
I den danske skoledebat diskuteres forholdet 
mellem læring og dannelse. Har den seneste 
reforms øgede fokus på læring betydet, at 
skolen tømmes for dannelse og inficeres af en 
tungt OECD-baseret testmaskineri, der gør 
alle elever til soldater i konkurrencestaten? El-
ler er fokus på læring og læringsmål i virkelig-
heden bare en fortsættelse og videreudvikling 
af læreplaner, der kan bruges som et didaktisk 
redskab for lærerne? 

Indeværende nummer af Skolen i Morgen 
indskriver sig ikke i den debat, men fokuserer 
på en ny tilgang til læring, der hedder Triple 
Focus. Tilgangen peger på tre afgørende 
fokusser, tre perspektiver, der er nødvendige 
for at kunne navigere i fremtidens samfund: 
Et indre, et relationelt og et systemisk fokus. 
Triple Focus har som ambition at udstikke 
nye retninger for lærings- og udviklingsmål, 
der ikke bare tager højde for, hvad der kan 
måles og vejes, men det hele menneske og 
dets samspil med den øvrige verden. I Triple 
Focus beskrives det, hvordan vi gennem en 
samtænkning af de tre fokusser skaber nye 
veje for facilitering af læreprocesser for børn, 
unge og voksne med udgangspunkt i både 
den enkelte og fællesskabets potentialer. Kan 
tilgangen koble fokus på læring, dannelse og 
udvikling sammen, eller er det bare et nyt 
smart læringskoncept? Bedøm selv.

I dette nummer kan du læse et uddrag af Peter 
Senge og Daniel Golemans Triple Focus – en 
ny tilgang til uddannelse og et interview med 
en af forfatterne. I interviewet argumente-
rer Goleman for, hvorfor tilgangen skulle 
være relevant i Danmark. Artiklen af Ingelin 
Burkeland ser på sammenhænge mellem 
metakognitiv kompetence og læringsmotiva-
tion, og ambitionen er at få os læsere til selv 

at reflektere over egen læring, og dermed, 
hvordan man får en sådan refleksion i gang 
i sin egen praksis. Rasmus Landersøs artikel 
introducerer vigtige resultater fra den økono-
miske forskning om social mobilitet og ud-
dannelsesmobilitet i Danmark, med afsæt i ét 
af folkeskolereformens tre overordnede mål, 
nemlig at den skal mindske betydningen af 
social baggrund i forhold til faglige resultater. 
Denne artikels pointer understøtter bud-
skaberne fra Triple Focus og understreger, at 
disse budskaber i høj grad også er relevante at 
reflektere over i en dansk kontekst. 
 
I den sidste artikel giver Klaus Ernst Hansen 
sit bud på, hvordan skoleledere kan håndtere 
de mange forandringer skolereformen har 
først med sig. Artiklen giver konkrete anbefa-
linger til, hvordan skolelederen, via medar-
bejderinvolvering og arbejdet med en fælles 
vision, kan vedligeholde – eller genskabe – 
motivationen og den relationelle tillid, både 
mellem ledelse og lærere og lærerne i mellem. 
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Nr. 4 • Januar 2016 • 19. årgang • Tema: The Triple Focus

Tidsskrift for skoleledelse
Skolen i Morgen

Af Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef, VIA University College

Uddrag af Triple Focus –  
en ny tilgang til uddannelse (2015)
Af Peter Senge og Daniel Goleman

I uddraget beskrives baggrunden for 
forfatternes særlige tilgang til uddannelse 
samt et konkret eksempel på, hvordan børn 
kan inkorporere denne tilgang i deres sociale 
samspil. 2
Interview med Daniel Goleman
Skolen i Morgen har spurgt Daniel Goleman, 
der sammen med Peter Senge har skrevet bogen 
Triple Focus – en ny tilgang til uddannelse, om, 
hvordan den er relevant i Danmark. 5
Hvordan kan vi vite at læring har 
skjedd? 
Af Ingelin Burkeland 

Denne artikel ønsker, at afdække 
sammenhængen mellem metakognitiv 
kompetence og læringsmotivation. Blandt andet 
gennem tankevækkende spørgsmål ønsker 
forfatteren, at få os læsere til selv at reflektere 
over egen læring, for eksempel om – og i så fald 
hvad – man lærer af, at læse artiklen? 6
Hvor langt fra stammen falder æblet?
Af Rasmus Landersø

Med afsæt i ét af folkeskolereformens tre overord-
ne mål, nemlig, at den skal mindske betydningen 
af social baggrund i forhold til faglige resultater, 
introducerer denne artikel vigtige resultater fra 
den økonomiske forskning om social mobilitet og 
uddannelsesmobilitet i Danmark. 10
Skoleledelse i alliance med virkelighe-
den – forandringsprocessen fortsætter 
efter første år med skolereformen
Af Klaus Ernst Hansen

Denne artikel er anden del af Klaus Ernst Hansens 
bud på, hvordan skoleledere kan håndtere de 
mange forandringer skolereformen har først 
med sig. Artiklen giver konkrete anbefalinger til, 
hvordan skolelederen, via medarbejderinvolvering 
og arbejdet med en fælles vision, kan vedligeholde 
– eller genskabe – motivationen og den relationelle 
tillid, både mellem ledelse og lærere og lærerne i 
mellem. Første del af artiklen blev bragt i Skolen i 
Morgen i november 2015. 13
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