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Webservice til Forenklede Fælles Mål 

Forenklede Fælles Mål webservicen giver adgang til kompetenceområder og -mål samt 

tilhørende færdigheds- og vidensmål for alle fag og børnehaveklassen. 

Forenklede Fælles Mål webservicen er tilgængelig for leverandører af systemer og læ-

remidler til folkeskoleområdet. 

Forenklede Fælles Mål er de obligatoriske nationale mål fra og med 1. august 2015. 

Forenklede Fælles Mål webservicen omfatter Bh. kl. – 10. kl. 

Forenklede Fælles Mål webservicen (inkl. dokumentation) er fuldt funktionel og tilgæn-

gelig fra 1. august 2015. 
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1 Indhold af Forenklede Fælles Mål-webservice 

1.1 Datastruktur 

Teksterne er placeret i filer i XML-format, og det er disse filer, som kan forespørges, 

filtreres og hentes gennem webservicen. 

2 Betingelser for brug af webservicen 

2.1 Undervisningsministeriet har opstillet følgende betingelser for 

brug af webservicen: 

• Det skal tydeligt fremgå af sammenhængen, hvori webservicen indgår, at kom-

petencemål og færdigheds- og vidensmålpar stammer fra Forenklede Fælles 

Mål. 

• Det skal tydeligt fremgå af sammenhængen hvori webservicen indgår, at kompe-

tencemål og færdigheds- og vidensmålpar stammer fra Forenklede Fælles Mål-

webservicen. 

• Indholdet må ikke ændres, dvs. der må ikke ændres på ordlyden af de enkelte 

tekster. 

• Færdigheds- og vidensmålpar hænger sammen og kan ikke adskilles. Der må 

derfor ikke ændres på sammenstillingen, og færdigheds- og vidensmålene må 

ikke vises hvert for sig. 

• Forenklede Fælles Mål teksterne må ikke indgå sammen med lokalt udformede 

kompetencemål og færdigheds- og vidensmålpar eller sammen med fag, som ik-

ke indgår i Forenklede Fælles Mål. 

2.2 Webservicen må ikke kaldes dynamisk 

Der må ikke foretages dynamiske opslag via webservicen, når en bruger vil se mål, ek-

sempelvis kompetence-, færdigheds- og vidensmål for matematik i 2. klasse. Der skal i 

stedet anvendes caching. Data kan fx hentes en gang i døgnet. 
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2.3 Det udleverede brugernavn og kodeord må ikke overdrages til 

tredjepart 

3 Generelt om webservicen 

Fælles Mål-webservice benytter ”RPC style” (ofte kaldet "Section 5", "multi-ref", 

"RPC/encoding" etc. i mangel af et "rigtigt" navn.). Se sektion 5 af SOAP-standarden for 

nærmere beskrivelse. 

Det betyder, at alle parametre er specificeret ved deres type frem for deres semantiske 

betydning, og derfor har rækkefølgen af parametre i kaldene stor betydning. 

Alle med adgang til den eksisterende Fælles Mål-webservice har adgang til Forenklede 

Fælles Mål-webservicen med de samme brugernavne og passwords. 

Eksempler på kald og resultat for Forenklede Fælles Mål kan findes i afsnit 5. 

3.1 Udvikling af webservicen 

Indholdet i Forenklede Fælles Mål-webservicen ligger fast efter 1. august 2015. 

Den tekniske del af webservicen vil dog være under fortsat videreudvikling, og der vil 

blive tilføjet metoder som følge af relevante ønsker og behov. 

Det forventes ikke, at strukturen af XML-data ændres. 

3.2 Webservicens adresse 

Alle kald skal ske til adressen: 

http://fmws.uvm.dk/faellesmaal-ws/ffm-ws 

Nærmere angivelse af hvilken metode, der ønskes udført, angives som en parameter i 

kaldet. 

3.3 Test 

Der findes også en testversion af webservicen. Denne kan kaldes på adressen: 

http://fmwstest.uvm.dk/faellesmaal-ws/ffm-ws 

Den kan med fordel benyttes til at teste applikationer m.m. før de bringes til at hente fra 

produktions-adressen ovenfor. Det er også på testversionen, at ændringer til webser-

vicen, herunder ændringer i Forenklede Fælles Mål, først gøres tilgængelige. 
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4 Metoder 

Alle metoder tager brugernavn og password som henholdsvis første og anden parame-

ter. 

4.1 getFFM(string username, string password) 

Returnerer alle Forenklede Fælles Mål i en samlet XML-struktur. 

4.1.1 Parametre 

• username: Brugernavn for brugen af webservicen. 

• password: Password hørende til brugernavnet. 

4.1.2 Returværdi 

getFFMResponse indeholdende et result-element med et XML-dokument, der følger 

XML Schema-definitionen på: 

http://fmws.uvm.dk/faellesmaal-ws/ffm-ws?WSDL 

5 Eksempel 

5.1 getFFM(string username, string password) 

5.1.1 Kald 

<env:Envelope  xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoa p.org/soap/encoding/" 

  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

  xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelo pe/" 

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-insta nce"> 

 <env:Header> 

 </env:Header> 

 <env:Body   env:encodingStyle="http://schemas.xmls oap.org/soap/encoding/"> 

  <m:getFFM    xmlns:m="http://www.faellesmaal.uvm. dk/"> 

   <string     xsi:type="xsd:string">[brugernavn]</ string> 

   <string0     xsi:type="xsd:string">[password]</s tring0> 

  </m:getFFM> 

 </env:Body> 

</env:Envelope> 

5.1.2 Resultat 

<env:Envelope  xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoa p.org/soap/encoding/" 

  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

  xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelo pe/" 

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-insta nce"> 

 <env:Header> 

 </env:Header> 

 <env:Body   env:encodingStyle="http://schemas.xmls oap.org/soap/encoding/"> 

  <m:getFFMResponse    xmlns:m="http://www.faellesm aal.uvm.dk/"> 
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   <result     xsi:type="xsd:string"><?xml version= "1.0" encoding="UTF-8"?> 

<FAELLESMAAL xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLS chema-instance" 

 xmlns="http://www.uvm.dk/ffm/1" 

 xsi:schemaLocation="http://www.uvm.dk/ffm 

http://static.uvm.dk/faelles_maal/ffm_v1.xsd"> 

 

 <FAG id="1"> 

  <NAVN>Dansk</NAVN> 

  <FORLOEB fra="1" til="2" id="100001"> 

   <NAVN>1. - 2. klasse </NAVN> 

   <KOMPETENCEOMRAADE group="" order="1" id="100002 "> 

    <NAVN>Læsning</NAVN> 

    <KOMPETENCEMAAL>Eleven kan læse enkle tekster s ikkert og bruge 

dem i hverdagssammenhænge</KOMPETENCEMAAL> 

    <OVERSKRIFTMAALPAR group="" order="1" id="10000 3"> 

     <NAVN>Finde tekst</NAVN> 

     <VIDENSMAAL fase="1" id="100005">Eleven har vi den om tek-

sters sværhedsgrad</VIDENSMAAL> 

     <FAERDIGHEDSMAAL fase="1" id="100004">Eleven k an vælge en 

tekst ud fra et mindre udvalg</FAERDIGHEDSMAAL> 

    <VIDENSMAAL fase="2" id="100007">Eleven har vid en om sideopbyg-

ning på hjemmesider</VIDENSMAAL><FAERDIGHEDSMAAL fa se="2" id="100006">Eleven kan 

finde tekster ved at navigere på alderstilpassede h jemmesi-

der</FAERDIGHEDSMAAL></OVERSKRIFTMAALPAR> 

   <OVERSKRIFTMAALPAR group="" order="2" id="100008 "> 

         <NAVN>Forberedelse</NAVN> 

         <VIDENSMAAL fase="1" id="100009">Eleven 

har viden om måder til at skabe forforståelse</VIDE NSMAAL> 

         <FAERDIGHEDSMAAL fase="1" 

id="1000080">Eleven kan forberede læsning gennem sa mtale i klas-

sen</FAERDIGHEDSMAAL> 

        <VIDENSMAAL fase="2" id="100011">Eleven har  

viden om enkle førlæsestrategier</VIDENSMAAL><FAERD IGHEDSMAAL fase="2" 

id="100010">Eleven kan anvende enkle førlæsestrateg i-

er</FAERDIGHEDSMAAL></OVERSKRIFTMAALPAR><OVERSKRIFTMAALPAR group="" order="3" 

id="100012"> 

         <NAVN>Afkodning</NAVN> 

         <VIDENSMAAL fase="1" id="100014">Eleven 

har viden om bogstavernes kontekstbetingede udtaler </VIDENSMAAL> 

         <FAERDIGHEDSMAAL fase="1" 

id="100013">Eleven kan læse ord i tekster til klass etrinnet sik-

kert</FAERDIGHEDSMAAL> 

        <VIDENSMAAL fase="2" id="100016">Eleven har  

viden om stavemåde og betydning af ord i tekster ti l klassetrin-

net</VIDENSMAAL><FAERDIGHEDSMAAL fase="2" id="10001 5">Eleven kan læse ord i tek-

ster til klassetrinnet sik-

kert</FAERDIGHEDSMAAL></OVERSKRIFTMAALPAR><OVERSKRIFTMAALPAR group="" order="4" 

id="100017"> 

         <NAVN>Sprogforståelse</NAVN> 

         <VIDENSMAAL fase="1" id="100019">Eleven 

har viden om ord og udtryk i instruktioner og opgav er</VIDENSMAAL> 

         <FAERDIGHEDSMAAL fase="1" 

id="100018">Eleven kan  identificere ukendte ord i tekst og tale</FAERDIGHEDSMAAL> 
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        <VIDENSMAAL fase="2" id="100021">Eleven har  

viden om forskelle og ligheder i ords betydning</VI DENSMAAL><FAERDIGHEDSMAAL fa-

se="2" id="100020">Eleven kan forstå betydningen af  indholdsord i kontek-

sten</FAERDIGHEDSMAAL></OVERSKRIFTMAALPAR><OVERSKRIFTMAALPAR group="" order="5" 

id="100022"> 

         <NAVN>Tekstforståelse</NAVN> 

         <VIDENSMAAL fase="1" id="100024">Eleven 

har viden om fortællende og informerende  teksters struktur</VIDENSMAAL> 

         <FAERDIGHEDSMAAL fase="1" 

id="100023">Eleven kan gengive hovedindholdet af te kster til klassetrin-

net</FAERDIGHEDSMAAL> 

        <VIDENSMAAL fase="2" id="100026">Eleven har  

viden om samspillet mellem tekstens informationer o g læserens vi-

den</VIDENSMAAL><FAERDIGHEDSMAAL fase="2" id="10002 5">Eleven kan kombinere tekst 

og baggrundsviden til at skabe sammenhængende forst åel-

se</FAERDIGHEDSMAAL></OVERSKRIFTMAALPAR><OVERSKRIFTMAALPAR group="" order="6" 

id="100027"> 

         <NAVN>Sammenhæng</NAVN> 

         <VIDENSMAAL fase="1" id="100029">Eleven 

har viden om samspil mellem tekst og læser</VIDENSM AAL> 

         <FAERDIGHEDSMAAL fase="1" 

id="100028">Eleven kan forbinde tekstens emne med e gen viden, erfaring og ide-

er</FAERDIGHEDSMAAL> 

        <VIDENSMAAL fase="2" id="100031">Eleven har  

viden om enkle refleksionsspørgsmål</VIDENSMAAL><FA ERDIGHEDSMAAL fase="2" 

id="100030">Eleven kan forholde sig til tekstens em -

ne</FAERDIGHEDSMAAL></OVERSKRIFTMAALPAR></KOMPETENCEOMRAADE> 

  <KOMPETENCEOMRAADE group="" order="2" id="100032" > 

 

… 

 

</FAELLESMAAL></result> 

  </m:getFFMResponse> 

 </env:Body> 

</env:Envelope> 

 

 


