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Mål er et styrende element for skolen. Som lærer i skolen bør man altid vide, hvad målet med undervisningen
er - hvad man ønsker, eleverne opnår og får ud af undervisningen. I denne bog rettes fokus på de gode

læringsmål. Med læringsmål menes de mål, som reelt beskriver, hvad det er, eleverne skal lære. At læringsmål
er gode betyder, at de har stor effekt i forhold til elevernes læringsudbytte. Læringsmål skærper skolens

opmærksomhed på undervisningsdifferentiering og den enkelte elevs læringsprogression. De gode læringsmål
er overordnet i denne bog afgrænset til mål, der kan støtte eleverne i deres læring. De er karakteriseret som:

tydelige mål, som eleven forstår og har medejerskab til.

tydelige mål, som kan udgøre et grundlag for vurdering og feedback.

Bogen kan læses i sin helhed fra start til slut eller bruges som en opslagsbog af lærere i alle fag og på alle
klassetrin. Læreren kan dermed udvælge netop de redskaber og den inspiration, der giver bedst mening i egen

kontekst.

Digitale redskaber til praksis

Til bogen hører hjemmeside. Her kan man hente en række digitale redskaber, der kan bruges, som de er, eller
tilpasses til den enkeltes undervisning.
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Mål er et styrende element for skolen. Som lærer i skolen bør man
altid vide, hvad målet med undervisningen er - hvad man ønsker,

eleverne opnår og får ud af undervisningen. I denne bog rettes fokus
på de gode læringsmål. Med læringsmål menes de mål, som reelt
beskriver, hvad det er, eleverne skal lære. At læringsmål er gode
betyder, at de har stor effekt i forhold til elevernes læringsudbytte.

Læringsmål skærper skolens opmærksomhed på
undervisningsdifferentiering og den enkelte elevs

læringsprogression. De gode læringsmål er overordnet i denne bog
afgrænset til mål, der kan støtte eleverne i deres læring. De er

karakteriseret som:

tydelige mål, som eleven forstår og har medejerskab til.

tydelige mål, som kan udgøre et grundlag for vurdering og feedback.

Bogen kan læses i sin helhed fra start til slut eller bruges som en
opslagsbog af lærere i alle fag og på alle klassetrin. Læreren kan
dermed udvælge netop de redskaber og den inspiration, der giver

bedst mening i egen kontekst.



Digitale redskaber til praksis

Til bogen hører hjemmeside. Her kan man hente en række digitale
redskaber, der kan bruges, som de er, eller tilpasses til den enkeltes
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