
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formålstyret undervisning 
 - en nødvendig nuancering af målstyring 

 

Helsingør Lærerforening 10. marts 2018 

https://pixabay.com/da/retning-arrow-v%C3%A6k-henvisning-1014068/


Formål 

• Hvad er formålstyret undervisning kontra 
læringsmålstyret? 

 

• Hvorfor er formålstyret undervisning 
nødvendig? 

 

• Hvordan kan formål få større indflydelse på 
undervisningen i folkeskolen?  

 
 



Program 

• 9.05-10.15 Oplæg del 1 

  Mål, formål og læringsplatforme netop nu 

      Definition af læringsmålstyret undervisning 

      Konsekvenser af ensporet målstyring 

      Formålstyret undervisning – en nødvendig nuancering 
       

• 10.15-10.25 Pause 
     

• 10.25-11.10 Oplæg del 2 
  Formålstyret undervisning i praksis 

  Hensigtsmæssig brug af Meebook 
   

• 11.10-11.40 Gruppedrøftelser 
   

• 11.40-12.00 Opsamling 

 

 

 

 

 

 

 

 



Målstyringens fundament 

• Fælles Mål 

 

• Digitale læringsplatforme 

https://pixabay.com/da/m%C3%A5l-arrow-tyre-%C3%B8je-bullseye-2070972/


Fakta om Fælles Mål 

• ”Fælles Mål præciseres og forenkles med henblik på at sikre 

læringsmål, som sætter elevernes læringsudbytte i centrum, 

og som understøtter skolens arbejde med målstyret 

undervisning. Tydelige mål for elevernes læring skal bidrage 

til at øge det faglige niveau for både fagligt stærke og svage 

elever.” 
        

(fra aftaletekst om skolereformen) 



Fakta om læringsplatforme 

 

• ”Fælles for de digitale indgange (= læringsplatformene) er 

imidlertid målene om at understøtte den målstyrede læring, 

herunder at barnet, forældre og det pædagogiske personale 

på skolerne løbende kan følge barnets læring, faglige 

progression og trivsel” 

      

     (fra aftale mellem regeringen og KL om det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen)  

 

 

 

 



Den aktuelle debat 



Den aktuelle debat 



Den aktuelle debat 



Ny aftale i forligskredsen 



Vejledende  

færdigheds- og vidensmål 

• ”Vores skoler og lærere skal have frihed til at levere 

levende undervisning af høj kvalitet. Derfor var der brug 

for en forenkling af Fælles Mål og en aftale, der gør op 

med målene som en rigid tjekliste, der gør 

undervisningen mekanisk. Nu skal vi så sikre, at aftalen 

følges til dørs helt til klasseværelserne…” 

www.uvm.dk 



Rådgivningsgruppe om Fælles Mål 

• Fra gruppens kommissorium: 

 

”Folkeskoleforligskredsen har besluttet at løsne 

bindingerne på Fælles Mål for at give undervisere og 

skoler større frihed til at arbejde med undervisningen på 

den måde, der passer bedst til dem.” 

 

• ”Målet med vejledningsindsatsen skal være at 

understøtte undervisernes arbejde med at indfri 

folkeskolens formål…” 



Læringsplatforme 

• "Vi skal indskrive i selve loven, at kommunale 

læringsplatforme ikke skal pålægges den enkelte lærer, 

hvilket sker i dag” 
Annette Lind, Socialdemokratiet 

 

• "Næste skridt er at få taget et endeligt opgør med den 

tvang til at bruge læringsplatforme, som også i sidste 

ende er med til at forårsage en stor del af den 

målstyring, der er i den danske folkeskole” 
Jacob Mark, SF 

 

 

       www.folkeskolen.dk: ”Fælles mål-debat…”, 17. oktober 2017 

http://www.folkeskolen.dk/


Rådgivningsgruppe om 

læringsplatforme 

• Fra gruppens kommissorium: 
 
”De digitale læringsplatforme har fået en stadig større rolle i 
den daglige praksis ude på skolerne. I nogle tilfælde er Fælles 
Mål blevet implementeret på læringsplatformen på en måde, 
hvor arbejdet med målsætning og dokumentation (…) er 
blevet uhensigtsmæssigt styrende for lærernes planlægning, 
gennemførelse og evaluering af undervisningen.” 

 

• ”Hvordan bliver Fælles Mål på læringsplatformene en reel 
understøttelse af lærernes arbejde med den gode 
undervisning?” 
   

• ”Hvordan reduceres detaljeringsgraden?” 
   

• ”Hvordan bruges Fælles Mål ift. opfyldelse af folkeskolens 
formålsparagraf via læringsplatformene?”    



Folkeskolens målhieraki 

 

 

folkeskolens  

formål 

   
                           fagenes formål            

   
                                                          kompetencemål 
                                                                                                             

 

                                                                                      færdigheds- og  

                                                                                      vidensområder     
      

   

                                                                                                                  færdigheds- og 

             vidensmål 

 



Den lokale debat er vigtig 

   

• Dominerende praksis skal 

justeres 

 

• Folkeskoleloven §40, stk. 2: 

”Kommunalbestyrelsen 

fastlægger mål og rammer for 

skolernes virksomhed.” 

 
 



Definition af læringsmålstyret undervisning 

(LMU) 

 

• LMU er en didaktisk 

metode med faste 

elementer 

 



Relationsmodellen 



Relationsmodellen 

• Første trin i planlægning af undervisning er 

formulering af læringsmål 

 

• Målfastsættelsen er bestemmende for alle  

didaktiske valg 

 

 

 



Tænkningen bag læringsmålstyring 

• Elevernes læring skal og kan styres, forudsiges og 

synliggøres 

  

• Indsamling af – især kvantitative – data om elevernes læring 

 

• Læringen skal være synlig – præcis angivelse af elevernes 

læringsudbytte 

 

• Fokus på læringsvækst og progression 

 

• Eleverne skal være læringsbevidste 

 

 



LMU – en videnskabelig metode 

Læringsmål 
 

Målbare 
 

Lukkede 
 

Tidsfæstede 
 

Sikker viden 
 

Videnskabelig, positivistisk metode 
 



Læringsmålstyret undervisning: læsning 



Konsekvenser af ensporet brug af LMU 

• Opfyldelse af folkeskolens og fagenes formål 

• Elevernes dannelse  

• Elevernes læring 

• Elevernes trivsel 

 

 



Folkeskolens formål 

• § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give 
eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til 
videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem 
fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for 
andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for 
menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs 
alsidige udvikling. 
 

• Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe 
rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne 
udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og 
baggrund for at tage stilling og handle. 
 

• Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, 
medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og 
folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, 
ligeværd og demokrati. 

 



Indkredsning af dannelsesbegrebet 

 

• Jean Jacques Rosseau:  
   

     ”Vi fødes så at sige to gange: den ene gang for at  
     blive til, den anden gang for at leve.” 
   

      i ”Emile eller Om opdragelsen” ,1762 

 

 

• ”At blive myndig kalder Rousseau for menneskets 
anden fødsel.” 
 
Ove Korsgaard i ”Kampen om folket: Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 
500 år”, 2004 
 

 

 



Indkredsning af dannelsesbegrebet 

• Peter Kemp: 
   

"Halvdannelse er ideen om, at dannelse kun 

handler om uddannelse til at få et job og blive 

'dygtigere end andre', mere kompetent (…)     

altså en ophævelse af bevidstheden om        

samfundsansvaret.” 

 
Folkeskolen.dk 27.11.15 



Indkredsning af dannelsesbegrebet  

 

• Jørgen Carlsen:  
    

”Dannelse er at have en holdning til sin viden 

og at tage ansvar for og med den.” 
   

Sorømødet 2017 



Dannelsesbegrebet 

• Klafki:  
   

”Almendannelsen betegner et menneskes evne 

til i konfrontation med verden at tænke, handle 

og udvikle sig kritisk, selvbevidst og solidarisk på 

en i forhold til sagen kompetent måde.” 
   

i Jank og Meyer: ”Didaktiske modeller” 

 



Indkredsning af dannelsesbegrebet 

 

• Hannah Arendt: 
   

    ”Uddannelse er det punkt, hvor vi afgør, om vi  

     elsker verden nok til at tage ansvar for den”.  
          

         i ”The Crisis in Education” (1961) 



Skolens dannelsesopgave 

Dannelsesprocesser i skolen 

             

• sker i mødet mellem eleven og det faglige stof 
       

• handler om at gøre verden tilgængelig for eleverne 
   

• bibringer eleverne viden, færdigheder OG kundskaber  (viden, ansvar, dømmekraft)  
   

• sætter elevernes viden og færdigheder ind i større, meningsfulde sammenhænge 
   

• er mere end kompetencer og dygtighed      
   

 

Skolens dannelsesopgave ligger primært i fagene 



Dygtighed 

Verdens-
erfaring 

Ansvar 

Holdninger 

Vilje Indstilling 

Myndighed 

Kritik 



Læringsmålstyring og dannelse 

   

Dannelsesprocesser   

• fagligt indhold 

• langsigtet 

• kundskaber: viden,  

ansvar, dømmekraft 

• kompleks 

• indre, usynlig 

• uforudsigelig 

• igangsættelse 

• ikke målbar 

• begå, indgå 

 

 

 

   

Læringsmålstyring  
• faglige færdigheder 

• kortsigtet 

• kompetencer og  

dygtighed 

• enkel, overskuelig 

• ydre, synlig 

• forudsigelig 

• styring fra start til slut 

• kvantitativt målbar 

• overgå 

 

 

 



Fagenes formål  

• BRED, LANGSIGTET LÆRING fra fagenes formål - fx 
   

   

- indlevelsesevne 
   

- æstetisk, etisk og historisk forståelse 
  

- åben og analytisk indstilling 
  

- begå sig hensigtsmæssigt 
   

- kreativ virksomhed 
   

- erfare selvstændigt 
   

- erfare gennem dialog og samarbejde 
   

- øve indflydelse i et demokratisk fællesskab 
   

     

KAN IKKE MÅLES OG GØRES TIL GENSTAND FOR SYNLIG 

PROGRESSION 



Konsekvenser af ensporet brug af LMU 

• Opfyldelse af folkeskolens og fagenes formål 

• Elevernes dannelse  

• Elevernes læring 

• Elevernes trivsel 

 

 



LMU og elevernes læring 

Med en ensidig, stringent læringsmålstyret 

undervisning er der fare for, at eleverne: 
   

• lærer snævert (kun det målbare) 
 

• lærer mindre 



Snæver læring 

• Synlig læring (målstyring) 

     

    ”medfører et øget fokus på og prioritering af det,  

     der bliver målt, og dermed indirekte en          

     modsvarende nedprioritering af det, der ikke  

     bliver målt.”     Knud Illeris 



Mindre læringsudbytte 

 

 

 

nedtones 

(Knud Illeris) 

http://produktion-bevaegelse.blogspot.com/2012_10_01_archive.html


Mindre læringsudbytte: motivation 

Center for Ungdomsforskning (CeFU): 
5 former for motivation 
   

• 1. VIDEN – nysgerrighed, interesse 

• 2. MESTRING – forventningen om at kunne 

• 3. INVOLVERING – medindflydelse 

• 4. PRÆSTATION – klare sig godt i hierakiet 

• 5. RELATION – lærer/elev, elev/elev 
 
 

 

Noemi Katznelson: Det er balancen mellem de 5 
motivationsformer, der skaber de bedste læringsmuligheder 



Mindre læringsudbytte: motivation 

• Læringsglemsel vs. læringsbevidsthed: 

     

    ”…læring sker bedst, når man ikke er  

      opmærksom på, at man lærer, men hvor man  

      koncentrerer sig om genstanden for læring.” 
 

 

Professor Lene Tanggaard 

 

 
 

 

 

 



Mindre læringsudbytte: samspil 

12. april 2016 



LMU og elevernes læring 

Med en ensidig, stringent læringsmålstyret 

undervisning er der fare for, at eleverne: 
   

• lærer snævert (kun det målbare) 
 

• lærer mindre 



LMU og elevernes trivsel 

• Hvad betyder det for børn at befinde sig under et 

konstant præstationspres? 

 

• Både nederlag og succeser bliver synlige 

 

• ”Bagest i klassen sad en pige og græd” 

 

 

 



Elevernes trivsel 



Elevernes trivsel 

”Dessverre viser våre utredninger at undervisningen ved mange skoler 

skjer etter metoder som gir elevene betydelige belastninger på kropp 

og sjel og som i sin virkning på kropp og følelser har fellestrekk med 

mobbing. Vi vil særlig trekke fram den utstrakte bruken av læringsmål 

og «selvevaluering». ” 



 En nødvendig nuancering: 

 formålstyret undervisning 

     

 SNÆVER LÆRING  
 kortsigtet, målbar  

     

 BRED LÆRING  
 langsigtet, ikke-målbar  

Læringsmål-
styring 

Formål-
styring 

https://pixabay.com/da/photos/t%C3%A6ndstik mand/


Mål og formål 

Læringsmål 
   

Formål 

 

Målbare 
 
Lukkede 
 
Tidsfæstede 
 
Sikker viden 
 
Videnskabelig metode 

   

Ikke målbare 
 
Åbne 
 
Tidløse 
 
Ikke-sikker viden 
 
Pædagogiske skøn 



Definition af formålstyret undervisning 

• Formålstyret undervisning har til opgave at skabe en 

faglig og didaktisk forbindelse mellem 

formålsteksterne og den faktiske undervisning 



Formålsstyringens nødvendighed 

Formålstyret undervisning søger at medvirke til 
 

• opfyldelse af folkeskolens og fagenes formål 
   

• at skabe gode betingelser for elevernes 
dannelsesproces 

   

• at sikre elevernes både snævre og brede læring 
   

• at sikre et stort læringsudbytte hos eleverne 
   

• at sikre og øge elevernes trivsel 
 



PAUSE 



Formålstyret undervisning i 

praksis 

https://pixabay.com/sv/undervisning-ombord-skriftligen-311348/


Formålstyret 
undervisning 

FORMÅL 

Mål 

Motivation og 
læringsglemsel 

Medbestem-
melse 

Indhold 

Relationer 

Tegn på 
forståelse 

Organisering 

Aktiviteter  

Differentiering 

Fællesskab 

Evaluering 



Folkeskolens formål 

• Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer 

for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler 

erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og 

baggrund for at tage stilling og handle. 

 

 

 

 

Evalueringsform: 

”Hvad gjorde størst indtryk?” 

http://hintme.dk/v/skagensommerdag


Formål for faget dansk 

• Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse 

og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, 

fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til 

udvikling af personlig og kulturel identitet.  

 

 

 

 

Aktivitet: 

Perspektiverende litteratursamtale 



Formål for faget dansk 



Formål for faget dansk 

• Faget dansk skal udvikle elevernes udtryks- og 

læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt 

i litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, 

sprog og kommunikation. 

 

 

 

Aktivitet: 

Staveundervisning kobles sammen med tekstskrivning 

Meningsfulde læseoplevelser 



Formål for faget kristendomskundskab 

• Eleverne skal kunne bruge deres faglige kompetencer 

i forbindelse med personlig stillingtagen, medansvar 

og handling i et demokratisk samfund. 

 

 

 

Aktivitet  

Hvornår er I styret af hhv. regler og samvittighed? 

Hvad er vigtigst for dig? 

Hvad er vigtigst for fx en skole? 

 

De 10 bud  
Den gyldne regel 



Formål for faget fysik/kemi 

   

• Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen 
af naturressourcer og teknologi skal videreudvikles 
 

 

 

 

Aktivitet: 

Hvorfor og hvordan skal vi anvende  
 alternative energiformer? 

 
 

 

https://pixabay.com/da/vindm%C3%B8lle-turbine-vedvarende-932125/


Formål for faget musik 

• Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at 

opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik 

 

 

 

                                       Aktivitet: 

                  Skriv en samtale mellem to personer 

               i Mussorgskys ”Goldenberg og Schmuyle” 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mussorgsky_-_Pictures_at_an_Exhibition_-_Promenade.svg




Evalueringspraksis 

    

• Input 
 
Undervisningens kvalitet 

 

Dannelsesmuligheder 

 

Undervisningens relation til 

formålene 

   

• Output 
 
Læringsudbytte 

   

Målbare resultater 

 

Synlig læring 

 
 



Formålstyret undervisning og 

læringsplatforme 

• Hvordan undgår vi ”mål som en rigid tjekliste”? 

 

• ”Hvordan reduceres detaljeringsgraden?” 
 

• ”Hvordan bruges Fælles Mål ift. opfyldelse af 
folkeskolens formålsparagraf via læringsplatformene?” 

 

• ”Hvordan bliver Fælles Mål på læringsplatformene en 
reel understøttelse af lærernes arbejde med den gode 
undervisning?” 
   

 

 



1. Formål og mål i årsplaner 

Tekstfelt 



1. Formål og mål i årsplaner 

Mål- og refleksionsfelt 



2. Få overordnede krav 

• Ingen krav om at dele forløb.  

Lærerne gør det af sig selv, når det giver mening. 

 

• Forløbene i årsplanen skal som minimum kun 

indeholde formål og mål.  

Andet indhold kan tilføjes efter behov. 



3. Begrænset bogføring af 

læringsresultater 



      Årsplaner                     Elevplaner 

 

 

3. Begrænset bogføring af 

læringsresultater 



3. Begrænset bogføring af 

læringsresultater 



3. Begrænset bogføring af 

læringsresultater 





Gruppedrøftelser 

• Hvilke pointer i oplægget er det vigtigst for jer at holde fast i? 
   

• Hvor meget fylder skolens og fagenes formål i jeres daglige 

praksis?  
      

• Hvordan kan I sikre jer, at der (fortsat) bliver sat fokus på 

formål i jeres undervisning og på skolerne? 
       

• Understøtter jeres brug af Meebook skolens og fagenes 

formål og lærerens didaktiske frihed?  
      

• Hvordan kan I få indflydelse på, at Meebook (fortsat) bruges 

hensigtsmæssigt? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mette Frederiksen 
lærer, didaktisk vejleder, foredragsholder, debattør 

Firma: ”Formålstyret Undervisning” 
CVR-nr.: 37690120 

Ewaldsgade 4, 1. 

2200 København N 

Mail: mettefrederiksen3@yahoo.dk 

 


