
DET HÄR MED MÅL…





• Mål – ett kraftfullt vapen för att utveckla undervisningen
• Har vi missat målens funktion?
• Hur vänder vi blicken mot mål som stödjer, vägleder och

främjar elevers hälsa och lärande?
• Är det verkligen så att eleven inte når målen? 



GREJEN MED 
MÅL

Motivera

Fokusera

Förståelse

Följa upp

Utvärdera



BERÄTTELSER FRÅN 

• klassrummet • kollegierummet
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PERS LEKTIONSPLAN

• Startblock

• Mål: skriva berättelse 

• Instruktioner delas ut

• Elever börjar skriva

• Samla in och läs upp högt

• Läxa: läs nästa kapitel i boken



KUD – KNOW, UNDERSTAND, DO

• VETA OCH FÖRSTÅ

INNEHÅLL – det eleverna ska veta om och förstå

• KUNNA GÖRA

AKTIVA VERB – förmåga enligt kursplanen

LÄRANDEMÅL:
VETA, FÖRSTÅ, KUNNA GÖRA

KUD:
Know

Understand
Do



VETA
FÖRSTÅ

KUNNA GÖRA

• Eleverna ska kunna förklara skillnaden 
mellan….och ….

• Eleverna ska kunna redogöra för hur det går 
till när….

• Eleverna ska kunna välja strategi/verktyg för 
att….

• Eleverna ska kunna förklara/redogöra/välja… 
genom att använda begreppen:……., 
sammanlänkande orden:……,  ämnesorden: 
……

Veta – fakta, personer, ord, 
information, platser…

Förstå - begrepp, idéer, teorier, 
samband, 

Kunna göra – aktiva verb som 
beskriver en förmåga: redogöra, 
berätta, använda, välja, tolka, 
kommentera, jämföra….



PERS LÄRANDEMÅL 

• Lektionen ska utveckla förståelse hur man skriver 
en berättelse som engagerar. 
• Lektionen ska utveckla förmågan att använda 

retoriska stilfigurer och sammanlänkande ord i en 
berättelse.

• Eleverna ska veta att det finns fyra sorters 
avslutningar: cliff hanger, överraskning, cirkelslut, 
bildslut. 
• Eleverna ska kunna använda synonymer till orden: 

äcklig, god, jag tycker, jag känner.

Hur berättar man en 
historia så att andra vill 

höra och veta mer? 



Medel mot målet
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tillit

Att elever 
kommer igångDålig 

studiero

Dålig 
återkoppling

Differentierad 
undervisning



resultatmål

effektmål

lärandemål

fågjortmål

• VAD ska uppnås? 

• VARFÖR?
• Vad vill vi ha mer av? Mindre av? 

Upplevelser? Nöjdare? Ökad 
studiero? Större engagemang? 

• Vilket lärande behövs?
• Veta, förstå. kunna göra

• HUR?
• Vad? När? Vem? Verktyg?  

Uppföljningsbara delmål
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