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Baggrund 

Der er tendenser i den skolepolitiske debat, som peger i retning af en svæk-
kelse af enhedsskolen. For at styrke enhedsskolen må der skabes klarhed 
over begrebet undervisningsdifferentiering, som er et væsentligt og bærende 
princip i enhedsskolen, ligesom der må skabes de bedste betingelser for dets 
udførelse. Med det følgende ønsker foreningen at bidrage til den nødvendi-
ge politiske afklaring af begrebet undervisningsdifferentiering med hensyn 
til organisering, udførelse, målsætning, grænser og forudsætninger for vel-
lykket undervisningsdifferentiering. Notatet er bygget op, så der først er en 
begrebsafklaring og efterfølgende en præcisering af foreningens politik. 

Indledning 

Skolens Rejsehold, ledet af Jørgen Søndergaard, præsenterede i juni 2010 si-
ne anbefalinger for regeringens Vækstforum1. En af de 10 anbefalinger hed-
der tydelige mål for, hvad elever skal lære. Som en del af denne anbefaling fore-
slås det, at man indfører differentierede mål i skolen. Det betyder, at der op-
stilles mål for, hvad alle elever skal kunne på de forskellige trin, samt mål for 
hvad der derudover skal sigtes efter, når de basale mål er nået. En sådan 
præcisering af målene vil ifølge Rejseholdet forbedre lærernes muligheder 
for at differentiere undervisningen.  

KL er inde på noget lignende i deres skoleoplæg fra januar 20102. Her fore-
slås det, at de centrale mål tilpasses for nogle elever, samt at der gives mu-
lighed for mere praktisk undervisning i de ældste klasser for elever, som ik-
ke er motiverede for den boglige undervisning i overbygningen. 

Debatten svirrer med begreber, som umiddelbart minder om undervis-
ningsdifferentiering, men som dækker over pædagogiske tilgange til skolen, 

1 Rapport fra Skolens Rejsehold: Fremtidens folkeskole – én af verdens bedste. Anbefalinger. 

360-graders-eftersyn af folkeskolen gennemført af Skolens rejsehold, juni 2010. 

2 KL´s skoleoplæg: Alle elever skal have et større udbytte af undervisningen, januar 2010. 
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som ikke er undervisningsdifferentiering, men i stedet kan kaldes elevdiffe-
rentiering eller differentiering via målene for undervisningen. 

Begrebsafklaring 

Enhedsskolen afløste den delte skole i 1975, idet det dog stadig var muligt 
at dele eleverne i matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi i 8.-10. klasse. Med 
folkeskoleloven fra 1993 ophørte muligheden for at dele eleverne efter fag-
ligt niveau, og begrebet undervisningsdifferentiering blev et bærende princip 
i folkeskolen.  

Det fremgår af lovbemærkningerne fra 1993 om undervisningsdifferentie-
ring, at klassen er den grundlæggende undervisningsenhed, og at der er lagt 
øget vægt på, at folkeskolen, gennem undervisningens tilrettelæggelse i alle 
fag, tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og aktuelle ud-
viklingstrin med sigte på, hvad den enkelte elev kan nå. Der blev desuden 
givet mulighed for, at eleverne kan undervises på hold både inden for den 
enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin, når det var praktisk og 
pædagogisk begrundet.  
 
Undervisningsdifferentiering 
Undervisningsdifferentiering er ikke defineret i folkeskoleloven. To på hin-
anden følgende undervisningsministre - Ole Vig og Margrethe Vestager - 
har i forbindelse med lovens implementering imidlertid klart givet udtryk 
for, at undervisningsdifferentiering ikke skal forstås som en individualiseret 
undervisning, men som undervisning der tilpasses elevernes forudsætninger.  
 
Undervisningsdifferentiering bliver i Fælles Mål defineret som:  
 
”Et princip for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen i en 
klasse eller gruppe, hvor den enkelte elev tilgodeses, samtidig med at man 
bevarer fællesskabets muligheder.”3  
 
Andre har beskrevet det således:  
”Fælles emne, mål og oplæg for undervisningen, men forskellige fordybel-
sesgrader, forskellig tidsanvendelse, forskellige materialer og større eller 
mindre behov for lærerstøtte.”4 
                                                                   
Elevdifferentiering 
”Differentiering hvor man søger at imødekomme forskelle mellem eleverne 
ved at opdele dem i klasser eller hold på forskellige niveauer efter deres fag-
lige forudsætninger.”5 
 
 
 

                                                   
3 Fælles Mål, Undervisningsministeriet, 2009. 
4 Fra ”Opslagsbog om opdragelse, 2000, Ole Varming m.fl. 

5 Den store Danske encyklopædi 
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Undervisningsmål 
Et undervisningsmål, som fx beskrevet i Fælles Mål, slutmål og trinmål, be-
skriver den overordnede hensigt med undervisningen. Undervisningsmålene 
er politisk besluttede og er generelle og overordnede. Undervisningsmål er 
et redskab for læreren. 
 
Læringsmål 
Et læringsmål er lærerens konkretisering af målet for, hvad den enkelte elev 
skal lære på området. Målene kan fastlægges i dialog ved elev- og skole-
hjem-samtaler og fx formidles i elevplanen og er altså dynamiske mål, som 
kan ændres i forhold til elevens og/eller klassens aktuelle niveau og mulige 
progression. 
 
Differentierede mål 
Differentierede mål betyder, at der opstilles forskellige mål for forskellige 
grupper af elever. Det kan fx ske ved, at der opstilles mål for, hvad alle ele-
ver skal kunne på de forskellige trin samt mål for, hvad der derudover skal 
sigtes efter, når de basale mål er nået. Altså en slags niveaudeling via mål. 
 

DLF’s politik på området 

Klassen som bærende enhed 
DLF støtter den fortsatte udvikling af folkeskolen som en enhedsskole med 
klassen som det bærende organisatoriske udgangspunkt. Enhedsskolen har 
vist sig samlet set at skabe de bedste resultater. I PISA-undersøgelserne 
sammenligner man lande, som har udelte skoler med lande med delte skoler. 
Her viser det sig, at udelte skoler giver de bedste resultater. ”Sammenligninger 
her viser, at den udelte skole giver de bedste resultater, og den ene sandsynlige forklaring 
er, at de stærke elever i en klasse bidrager til klassens dynamik og dermed løfter de svage 
elever, mens den anden er, at forventningspresset til eleverne bliver lavere, når de går på et 
svagt spor… Der er dermed tale både om en kammerateffekt og om forventninger, og beg-
ge er argumenter for at beholde den udelte skole.”6 
 
Der er også meget der tyder på, at den tendens, der har været til øget indivi-
dualisering af undervisningen ved hjælp af individuelle læringsmål, elevpla-
ner og elevdifferentiering, samlet set ikke fører til de ønskede faglige resulta-
ter: Skolverket i Sverige har i 2009 kortlagt årsagerne til, at skoleresultater i 
den svenske grundskole er forringet betydeligt siden begyndelsen af 1990-
tallet.7 Forskerne kommer frem til, at den øgede segregering sammenholdt 
med decentraliseringen af skolen og den øgede differentierede og individua-
liserede undervisning har haft en negativ betydning. Den norske skolefor-
sker Kirsti Klette konkluderer ligefrem, at en øget brug af individuelle læ-

                                                   
6 Niels Egelund: ”Eliteundervisning – er det nu noget?”, i: KvaN, nr. 85, 2009, s. 98. 
7 Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer”.  

Skolverket, 2009 
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ringsplaner for eleverne bidrager til, at ”nogle elever får ansvaret for at forvalte egen 
ulykke”.8 
 
Samtidig er det evident, at hvis enhedsskolen skal bevares, er der behov for 
at tage udfordringen om undervisningsdifferentiering op, så alle elever ud-
fordres, uanset niveau. De fleste lærere arbejder på varierende måder med 
brug af undervisningsdifferentiering, men mange lærere opfatter samtidig 
undervisningsdifferentiering som en vanskelig og lidt diffus opgave. I un-
dersøgelsen ”Effekter af specialundervisningen”9 som bl.a. byggede på ob-
servationer i klassen, konkluderes det, at omkring 25 procent af lærerne ikke 
praktiserer undervisningsdifferentiering.  
  
Undervisningsmål, ikke læringsmål 
Det er foreningens opfattelse, at alle børn skal lære alt det de kan – og lidt 
til. Undervisningsdifferentiering er den bedste måde at opnå dette på. Trin-
målene i Fælles mål skal betragtes som lærerens undervisningsmål for hele 
klassen. Inden for rammerne af trinmålene fastlægger læreren i samarbejde 
med eleverne mere operationelle læringsmål for eleverne, der mere præcist 
beskriver, hvad eleverne skal søge at opnå viden om, eller hvad de skal søge 
at kunne. Disse læringsmål kan gælde for klassen, en gruppe elever eller for 
enkeltelever. Målsætning er derfor en vigtig brik i forbindelse med under-
visningsdifferentiering. Undervisningsmålene må være brede nok til at 
rumme udfordringer for alle elever – og læreren må sammen med elevgrup-
per og enkeltelever løbende justere de læringsmål, der gælder for dem. 
 
Det er ikke hensigtsmæssigt, at der politisk fastsættes specifikke læringsmål, 
der gælder for alle elever i en given klasse eller for grupper af elever. Ele-
vernes forudsætninger og interesser er forskellige, og det er lærerens opgave, 
med udgangspunkt i sit kendskab til eleverne, at omsætte de mere overord-
nede undervisningsmål til specifikke læringsmål for eleverne.  
Hvis det fx forventes, at eleverne kan addere tocifrede tal i slutningen af 1. 
klasse, svarer det stort set til at forvente, at alle elever kan springe over 1 
meter i højdespring. For nogle elever vil disse mål ikke rumme nogen ud-
fordring, og for andre elever vil de være umulige at nå. I eksemplet med læ-
ringsmål for addition bibringes eleverne i øvrigt ikke den talforståelse, der 
må betragtes som kernen i arbejdet med tal.10  
 
Politisk fastsatte læringsmål vil betyde en udvikling i retning af en skole, 
som udskiller de svageste, og hvor der ikke gives tilstrækkelige udfordringer 
for de dygtige elever. Hvis læringsmålene er fastsat centralt, vil dialogen 
mellem lærer, elever og forældre om fortolkning af undervisningsmålene til 
læringsmål desuden forsvinde.  

                                                   
8 Kirsti Klette: ”Når elever får ansvaret for å forvalte egen ulykke”, i: Bedre Skole, nr. 1, 
2008. 
9 Niels Egelund & Susan Tetler: Effekter af specialundervisningen. Pædagogiske vilkår i komplicerede 

læringssituationer og elevernes faglige, sociale og personlige resultater. Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet, 2009. 

10 Med inspiration fra Undervisningsministeriets vejledning om matematik. 
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Alle børn skal tilgodeses i undervisningen – også de dygtigste 
Gruppen af dygtige elever omfatter både elever, der har et ekstraordinært 
stort intellektuelt potentiale (de såkaldte Mensa-børn), elever der har særlige 
evner inden for musik, kunst eller lign. og de almindeligt dygtige, velbega-
vede børn.   
 
Undervisningsdifferentiering handler om at tilgodese den enkelte elev inden 
for rammerne af fællesskabet. Det gælder også de elever, som har brug for 
ekstra udfordringer. Den dygtige elev kan være en udfordring, men kan også 
være en berigelse både for læreren og klassen. Folkeskolen skal tilgodese 
denne gruppe af børn på lige fod med fx de børn, som har det svært i sko-
len for at sikre en fortsat udvikling af enhedsskolen.  
 
De steder, hvor man har gjort en særlig indsats for disse børn, er der oftest 
etableret tilbud/aktiviteter, som ligger uden for den almindelige undervis-
ning11. Det kan være udmærkede supplerende initiativer, men det er afgø-
rende, at vi også kan tilgodese disse børn inden for rammerne af den almin-
delige undervisning. Det er foreningens opfattelse, at de dygtige børns un-
dervisningsbehov kan imødekommes ved hjælp af undervisningsdifferentie-
ring inden for rammerne af klassens undervisning. 
  
Det engelske NACE (National Association for Able Children in Education) 
har i lighed med Niels Egelund påpeget, at det er gavnligt for hele klassens 
faglige miljø at have fokus i undervisningen på børn med særlige forudsæt-
ninger12, fordi de højt begavede børns bidrag til den fælles undervisning gi-
ver en ”pull-up-effekt” til resten af klassen. Samtidig bedres atmosfæren i 
klassen, fordi det er tydeligt, at alles talenter værdsættes. Det kan være god 
undervisningsdifferentiering, når læreren i sit oplæg og formidling af stoffet 
sigter mod, at de dygtigste elever skal ”stå på tæer”. Alle klassens elever vil i 
det tilfælde få udbytte af undervisningen. 
 
Grænser for undervisningsdifferentiering 
Det er ikke alle undervisningsmæssige behov, der kan imødekommes ved 
hjælp af undervisningsdifferentiering. Nogle elever har behov, der kalder på 
inkluderende støtteforanstaltninger i klassen, fx i form af læsevejlederstøtte, 
AKT-lærer i klassen, særlige hjælpemidler eller lign.   
Elever, der er udredt og efter en skolepsykologisk vurdering har behov for 
egentlig specialundervisning, skal have mulighed for at modtage specialun-
dervisning på særlige hold, i specialklasse, på specialskole eller i form af en-
keltintegration i klassen.   
 
 

                                                   
11 Se f.eks. Undervisningsministeriets ”Redegørelse om talentudvikling” til Folketingets 
Uddannelsesudvalg, 2008 
12 Interview med Johanna Raffen, founding director i “National Association for Able Chil-
dren in Education” i specialet “Den virtuelle skole – analyse og design af et e-læringsrum til 
højt begavede børn”, 2006. 
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Forudsætninger for vellykket undervisningsdifferentiering 
Undervisningsdifferentieringens succes forudsætter ifølge professor Niels 
Egelund, DPU, at læreren sætter tydelige mål, er systematisk og har høje 
forventninger til alle elever.  Man kan sige, at undervisningsdifferentiering 
på linie med undervisning generelt kræver veluddannede lærere med sikker 
undervisningsfaglig viden. Det er en forudsætning for at kunne identificere 
elevers undervisningsbehov, ligesom omfattende didaktisk kompetence er 
en forudsætning for at kunne sætte hensigtsmæssigt ind over for de disse 
behov.  
 
Løbende efteruddannelse er nødvendig for at sikre lærerne de bedste forud-
sætninger for at løse opgaven, men det er samtidig nødvendigt med rammer 
og materialer, der understøtter undervisningsdifferentiering, hvis det skal 
lykkes. Både undervisningsmaterialer og fysiske rammer bør give mulighed 
for mange varierende undervisningsformer, fx individuelle elevaktiviteter, 
gruppearbejde, konkrete eksperimenter, IT understøttet undervisning osv. 
Samtidig er der behov for et tæt og forpligtende forældresamarbejde, hvor 
såvel den enkelte elevs læringsmål, som klassens fælles undervisningsmål lø-
bende drøftes.   
 

 


