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Læringsmålsparadigmet indsnævrer folkeskolens formål  
 
K. E. Løgstrup advarede mod at reducere skolen og undervisningen til instrumenter for et enkelt 
formål. Den skulle sigte bredere. Den skulle gøre børn og unge tilværelsesduelige. 
 
Med læringsmålsparadigmet er denne visdom glemt, og det fører netop i disse år til en uhyggelig 
instrumentalisering; skolen er statens forlængede arm og skal hjælpe de unge med at løse deres 
”udfordringer” underkastet en markeds- og konkurrencestatslogik.  
 
Det er helt uden for diskussion, at skolens opgave er at uddanne. Men børn og unge skal samtidig 
forberedes på, at tilværelsen ikke alene rummer udfordringer, der kan løses ved, at man fokuserer 
på sine individuelle læringsmål og erhverver sig ”kompetencer”. Tilværelsen rummer også sygdom, 
sorg, lidelse og tab, og den kræver derfor livsmod, mening og håb. For at mennesker skal være i 
stand til at agere og skabe værdi i eget og andres liv, må de først og fremmest forstå, hvem de selv 
er. 
 
Vi er grundlæggende bekymrede over, at de såkaldte kvalitetsmål, som opstilles under lærings-
målsparadigmet, så ensidigt omhandler det, der kan opgøres, dokumenteres og sammenlignes. Den 
type mål har bestemt en væsentlig plads i folkeskolens formål, men formålsparagraffen indeholder 
langt mere end formuleringer om tilegnelsen af kundskaber og færdigheder. Og det er ganske van-
skeligt at få øje på i de kvalitetsmål, som opstilles på nationalt plan, og som nu også formuleres i 
Ballerup, indskrevet i styrelsesvedtægten.  
 
Hvornår forholder kommunen sig til, hvordan vi måler: 

 Om folkeskolen skaber rammer, så eleverne ”udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til 
egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle”?  

 Om folkeskolen forbereder eleverne til ”deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 
samfund med frihed og folkestyre”?  

 Om folkeskolens virke er præget af ”åndsfrihed, ligeværd og demokrati”? 
 
Læringsmålsparadigmet fremmer en overdreven opmærksomhed på det umiddelbart målbare og 
indfører styringskæder, som hurtigt vil indsnævre folkeskolens formål og suge dannelsen ud af ud-
dannelsen. Det er en katastrofal udvikling. 
 
Med yderst bekymret hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, forsamlet den 13. marts 2015 
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