
Ledelse i en målstyret skole

I forbindelse med skolereformen drøftes 

målstyring og kontrol med stor intensi

tet i medierne. Med god ret. Der er grund 

til at være opmærksom på de centralt 

og kommunalt fastsatte mål, skolen skal 

ledes ud fra. Der er grund til at udfordre 

synspunkter, der går på, at skolen udeluk

kende vil blive vurderet ud fra reformens 

resultatmål. Det er tilsvarende væsentligt 

at fremhæve de mål, der i virkeligheden 

kan få en betydning for elevernes læring, og 

som netop er udviklet af mange af landets 

lærere, ledere og skoleforskere. Det er de 

mål, der igennem længere tid har heddet 

Fælles Mål, og som nu er blevet justeret. De 

bliver obligatoriske fra august 2015. 

Resultatmålene lyder sådan: 

1. Mindst 80 procent af eleverne skal være 

gode til at læse og regne i de nationale 

test.

2. Andelen af de allerdygtigste elever i 

dansk og matematik skal stige år for år. 

3. Andelen af elever med dårlige resultater i 

de nationale test for læsning og matema

tik skal reduceres år for år. 

4. Elevernes trivsel skal øges.

 

Hvis det er de eneste mål, skolernes udvik

ling vurderes ud fra, så får vi en fattigere 

skole. Fælles Mål beskæftiger sig af natur

lige årsager med mange flere og andre sider 

af elevernes faglige læring, dannelse m.v. 

Målstyret undervisning er langt fra et nyt 

fænomen. Folkeskolen har siden indførel

sen af Fælles Mål i 2002 været en målsty

ret skole. Med justeringen af Fælles Mål er 

intentionen, at læreplanerne formulerer 

forventninger til, hvad eleverne skal tilegne 

sig gennem undervisning og ikke kun, hvad 

de skal undervises i. 

Det betyder ikke, at undervisning eller fag

enes indhold nedtones. Med opbygningen 

af læreplanerne forsøger man at skabe sam

spil mellem undervisning og elevers læring. 

I sig selv betyder læreplaner og Fælles Mål 

selvsagt ikke ret meget. Det er lærere, pæ

dagoger og skoleledere, der isoleret set er de 

mest betydningsfulde faktorer for, hvorvidt 

elever lærer noget fagligt og socialt og trives 

i skolen. Følgelig skal de professionelle have 

en oplevelse af, at læreplanerne er et under

støttende redskab i deres daglige didaktiske 

planlægning af undervisning. Tilsvarende 

skal læreplanerne understøttes ledelses

mæssigt. Flere evalueringer har belyst de 

forhold. 

Artiklerne i dette nummer ser på, hvordan 

en målstyret skole kan ledes. I den sam

menhæng er det vigtigt at gøre sig klart, 

hvilke mål vi taler om? Taler vi om Fælles 

Mål, så kalder de på den didaktiske og 

pædagogiske kompetente ledelse med i den 

daglige undervisningspraksis. Bliver det 

kun de operative resultatmål, så kan skolen 

umiddelbart ledes fra afstand. Den type af 

ledelse vil til gengæld næppe understøtte 

elevernes læring.  
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Resultatbaseret styring og 
dialogorienteret skoleledelse 
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Et af skolereformens mål er, at eleverne skal 
blive så dygtige, de kan. To af redskaber til at 
nå dette mål er højnelse af det faglige niveau 
og af elevernes trivsel. Målingen af elevernes 
performance bliver således for alvor central, 
når vi skal følge progressionen mod dette 
mål. Denne artikel argumenterer for, at en 
resultatbaseret styring må følges med en 
dialogorienteret ledelse, hvis skolens ledelse 
vil skabe de bedste betingelser for at fremme 
elevernes læringsudbytte og trivsel. 2
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Denne artikel formidler centrale pointer fra 
ny forskning i sammenhængen mellem resul
tatmålinger og stress. En væsentlig pointe i 
denne sammenhæng er, at resultatmålinger 
kan være med til at øge medarbejdernes krav 
til sig selv og egen formåen. Artiklen slår 
derfor til at lyd for, at ledelsen hjælper til at 
prioritere og stabilisere de vigtigste resultat
krav til medarbejderne frem for at udskifte 
eller ændre kravene for ofte. 6
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Artiklen her giver et overblik over centrale 
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sesforskning og ser nærmere på, hvordan det 
kommer til udtryk i den danske kontekst. 
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distributive ledelse, og her er inspiration at 
hente i en tid med skolereform og fokus på 
læringsudbytte. 8
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viklingen af folkeskolen? Læs dette indspark, 
og døm selv. 13
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