
Tunnelsyn eller udsyn

Ifølge Den Store Danske Ordbog er defini-

tionen af tunnelsyn således: ”...indsnævring 

af synsfeltet, så kun centralsynet er bevaret 

uden mulighed for erkendelse af objekter 

uden for dette.” Når jeg vælger denne indled-

ning, så er det, fordi jeg vil rette ledernes blik 

mod faren ved at have tunnelsyn, når man 

skal i gang med implementeringen af den ny 

folkeskolereform. Og jeg vil også gøre lidt 

oprør mod det enorme tunnelsyn, der er ret-

tet mod LEDEREN på skolen, som den eneste 

ansvarlige for at reformen lykkes. For der er 

objekter uden for det centrale synsfelt. Nu da 

politikerne er færdige med det meste af lov-

givningsarbejdet, er det embedsværket, der 

tager over. Her rører Kvalitets- og Tilsyns-

styrelsen kraftigt på sig. Der er jo i reformen 

lagt op til, at vi skal nå besluttede mål. Og 

selv om det italesættes som få, klare mål, så 

ser det ikke umiddelbart ud til, at målet med 

en afbureaukratisering bliver indfriet.

Så et ledelsesmæssigt tunnelsyn alene på at 

nå resultater for resultaternes skyld giver in-

gen mening. Et tunnelsyn alene på de faglige 

resultater lever heller ikke op til folkeskole-

lovens formålsparagraffer. Der er brug for 

udsyn!

Klaus Majgaard indledte konferencen med 

Viviane Robinson d. 1/5 med at konkludere, 

at skoleledelse er vigtig og central – en slags 

sort box. Men samtidig er det et sløret og 

uklart billede, der danner sig på nethinden, 

når man skal beskrive: Hvordan? Svaret 

kom med Viviane Robinsons indlæg. Hen-

des udgangspunkt er, at ledelsen skal være 

videnbaseret (eller evidensinformeret som 

Lars Qvortrup udtrykte det), at det skal være 

værdiskabende og målstyret, samt at vi skal 

flytte læring ind i læringsledelse.

Alt det handler Helle Bjerg og Dor-

the Staunæs’ artikel om. Og 

vi må glæde os til, at 

Dafolo oversætter 

Robinsons bog til efteråret! De sætter Robin-

son ind i de aktuelle ledelsesdiskurser, der 

hersker i øjeblikket.

Viviane Robinson forklarer i et interview, at 

det vigtigste i skoleledelse er, at elevernes læ-

ring er i centrum for alle beslutninger.

Jens Lund teoretiserer over, hvordan skolele-

delse bringer ny ekstern viden i spil i en lokal 

kontekst.

Endeligt kommer Eik Møller i sit interview 

ind på, hvorfor vi ikke må have tunnelsyn på 

LEDEREN. Der skal fokus på hele styrings-

kæden. Alles ansvar i hele processen skal 

tydeliggøres. Han plæderer også for færre 

rapporter, og at vi nøjes med at måle det, der 

er vigtigst i forhold til progressionen for ele-

ven og for skolen. 

Så i stedet for at snævre synsfeltet ind, skal 

vi benytte os af lejligheden til at erstatte det 

med udsyn. Skolernes ledelser skal lade sig 

inspirere af forskere som Robinson, der siger, 

at de få eksterne mål skal oversættes og ind-

passes til de interne udfordringer. Forsknin-

gen siger også, at læringsledelse og udvikling 

har den allerstørste effekt på elevernes 

læring, når vi ser på ledelsens indflydelse på 

det. 

Udsynet skal også bruges til at se over na-

boens hegn. På sidste års Sorømøde blev 

reformen bl.a. italesat således: Fremtiden 

(dvs. fremtidens skole) er her allerede, men 

den er ujævnt fordelt! Alle skoler har på sin 

måde arbejdet med elementer af reformen, 

men nu er opgaven at få alle elementerne 

implementeret. Og her kan det betale sig at se 

over hegnet. 

Vi vil ikke have blind tillid, men tillid og 

udsyn, tak.

Nr. 8 • maj 2014 • 17. årgang • Tema: Læringscentreret skoleledelse

Tidsskrift for skoleledelse
Skolen i Morgen

Pædagogisk skoleledelse version 2.0
Af Helle Bjerg og Dorthe Staunæs
Skoleledelsesforskning har tidligere fokuseret 
på tre forskellige typer af ledelse: instru-
erende ledelse, transformativ ledelse og 
distribueret ledelse. Denne artikel under-
søger, hvordan skoleledelsesforskning med 
fokus på skoleledelsens effekt for elevernes 
læringsudbytte kan bidrage med at inspirere 
og informere skoleledelser om, hvilke mål de 
vil sætte, og hvordan de vil arbejde med at 
lede og organisere. 2
Elevernes læring i centrum for alle 
beslutningsprocesser
Interview med Viviane Robinson
Elevcentreret skoleledelse prioriterer 
elevernes læring over alle andre faktorer i 
alle beslutninger. I interviewet anbefales 
danske skoleledere at samtale med lærerne 
om årsager samt løsninger til de aspekter ved 
elevpræstationer, som ikke er tilfredsstil -
lende. 7
Evidensbaseret viden i skolen 
– kalder på vidensledelse og 
implementeringsfaglighed
Af Jens Lund
Omverdenstolkning skaber virkelighed. 
Artiklen argumenterer for, at det eksterne 
pres, skolerne oplever, kan føre til en drift 
mod rutinisering i skolens organisation og 
en afkobling af skolens formål, hvorfor der er 
brug for implementeringsfaglighed og videns-
ledelse på skolerne. 9
Alt begynder og ender med spørgsmålet 
”På hvilken måde kan det her gavne 
børns læring?”
Interview med Eik Møller
Skoleledelserne er vigtige for gennemførslen 
af folkeskolereformen, men såvel politikere 
som forvaltninger må også forstå og arbejde 
i dybden og rækkevidden af reformens krav 
og potentiale. I dette interview tales også om 
behovet for kapacitetsopbygning på skolele-
delses- og forvaltningsniveau, samt hvordan 
evidensforskningen bør præge den danske 
praksis. 13
Anmeldelse
Af Poul Rask Nielsen 
Anders Raastrup Kristensen og Michael 
Pedersen: 
Strategisk selvledelse

15

� Indhold

Af Claus Hjortdal




