
Svar fra SF’s Jacob Mark 
 
Først og fremmest, så mener SF at lærerne skal have metodefrihed. Der er ikke én metode, eller en 
type undervisning, der er bedre end alle andre. Den bedste undervisning bliver først og fremmest 
skabt af at lærerne har tid til at forberede sig, og det er i mine øjne den vigtigste opgave at sikre i 
fremtiden. 
 
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? 
SVAR: Der er i hvert fald ikke hjemmel til at lave det målstyrings-helvede som forekommer i 
mange kommuner. Læringsmålstyret undervisning er én type måde at undervise på, som kan være 
ganske fin til at gøre eleven bevidst om, hvad eleven lærer imens de lærer. Men det må aldrig fjerne 
friheden til at læreren kan tilrettelægge undervisningen på en måde, hvor der er plads til at søge 
andre veje end lige præcis de mål, som er opstillet i nogle givne læringsmål. Det har aldrig været et 
politisk projekt at overdynge alle lærere og elever med læringsmål. Kun at gøre den enkelte elev 
bevidst om, hvad de lærer, når de lærer. Og jeg tror faktisk, at det er noget mange lærere har 
arbejdet med i mange år – også før reformen. 
  
Annette Lind og Anni Matthiesen 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?� 
SVAR: Udtalelser fra Anette Lind og Anni Matthiesen må stå for deres egen regning. 
  
Er det aftalt i forligskredsen, at læringsmålstyret undervisning er obligatorisk? 
SVAR: �Det er aftalt, at læringsmålstyret undervisning kan bruges til at fremme elevens forståelse 
for egen læring. Men det er ikke obligatorisk præcis hvordan. Noget af det der bekymrer mig lige 
nu er at se, hvordan kommunalbestyrelser laver læringsmål inden skoleledelserne laver læringsmål 
inden læreren så laver læringsmål. Så kan vi altså bruge rigtig meget krudt på mål og meget lidt på 
kerneopgaven. Derfor er det også vigtigt, at vi sender et klart signal fra Christiansborg om, at der 
stadig er metodefrihed. 
  
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? 
SVAR: Jeg synes det er befriende, at vi nu endelig snakker ærligt om, hvad der er evidensbaseret, 
og hvad der ikke er evidensbaseret. Som nyvalgt folketingsmedlem har jeg været meget træt af, at 
man har vedtaget en række beslutninger, som der ikke er forskningsmæssigt belæg for, men at man 
stadig taler om det, som om der er. 
 
Fik forligskredsen at vide, at styring efter læringsmål er en måde at undervise på, som forskningen 
viser, er effektiv til at løfte elevernes læring?� 
SVAR: Det ved jeg ikke – jeg sad ikke med, da reformen blev vedtaget. Men jeg ved at den mest 
effektive måde at løfte elevernes læring er at sikre, at lærerne kan give velforberedt undervisning. 
  
Mener du, at læringsmålsstyring er den rigtige vej at gå i folkeskolen? 
SVAR: Jeg mener, at læreren skal have metodefrihed, men at målstyret undervisning kan fungere 
godt, hvis målstyringen ikke tager total overhånd. Det kommer an på om den enkelte lærer synes, 
det giver mening. 
  
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: Jeg synes PISA-undersøgelserne er noget skod – både når de viser de ting, som underbygger 



vores påstande men også når de gør det modsatte. 		


