
 
Svar fra Venstres Anni Matthiesen og Socialdemokraternes Annette Lind og (har valgt at 
svare sammen) 
 
Marianne Jelved siger, at der ikke er hjemme i loven for læringsmålstyret undervisning, og at det er 
embedsværket, som har opfundet det uden om politikerne. Hvad er din reaktion på det? 
  
Du og Annette Lind skrev i en kronik i marts i Berlingske, at der et krav om målstyret undervisning 
i reformen. Hvor i folkeskoleloven står der, at lærerne skal lave målstyret undervisning? 
  
Blev det aftalt i forligskredsen, at læringsmålstyret undervisning er obligatorisk? 
  
Hvad siger du til, at ministeriet nu erkender, at læringsmålstyret undervisning er et begreb, som 
ministeriet har skabt efter samråd med nogle forskere – og ikke noget, man direkte har afprøvet i 
andre lande? 
  
Fik forligskredsen at vide, at styring efter læringsmål er en måde at undervise på, som forskningen 
viser, er effektiv til at løfte elevernes læring? 
  
Hvorfor mener du, at læringsmålsstyring er den rigtige vej at gå i folkeskolen? 
  
I forliget var det et mål at løfte Danmark i PISA ved blandet andet at lade sig inspirere af 
erfaringer fra Ontario, Canada. Hvad er din reaktion på, at Ontario ikke oplever fremgang i 
PISA?  
 
SVAR: Den læringsmålstyrede undervisning er frivillig og en del af folkeskolereformen. Den 
læringsmålstyrede undervisning er skrevet ind i vejledningsmateriale, som skal fungere som en 
inspiration og hjælp til lærernes arbejde med læringsmål med udgangspunkt i Fælles Mål. Det er 
ikke bindende for skoler og lærere at bruge vejledningsmaterialet. Det fremgår dog af § 10, stk. 4 i 
folkeskoleloven, at ministeren kan udsende vejledende materiale om forskellige spørgsmål i forhold 
til Fælles Mål. 
Det fremgår af den politiske aftale om folkeskolereformen, at Fælles Mål understøtte skolernes 
arbejde med målstyret undervisning, hvilket gøres gennem vejledninger og værktøjer. 
 
Mange lærere er glade for redskabet, og samtidig giver den læringsmålstyrede undervisning 
forældrene indsigt i, hvad deres børn lærer i skolen. Derfor mener vi, at det er hensigtsmæssigt med 
læringsmålstyret undervisning. 
Der er dele af oplægget til folkeskolereformen, hvor der er hentet inspiration af b.la. Ontario. Men 
der er også hentet inspiration fra mange andre lande – og fra danske forsøg og forskning. 
Eksempelvis er det ikke indgået som en del af begrundelsen for Fælles Mål, at man i Ontario bruger 
læringsmål på en bestemt måde. 
Når det så er sagt, så mener vi, at man skal være forsigtig med at vurdere et land alene på en PISA-
score i et enkelt år – og alene på faglige resultater. Det har eksempelvis også betydning, hvor stor 
en andel af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse m.v. 
 
 


