
Ledelsesindhold og -perspektiver 
i den nye skolereform

Den nye skolereform er en realitet, og i 
skoleårets første nummer af Skolen i Mor-
gen sættes der fokus på ledelsesindhold og 
-perspektiver i den nye reform. For hvilke 
kompetencer kræver det at være en dygtig 
skoleledelse i et felt af foranderlighed, der 
medfører følelsesmæssige udfordringer, og 
som påvirker de ledelsesmæssige handlinger 
og dermed andres muligheder og begræns-
ninger? Det forsøger vi at give nogle svar på i 
tidsskriftets artikler. 

Skolereformen skal sikre, at alle elever bliver 
så dygtige, som de kan. Der er krav om bedre 
resultater. Der er krav om øget målstyring, 
og ledelsesmæssigt er der fokus på at lede 
elevernes præstationer. 

Et helt centralt element er således et øget 
fokus på den enkelte elevs læring. Det stiller 
krav til den pædagogiske ledelse om at rykke 
endnu tættere på undervisningen, være nær-
værende og spørgende i forhold til lærernes 
praksis. Skolens grundlæggende opgave med 
at sikre, at eleverne bliver så dygtige, de kan, 
kræver aftalte og fastlagte rutiner på skolen 
i forhold til målfastsættelse, planlægning og 
gennemførelse af undervisning samt evalu-
ering. Ledelsen har ansvaret for og skal un-
derstøtte hver enkelt medarbejders indsats. 
Dette kræver ledelse tæt på.

Udfordringerne for de danske skoleledelser 
med at skabe et kvalitetsløft i skolens under-
visning og børns læring er til at tage og føle 
på. Skolens ledelse skal gennem forandrede 
ledelseshandlinger og værdier træde nye stier 
i skolens kultur. Kulturforandringer, hvor 
dannelsesperspektivet ikke længere er ”bare 
du gør dit bedste”, men snarere et ”du skal 
gøre dit bedste og lære, hvordan du kan gøre 
det endnu bedre”.

Dette nummer af Skolen i 
Morgen præsenterer for-

skellige tilgange og 
måder at sætte 

læring i cen-
trum på. 

Læringsbegrebet bliver i første artikel be-
skrevet som en mulig forandringsnøgle som 
omdrejningspunktet for skoleledelse. I en 
sammenligning af dansk og canadisk skole-
ledelse understreges det, hvordan elevernes 
læring kan være med til at sætte retning for 
hele skolens vision og målsætning. 

I den anden artikel behandles skolen som 
lærende organisation, når forfatterne præ-
senterer strategisk aktionslæring som en 
metode og en proces til at udvikle ledelsens 
egne og medarbejdernes kompetencer. Et 
nøglebegreb bliver her professionelle lærings-
fællesskaber, som netop kan blive centrale i 
implementeringen af skolereformen. 

Tredje artikel præsenterer begrebet mentali-
sering som et væsentligt redskab i ledelse af 
forandring i forhold til de tanker og følelser, 
som kan og ofte vil opstå som resultat af 
disse forandringer. Mentalisering handler 
lidt populært sagt om at kunne se sig selv 
udefra og den anden indefra. Under foran-
dringsprocesser er det en forudsætning for 
at kunne være en dygtigt agerende skolele-
delse at evne at forstå de nye arbejdsvilkår, 
hvad det gør ved en selv og ved andre, altså 
medarbejderne.

I tidsskriftets sidste artikel sættes fokus på 
ledelse af inklusion. Skolereformen under-
streger i højere grad end tidligere behovet for 
faglig inklusion, og elevernes læring bliver 
på den måde også et centralt element i en in-
kluderende undervisning. Artiklen præsen-
terer erfaringer og inspiration fra Ontario, 
Canada, og fremhæver betydningen af læring 
og kompetenceudvikling hos de pædago-
giske professionelle. Teamsamarbejdet skal 
optimeres og udvikle sig til et professionelt 
læringsfællesskab.

Der er nok at tage fat på i dette nye skoleår, 
og håbet er, at dette nummer af Skolen i Mor-
gen bidrager med inspiration til og perspek-
tiver på ledelsesopgaven.
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Læring som forandringsnøgle i ledelse

Af Merete Storgaard Jensen

Gennem en sammenligning af dansk og 
canadisk skoleledelse viser forfatteren i denne 
artikel, hvordan en forandringsnøgle i frem-
tidens skoleledelse kan være et øget fokus på 
elevernes læring. Artiklen giver i tilknytning 
hertil konkrete bud på fremtidig pædagogisk 
ledelse af skolen som professionelt lærings-
fællesskab. 2
Strategisk aktionslæring er 
skoleudvikling, hvor medarbejdere og 
ledelse lærer sammen

Af Hanne Møller, Maria Nyborg Matthie-
sen og Susan Starbæk Nielsen

I implementeringen af skolereformen kan 
strategisk aktionslæring være en metode til 
at arbejde strategisk med at sætte retning for 
både ledelsens, medarbejdernes og skolens 
udvikling. Artiklen præsenterer grundele-
menterne i strategisk aktionslæring, samtidig 
med at den giver eksempler på, hvordan ledel-
sen kan involvere medarbejdere og facilitere 
professionelle læringsfællesskaber. 6
Dygtig skoleledelse – om tanker og 
følelser i en ny professionel praksis

Af Karsten Mellon

Denne artikel præsenterer mentalisering som 
et ledelsesredskab, der kan hjælpe skolelede-
ren til at se sig selv udefra og andre indefra. 
Det kræver psykologisk dygtighed at lede i 
forhold til de tanker og følelser, der kan og vil 
opstå i kølvandet på store forandringer. Ar-
tiklen sætter fokus på, hvordan mentalisering 
sammen med andre ledelseskompetencer kan 
hjælpe ledelsen til at navigere i skoleledelsens 
paradokser. 10
Skolereformen realiserer den 
inkluderende skole – perspektiver på 
inklusionsledelse

Af Børge Bisgaard

Skolereformen sætter øget fokus på faglig in-
klusion, når alle ”elever skal blive så dygtige, 
de kan”. Denne artikel trækker på erfaringer 
fra Ontario, Canada, og viser, hvordan et 
øget fokus på den enkelte elevs læring og 
progression spiller en stor rolle i inklusions-
indsatsen. 14
Boganmeldelse

Af Thomas Thyrring Engsig

Inklusion og målopfyldelse af Bengt Persson 
og Elisabeth Persson. 19
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