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Læringsmål har været på vej ind i universitetsundervisningen de senere år. De sigter mod at skabe 
bedre sammenhæng mellem kursusmål, undervisnings- og evalueringsformer. I workshoppen 
diskuterer vi læringsmål for kandidatspecialer, der i sagens natur er meget forskellige. Hvad ligger der i 
mødet mellem kandidatspecialernes diversitet og læringsmålene? 
 
Hvordan formuleres læringsmål for kandidatspecialer? Hvem skal formulere dem? Læringsmål bliver til 
bedømmelseskriterier, så hvordan sikres en retfærdig bedømmelse af specialet i forhold til andre 
specialer inden for fagområdet, kandidatuddannelsen og på tværs af uddannelsesinstitutioner? Hvilken 
rolle spiller læringsmålene for de studerendes læring, vejledningen og bedømmelsen?  
 
Andersen & Tofteskov [2008] skriver om kandidatspecialers bedømmelse, at eksplicitte og især 
implicitte bedømmelseskriterier varierer på tværs af vejledere, censorer, uddannelser og universiteter. 
Udgangspunktet i workshoppen er derfor, at læringsmål for kandidatspecialer skal formuleres eksplicit.   
  
I workshoppen skitserer vi tre måder at formulere læringsmål:  

1. C. Thorp Hansen har på DTU Management udviklet en metode, hvor vejlederne involverer de 
studerende i at formulere læringsmål for kandidatspecialet. Læringsmålene anvendes derefter i 
vejledningen undervejs i specialet. 

2. På DTU Kemiteknik har vejlederne i fællesskab formuleret et sæt læringsmål for 
kandidatspecialerne på en kandidatuddannelse.  

3. På IT Universitetet findes et sæt generelle læringsmål for specialer, men der er et behov for en 
yderligere konkretisering. A. Helms Jørgensen har gennem årene udviklet en praksis med 
skriftlig, konkret feedback til de studerende ved eksamen. 

Derefter præsenterer vi vore erfaringer med hensyn til de studerendes læring, samt vejlednings- og 
bedømmelsesopgaven. 
 
Efter oplægget skal deltagerne indbyrdes reflektere over læringsmål for kandidatspecialer ud fra egne 
erfaringer som vejledere og/eller censorer, og i plenum opsamles og diskuteres deltagernes forskellige 
måder at håndtere læringsmål for kandidatspecialer.  
 
Deltagernes udbytte består i et overblik over forskellige måder at formulere eksplicitte læringsmål, en 
bedre forståelse af egen praksis og inspiration til at udvikle egen brug af læringsmål i vejledning og ved 
bedømmelse. 
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