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Tydelige mål for folkeskolen er et af de bærende elementer i regeringens seneste folkeskoleudspil: Skolen 

skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Og skolen skal mindske betydningen af elevernes 

sociale baggrund. Alt sammen med respekt for professionel viden og praksis.  

På samme måde som man nu opstiller overordnede nationale mål for folkeskolen, er der brug for, at man i 

folkeskolen i højere grad arbejder med tydelige mål for, hvad eleverne skal lære i den undervisning, som 

praktiseres. Forskningen peger nemlig på, at elever, der ved, hvad de skal lære, og hvorfor de skal lære det, 

har nemmere ved at lære det. Og at lærere, der sætter klare læringsmål i deres undervisning, har et 

tydeligere billede af, hvordan og hvornår deres elever lærer det, de skal.  

Da den udelte enhedsskole blev indført i 1993, blev det slået fast, at undervisningen i folkeskolen skal 

baseres på en målorienteret tankegang med fokus på den enkelte elevs læring, og siden 2003 har der i 

Fælles Mål-faghæfterne været fastsat bindende nationale mål i form af fagformål og trin- og slutmål for 

hvert enkelt af folkeskolens fag.  

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggør i dag 18. december en undersøgelse af læreres brug af 

Fælles Mål i folkeskolen. Undersøgelsen er en analyse af, hvordan lærere på fem skoler i fem forskellige 

kommuner bruger Fælles Mål, når de planlægger og tilrettelægger deres undervisning. Den korte historie 

er, at Fælles Mål ikke bliver brugt som et redskab til at planlægge undervisningen, og at læringsmål og 

målstyret undervisning ikke er kendetegnende for den praksis, der udøves i klasselokalerne. Nogle lærere 

bruger Fælles Mål til at tjekke, at emner på deres årsplan passer til nogle trinmål, og andre lærere tager for 

givet, at Fælles Mål ligger implicit i de lærebøger, de bruger. Men Fælles Mål er ikke afgørende for, hvordan 

lærerne planlægger og tilrettelægger undervisningen, og fylder ikke meget i lærernes praksis. 

Hvorfor oplever lærere ikke, at Fælles Mål er et anvendeligt redskab til at planlægge undervisningen? Eller 

sagt på en anden måde: Hvordan kan de planlægge undervisningen uden at tage udgangspunkt i, hvad 

børnene skal lære? 

Fælles Mål er udarbejdet som et oplæg til at fastsætte læringsmål for den konkrete undervisning, men 

lærernes planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen tager ikke afsæt i læringsmål. I stedet tager den 

afsæt i, hvilke emner og hvilket stof de skal nå i undervisningen, og i hvilke aktiviteter den skal indeholde, 

mere end, hvad eleverne skal lære af undervisningen. Fokus er mere på, hvad de skal lave, end på, hvad de 

skal lære. Tankegangen bag Fælles Mål harmonerer således dårligt med, hvordan lærerne almindeligvis 

planlægger og tilrettelægger undervisningen, og de har derfor ikke nogen indre motivation til at bruge 

Fælles Mål.  

Også den ydre motivation for lærerne til at bruge Fælles Mål er mangelfuld. For eksempel spørger hverken 

skoleledelser eller forvaltninger ind til, hvordan lærerne bruger Fælles Mål, eller hvordan de opstiller 

tydelige læringsmål for eleverne. Fokus ligger på andre dagsordener - som fx elevernes trivsel, lærerens 

egen trivsel, almen klasseledelse osv. 



EVA’s undersøgelse peger på, at mange lærere finder deres egen vej i den måde, de planlægger og bruger 

Fælles Mål, ud fra enten hvad de hver især finder gavnligt, eller hvad de vurderer, at der forventes af dem. 

På skolerne i undersøgelsen er der desuden en gennemgående oplevelse både blandt lærere og skoleledere 

af, at eleverne lærer noget af undervisningen uafhængigt af arbejdet med Fælles Mål. Sagt på en anden 

måde opfattes det at arbejde med tydeligt formulerede læringsmål ikke som en forudsætning for kvalitet i 

undervisningen, og der er en manglende bevidsthed om læringsmåls positive betydning for elevernes 

læring.  

Endelig kender nogle lærere så lidt til Fælles Mål-faghæfterne i deres fulde omfang, at det kan være 

medvirkende til, at materialet ikke bliver brugt sådan som det oprindeligt var tænkt. De kender primært til 

de faglige trin-og slutmål, som findes i hæfterne, mens deres viden om læseplaner for fagene og de 

medfølgende undervisningsvejledninger er mere begrænset. 

Men hvad skal der så til for at styrke arbejdet med at sætte læringsmål og undervise efter målene?  

Hvordan styrker vi fokus på, hvad eleverne skal lære, i stedet for det primære fokus på, hvad de skal lave?  

Umiddelbart kunne man være fristet til at tro, at en gennemskrivning og eventuelt omstrukturering af 

Fælles Mål-faghæfterne ville være den logiske opfølgning på undersøgelsen, men meget peger i retning af, 

at der skal sættes ind på et mere grundlæggende niveau, hvis vi vil sikre, at folkeskolens undervisning 

fremover kommer til at tage afsæt i læringsmål. Først når skolernes forudsætninger for at arbejde med 

reelt at sætte mål for, hvad elevernes skal lære, er på plads, vil reviderede udgaver af Fælles Mål-

dokumenterne være nyttige.   

For at kunne planlægge og gennemføre en undervisning med klare læringsmål for eleverne skal 

folkeskolens lærere have mere og anderledes støtte end den, et faghæfte kan give. Lærerne skal klædes på 

til at sætte læringsmål for det enkelte undervisningsforløb, undervise efter dem og følge op på, i hvilken 

grad de er nået, og samtidig må både skoleledelser og forvaltninger stille tydelige forventninger til lærernes 

arbejde med målstyret undervisning og følge op på arbejdet. 
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