriet 

Producent Marianne Rasmussen, Filmkompagniet
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TÆNK MÅLSTYRET 
 
                   - i  matematik

For matematiklærere i 4. klasse på Skåde Skole er arbejdet med læringsmål 
og synlig læring forholdsvis nyt. Matematikvejleder Lis Zacho har stor er-
faring. Hun underviser i en ny 7. klasse på Lindevangskolen. For alle fire 
lærere giver det god mening at tænke målstyret. Lektor Tomas Højgaard fra 
DPU bidrager med forskning.  

Læringsmålsstyret undervisning kan fremme elevinddragelse, motivation og 
læring. I disse film er der fokus på at nå alle – også elever med særlige behov 
og elever med særlige forudsætninger:

•	 Tre	film	fra	Skåde	Skole	er	inspirerende	bud	på	hvordan	lærerne	til	team- 
     møder og i praksis sætter fokus på planlægning, gennemførelse og evaluering 
•	 I	to	film	fra	Lindevangskolen	på	Frederiksberg	er	der	fokus	på	mål	som	en
     fælles retning og på lærerens nye rolle som facilitator
•	 Endelig	er	der	otte	korte	film,	hvor	lektor	Tomas	Højgaard,	DPU	svarer	på
     spørgsmål om læringsmålstyret undervisning  



  

GRATIS FILM
Se god praksis fra folkeskolen  
Se eksemplarisk undervisning 
Se kollegaer undervise

Filmkompagniet har i 17 år, med skolelærere 
som målgruppe, produceret film, der viser god 
undervisning. Ved at vise hvad der virker, kan vi 
få mere af det. Det er blevet til over 25 emner. Der 
har været 350.000 visninger på Filmkompagniets 
YouTube-kanal. 

Jeg ønsker dig god fornøjelse med at se de film, der 
interesser dig.

Venlig hilsen
Marianne Rasmussen   

SE ALLE FILMENE  
FILMKOMPAGNIET.DK

Motiverende læringsmiljøer 
Ny forståelse af motivation

Inkluderende klasseledelse
Forskning og praksis

Sprog er en gave fra mor og far
Oversat til 9 sprog

Inklusion i klassen
Udvikling af lærerkompetencer

Trivselsfilm for skolebørn
Børn hjælper børn

Bag enhver handling ligger et behov
Konflikthåndtering i skolen

Ro og nærvær i skolen
- giver rum til faglig fordybelse

Målstyret undervisning og 
læring for alle

Inklusion i praksis
På Tåsingeskolen


