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Øget sammenhæng mellem
ål
folkeskolens formål og Fælles M
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.

Kompetenceområder

Kompetencemål

Færdigheds- og vidensområder

Hvad skal den øgede lokale og didaktiske frihed betyde
for den gode undervisning hos jer? Hvor vil I gerne se folkeskolens
formål træde tydeligere frem i jeres dagligdag? Hvordan vil
I arbejde med at styrke den professionelle dømmekraft?

Danmarks Lærerforening,
Skolelederforeningen, Børneog Kulturchefforeningen, KL og
Undervisningsministeriet opfordrer
til en fælles dialog i kommuner og på
skoler om, hvad de færre bindinger
i Fælles Mål betyder i praksis.
Læringsplatformene kan være
et særligt fokuspunkt her.

L
PE
M sk
SE an
EK ra D
f

FAGFORMÅL

Dialog om en ny praksis

Eleven kan deltage reflekteret
i kommunikation i komplekse, formelle
og sociale situationer

Kommunikation

Dialog
Færdigheds- og vidensmål

1.

Eleven kan
argumentere og
informere.

Eleven har
viden om
argumentationsog informationsformer.

2.

Eleven kan
analysere
samtaler.

Eleven har viden
om retoriske
virkemidler,
talehandlinger
og positionering.

3.

Eleven kan
Eleven har viden
deltage aktivt,
om demokratisk
åbent og
dialog.
analytisk i dialog.
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Nu kan vi arbejde på flere måder

F O L K E S K O L E N S F O R M Å L O G FÆ L L E S M Å L

Fem pejlemærker for
Fælles Mål i folkeskolen
Øget lokal og didaktisk frihed,
tydeligere fokus på folkeskolens
formål og undervisningens tilrettelæggelse, en forståelse af faglige mål
som central didaktisk kategori og en
styrkelse af den professionelle
dømmekraft. Det er de centrale
budskaber i de fem pejlemærker for
Fælles Mål, som blev offentliggjort
i juni 2018, og som kan indgå i en
lokal dialog (se mere på side 6).

Anbefalinger til Fælles Mål
på læringsplatforme
I juni 2018 kom også en række anbefalinger, hvor dialogen om en meningsfuld
brug af læringsplatforme blandt andet
er centralt.

Færre
bindende mål
En lovændring i 2017 lempede bindingerne i Fælles Mål. Formålet var at give
lærerne et større professionelt råderum
til at tilrettelægge undervisningen.
Pejlemærkerne og anbefalingerne
til læringsplatformene skal understøtte dette.

Men hverken pejlemærker eller de færre
bindende mål skaber i sig selv en ændring
af dagligdagen på den enkelte skole. Det
er derfor, vi opfordrer til, at I lokalt tager
en drøftelse af, hvad ændringerne kan
betyde for en ny praksis.

FORMÅLET MED LOKAL DIALOG
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LEN
• ALLE PÅ SKO
• FAGTE AM

Hvad betyder
de ændrede rammer
i Fælles Mål for os?

Og hvordan kan vi bruge
det større råderum
til at skabe
god undervisning?

rbejder
Hvordan a t styrke
a
vi/jeg med sionelle
s
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aft og
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n skabe
Hvorda sammenget
vi/jeg ø
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hæng m s formål
olen
folkesk lles Mål i
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isninge
underv

Hvad betyder
den øgede frih
i Fælles Mål for ed
vore
anvendelse af s
læringsplatfor
men?

E
• SKOLELEDER
ING
OG FORVALTN

Hvordan
sik
at under rer vi/jeg,
visnin
og skolen
s samled gen
e praksis
afspejler
rammer de ændrede
for Fælle
s Mål?

OG MELLEM
• FÆLLES DIAL
KOMMUNEN
I
R
E
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A
E
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N
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Inspiration til
en fælles dialog
mellem fagprofessionelle,
skoleledere
og forvaltning
Hvad kan I tale om:
• Ændrede rammer
• Pejlemærker for Fælles Mål
• Læringsplatforme
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I N S P I R AT I O N T I L FÆ L L E S D I A LO G
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Udgangspunkt for den fælles dialog
– de 5 pejlemærker fra Rådgivningsgruppen
for Fælles Mål
1. Færre bindinger skal give øget
lokal og didaktisk frihed til skolerne
God undervisning kan antage forskellige
former. De fagprofessionelle skal have
frihed til at kvalificere og træffe deres
egne didaktiske valg. Friheden ændrer
ikke på forventningerne til eleverne. Den
begrænser heller ikke skoleledelsers og
kommuners ret til at lede. Ledelse bør dog
ske med afsæt i et princip om styrket lokal
dialog og mindre central styring.

3. Undervisningens tilrettelæggelse
ud fra folkeskoleloven
Tilrettelæggelsen af god undervisning
omfatter en række didaktiske kategorier.
Mål er kun en af disse. Folkeskoleloven
peger på, at der også skal tages højde for
indhold, undervisnings- og arbejdsformer
samt metoder. Undervisningen skal tilrettelægges ud fra den enkelte elevs forudsætninger og i et samarbejde mellem de
fagprofessionelle og eleverne.

•	Hvordan sikrer vi, at undervisningen
og skolens samlede praksis afspejler de
ændrede rammer for Fælles Mål?
•	Hvordan kan eksisterende/nye samarbejder og strukturer mv. anvendes til at
understøtte god undervisning inden
for de nye rammer?

•	Hvordan fremmer vi det brede undervisningsbegreb, der er i folkeskoleloven,
som ramme for undervisningen og
evalueringen heraf?

2. Forankring i folkeskolens formål
Fælles Mål og arbejdet med Fælles Mål
skal understøtte de fagprofessionelle
i at indfri folkeskolens formål. Dette er
ikke noget, der kan nås en gang for alle,
men der skal søges en sammenhæng
mellem folkeskolens formål, fagformål
og kompetencemål.
• Hvordan understøtter vi, at der i undervisningen er øget sammenhæng mellem
folkeskolens formål og Fælles Mål?
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4. Faglige mål som central
didaktisk kategori
Der skal igangsættes en ny og åben drøftelse af den betydning, som mål har i den
konkrete tilrettelæggelse af undervisningen, og hvad forholdet er mellem skolens
formål, fagformålene og de faglige mål med
undervisningen og målene for den enkelte
elev (jf. elevplanen). Faglige mål er stadig
centrale, men forskellige typer af mål tjener
forskellige formål.
•	Hvordan understøtter vi, at de fagprofessionelle har mulighed for at forholde sig til
og anvende forskellige tilgange til tilrettelæggelsen af undervisningen, fx med
udgangspunkt i formål, mål, indhold,
aktiviteter og børnegruppe?

PEJLEMÆRKER OG REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

5. Styrkelse af den professionelle
dømmekraft
Der er brug for fornyet respekt om den
professionelle dømmekraft. Den kan komme
ved, at den øgede lokale frihed udmøntes
i et forpligtende samarbejde mellem skolens
parter (politikere, forvaltning, ledelse og
fagprofessionelle). Og ved at de fagprofessionelle i endnu højere grad begrunder valg
og kvalificerer praksis ud fra professionelle
normer, standarder og fælles viden, men
også i forhold til politiske mål og rammer.
•	Hvordan styrker vi de fagprofessionelles
dømmekraft og rum til at udøve denne
dømmekraft i arbejdet med Fælles Mål?

mmer
Hvad betyder de ændrede ra
orme?
for vores brug af læringsplatf
Arbejdsgruppen for Fælles Mål
på læringsplatformene anbefaler
blandt andet en lokal dialog mellem
det politiske niveau, forvaltningen,
skoleledelser og de fagprofessionelle om:
•	hvordan en meningsfuld brug af
læringsplatformene kan understøttes.
•	hvilke fælles løsninger ift. anvendelsen af læringsplatformene, der
kan være meningsfulde, og hvilke
løsninger, der skal være lokalt
forankret på skoleniveau, teamniveau og individuelt.

Arbejdsgruppen anbefalede også, at:
•	den didaktiske og kontekstafhængige
anvendelse af læringsplatformene skal være
begrundet i faglige, pædagogiske og didaktiske
overvejelser. Den grundlæggende præmis
er, at læringsplatformen alene anvendes,
hvor det fagligt og didaktisk giver mening.
•	der lokalt skabes rum for professionel dømmekraft og ovenstående didaktiske drøftelser
i faglige fællesskaber.
•	fagprofessionelle kan eksperimentere med
læringsplatformenes funktionaliteter med
henblik på at vurdere, hvor og hvornår det
giver mening at anvende dem. Det kan fx være
i form af aktionlæringsforløb i fagteams.

A N B E FA L I N G E R F O R L Æ R I N G S P L AT F O R M E
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Lyst til at læse mere?

Dialogmateriale

Pejlemærker

Læringsplatforme

Aktuelt om Fælles Mål og materiale til dialog:
Uvm.dk/faellesmaal
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