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Revisionen af Fælles Mål i 2009 og evalueringsbølgen i uddannelsessystemet har affødt fornyet fokus på,
hvordan lærere fortolker trin- og slutmål og omsætter dem til undervisning. Denne overgang fra læreplan til

praksis involverer de læremidler, som skolen råder over, fordi der ikke finder undervisning sted uden.
Skolerne opdaterer ikke læremidler i samme takt, som Undervisningsministeriet ændrer fagenes læreplaner,
og lærerne må derfor forholde sig til, hvordan de kan bruge ældre læremidler, der er skabt i henhold til gamle
læreplaner. Forholdet mellem læreplaner og læremidler udgør således en central didaktisk udfordring for

lærere.

Det nationale videncenter for læremidler, Læremiddel.dk, har gennemført et større udviklingsprojekt med
fokus på forholdet mellem læreplaner, læremidler og skolens praksis. Resultatet er udgivelsesserien Mål og

midler, der præsenterer analyser af både læreplaner og læremidler i fagene.

Mål og midler kan læses som et opgør med den mål-middeltænkning, der ser en lovmæssig sammenhæng
mellem mål og midler. Bestemte mål afføder ikke bestemte midler, og intet læremiddel er et universalmiddel,
der på mirakuløs vis kan sikre, at undervisningen lever op til Fælles Mål. Der findes ikke midler, der sikkert
kan styre lærer og elever frem til politisk bestemte mål. Netop derfor er det bydende nødvendigt, at alle, der
arbejder professionelt med undervisning i skolen, er klædt på til selv at analysere skolens mål og midler for at

kunne omsætte dens læreplaner og læremidler til praksis.

Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og praksis præsenterer det teoretiske grundlag og
rammen for den efterfølgende række af fagdidaktiske bøger i serien Mål og Midler. Bogen fremlægger en

række modeller til at analysere læremidler og læreplaner og giver eksempler på, hvordan modellerne konkret
kan bruges.

Fælles mål og midler henvender sig både til lærere og lærerstuderende og tilbyder
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