
Egentlig var det meget forudsigeligt, at folkesko-
lereformen i 2013 både ville presse folkeskolens 
formålsparagraf og sætte tryk under debatten om 
en skole tømt for dannelse. Det var forudsigeligt, 
fordi debatten om reformens betydning for elever-
nes dannelse, læring og trivsel ofte reduceres til en 
diskussion om, at eleverne skal blive dygtigere og 
trives bedre målt ud fra reformens resultatmål. 
Det var også forudsigeligt, fordi formålsparagraf-
fen og ændringer af fagenes formål og mål ikke 
sker i et samspil. Ændringer af de nye Forenklede 
Fælles Mål er sket uden at se på formålsparagraf-
fen, der blev formuleret i 1975 og justeret i 1993 
og senest i 2006. 

Den politiske antagelse var måske, at hvis formåls-
paragraffen forblev uberørt, så kunne drøftelsen 
om en skole, der skal ruste elever til livet, parkeres, 
og fokus kunne i stedet rettes mod, hvorvidt ele-
verne bliver dygtigere målt ud fra nationale tests. 
Men det er en naiv og forkert antagelse. Det er 
kun en beskeden del af fagenes mål, der kan testes 
gennem nationale tests. Mange af målene vedrører 
dannelse – som når man fx i historieundervisning 
beskæftiger sig med elevers familiefortællinger, 
kobler dem til de store historier og forsøger at give 
eleverne indsigter i, hvor de kommer fra, og hvor 
de er på vej hen. Den type undervisning er afgø-
rende for skolens mulighed for at ruste eleverne 
til livet, men den kan ikke testes, og der kan ikke 
sættes en klar læringsorienteret retning. Bestræ-
belsen er at skabe et samspil mellem undervisnin-
gen og elevernes personlige udvikling. Kører de 
to forhold i parallelle spor, finder hverken læring 
eller dannelse sted. Læring og dannelse er ikke 
det samme, men det betyder ikke, at læring og 
dannelse altid står i vejen for hinanden. Skolen 
skal gennem god undervisning sørge for, at begge 
dele er til stede.

Skolens formålsparagraf – uanset hvordan den 
må forandre sig i fremtiden – skal stå centralt i 
skolens virke. Det kræver politisk mod, fordi et 
formål ikke kan vejes eller testes. Forvaltningen 
kan ikke få kvantificerbare data på bordet, når de 
skal vurdere, hvordan kommunens skoler ruster 
elever til livet. De skal tro og stole på, at skolerne 
orienterer sig efter formålsparagraffen, og de skal 
tilvejebringe ro, plads og tid til det arbejde. Det er 
ikke en simpel balancegang, men det lykkes hel-
digvis flere steder. 

I dette nummer af Skolen i morgen ser Louise Klin-
ges artikel netop på, hvordan formålsparagraffen 
kan spille en rolle i skolens daglige praksis. Peter 
Andersen belyser, hvordan skoler kan bevæge sig 
fra læringsmål til en læringskultur ved at etab-
lere professionelle læringsfællesskaber. Ambitio-
nen om skabelse af en læringskultur ud fra ledelse 
som omdrejningspunktet deles i Claus Madsens 
artikel.

I ønskes god læselyst. 

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

Læringsmål i en læringskultur
Af Claus Madsen

I denne artikel sættes der fokus på, hvordan 
tydelige og konkrete mål kan støtte den enkelte 
medarbejder i at arbejde i den retning, organisa-
tionen ønsker, og derigennem udvikle en stærk 
læringskultur.
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Ledelse med skolens formål i sigte
Af Louise Klinge
Denne artikel beskriver, hvordan lærere for at 
trives og kunne engagere sig i undervisningen 
skal have understøttet tre psykologiske behov: 
selvbestemmelse, kompetence og samhørig-
hed, og kommer herefter med eksempler på, 
hvordan lederen kan sørge for, at læreren føler 
sig understøttet i disse behov.  
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Fra læringsmål til læringskultur
Af Peter Andersen
Artiklen omhandler bevægelsen fra lærings-
mål – som en ikke-integreret del af en egentlig 
læringskultur – til en læringskultur, hvor 
læringsmål er et vigtigt slutprodukt og pejle-
mærke for skolens kultur. Bevægelsen til en læ-
ringskultur går via skabelsen af professionelle 
læringsfællesskaber. 
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Kronik: Giv plads til faglig ledelse i 
skolerne
Af Claus Hjortdal, Holger Bloch Olsen og 
Mikael Axelsen

I denne kronik argumenterer de tre forfattere 
for at nytænke dialogen mellem kommunal 
forvaltning og skoleledere, hvis skoleledere 
skal have held med at fokusere på den faglige 
ledelse af lærernes opgave i klasselokalet. 
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