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Danmarks Lærerforening har behandlet udkastet til bekendtgørelse og har føl-
gende bemærkninger. 
 
Det fremgår af høringsbrevet, at bekendtgørelsen om uddannelsen til professi-
onsbachelor som lærer i folkeskolen revideres som følge af den nye folkeskole-
lov. Det er naturligt, at bekendtgørelsen for læreruddannelsen er i overens-
stemmelse med folkeskoleloven, men foreningen er uforstående over for, at de 
overordnede kompetencemål for de enkelte fag i læreruddannelsen er fokuseret 
omkring læringsmålsstyret undervisning. Begrebet ”læringsmålsstyret undervis-
ning” bruges hverken i forligsteksten, folkeskoleloven eller i Fælles Mål for 
fagene i folkeskolen. Det undrer os derfor, at det – med begrundelse i folkesko-
leloven – er blevet et centralt begreb i læreruddannelsen.  

 

I forhold til folkeskoleloven, så har det siden 1993-loven været et krav, at un-
dervisningen skal leve op til fastsatte mål, og det er denne undervisning, de 
nuværende kompetencemål for fagene i læreruddannelsen tager udgangspunkt i.  
 
Et eksempel: Faget Lærerens grundfaglighed: 
Pædagogik og lærerfaglighed, kompetenceområde 2 – kompetencemål: 

 

I den gældende bekendtgørelse står flg.: Den studerende kan begrunde, plan-
lægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen. 

 

I udkastet til ny bekendtgørelse står flg.: Den studerende kan begrunde, plan-
lægge, gennemføre, evaluere og udvikle læringsmålsstyret undervisning i folke-
skolen. 

 

Undervisningen i folkeskolen skal ifølge loven leve op til Fælles Mål, og den 
undervisning skal de lærerstuderende selvfølgelig kunne planlægge mv. Men det 
er uklart, hvad menes der med ”læringsmålsstyret undervisning”. På ministeri-
ets hjemmeside er ”læringsmålsstyret undervisning” ikke defineret. Her kan 
man til gengæld finde et interview med Professor Jens Rasmussen, der udtaler, 
at der er tale om et paradigmeskift og at erfaringerne med læringsmålsstyret 
undervisning endnu kun i begrænset omfang er dokumenteret. Læringsmålssty-
ret undervisning må efter foreningens opfattelse betegnes som en metode.  
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De lærerstuderende bør på deres studie ikke begrænses til at lære og blive be-
dømt på én undervisningsmetode. Og slet ikke en metode, hvis virkning ikke er 
dokumenteret. Som det står beskrevet i bilagsmaterialet – kompetencemålene 
for fagene – vil bekendtgørelsen indskrænke kommende lærere i at efterleve § 
18, stk. 4 i folkeskoleloven, hvilket er dybt problematisk. 
 

Foreningen anbefaler derfor, at begrebet ”læringsmålsstyret undervisning” ud-
går af bekendtgørelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Dorte Lange    


