
 
Svar fra Radikales Lotte Rod 
 
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? 
  
Er 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: Diskussionen i forligskredsen gik på, at vi skulle forenkle de fælles mål. Vi radikale var 
optagede af to ting: vi arbejdede for at komme af med kanonlisterne og i det hele taget forenkle de 
centralt stillede krav. Og vi lagde vægt på, at der var armslængde fra forligskredsen: Det var vigtigt 
for os, at det var lærere og undervisere, som fik opgaven inden for deres eget fag, sådan så der ikke 
gik politik i det. 
  
Vi er for klare mål i undervisningen. Det giver i vores øjne god mening, at lærerne bruger de fælles 
mål til at tydeliggøre over for eleverne, hvad de skal lære, og til en fælles refleksion blandt lærerne 
om, at undervisningen giver mening for eleverne. 
  
De fælles mål skal understøtte lærerens daglige arbejde med planlægning, gennemførelse og 
evalueringen af undervisningen. Læreren skal gribe børnenes engagement. Vi var og er imod central 
styring. Vi er imod læringsmålstyret undervisning som en bestemt metode, hvor lærerne fratages 
retten til at undervise med udgangspunkt i de konkrete elever og på den mest relevante måde. Det er 
ikke i orden, når forvaltninger misbruger de forenklede mål. Det skal ikke bare på papiret, men også 
i virkeligheden være en forenkling. 
  
Målet for Radikale Venstre er ikke bundet op på PISA, men på formålet for folkeskolen: Skolen 
skal give alle elever virkelyst og tillid til egne muligheder.  


