
Everybody has a classroom 
– what’s yours?

Det er en fantastisk spændende tid, vi oplever 
pt. i skoleverdenen! At lede en uddannelsesin-
stitution er igen begyndt at handle om skolens 
egentlige virke: undervisningen og elevernes 
udvikling, læring og trivsel. Hvor befriende! 
Misforstå mig endelig ikke – der skal admi-
nistration, personaleledelse, ressourceallo-
kering mv. til, men det skal understøtte og 
danne ramme om undervisningen, trivslen og 
læringen. Det er jo dét, som skolen er til for. 
Og det er det, dette nummer af Skolen i Mor-
gen sætter fokus på: feedback og vurdering for 
læring, netop for elevernes læring.

Uddannelse skal tilbage i uddannelsesledelse, 
som en af tidens førende skoleledelsesforskere 
– Viviane Robinson – har som sit forsk-
ningsbaserede motto. Robinson viser med 
sin forskning, at ledelse af lærernes læring og 
udvikling er den mest effektive ledelsesform, 
når formålet er at fremme elevernes lærings-
udbytte. Dette er hendes velkendte pointe, 
men vi må heller ikke glemme Robinsons fire 
øvrige særligt effektive ledelsesdimensioner: 
etablering af mål og forventninger; sikring 
af kvalitet i undervisningen; strategisk res-
sourcebrug og sikring af et velfungerende 
og trygt miljø. De fem ledelsesdimensioner 
virker forstærkende på hinanden. Det handler 
med andre ord – med udgangspunkt i skolens 
kerneydelse – om ledelsesmæssig orkestrering 
af alle disse dimensioner.

Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at vi nu 
”satser hele butikken” og sender den samlede 
danske skoleledelsesflok ud i klasseværelserne 
for at observere undervisning. Men det er 
samtidig nødvendigt, at ledelsen er tæt på og 
involveret i undervisningen. Og måske er der 
i Danmark stadig brug for at lave den sidste 
bevægelse ud i klasserne, som det ser ud nu? 
Det behøver dog ikke at betyde, at det er den 
øverste skoleleder – skolelederen – der selv 
skal iagttage og give feedback til al under-
visning. Nej, ledelsen kan sagtens sørge for, 
at der foregår denne nødvendige undervis-
ningsobservation, men det kan jo lige så vel 
være en pædagogisk leder, en afdelingsleder, 

en vejleder eller en teamkollega, der foretager 
de fleste af de konkrete klasserumsobservatio-
ner. Måske er de – når det kommer til stykket 
– også de mest kompetente til det? 

Det kan lyde som en banal pointe, men ikke 
desto mindre er det netop, hvad der er sket i 
Canada, beretter Michael Fullan i sin seneste 
bog The Principal (2014). Fullans pointe er, 
at andre vigtige former for ledelse trænges 
lidt i baggrund af instruktionsledelse, hvor 
den øverste skoleleder konkret er med ude i 
undervisningen. Dette er ikke muligt fagligt 
eller ressourcemæssigt. Den øverste skolele-
ders ansvar er primært, at det sker. Og at det 
sker systematisk og fagligt velkvalificeret, og 
at den viden, der erhverves ved disse under-
visningsbesøg, ikke alene fører til en endnu 
bedre undervisning i den konkrete klasse, 
men at det også fører til systemlæring – at 
hvad der med fordel kan udbredes til hele 
skolen, også bliver det.

Pyhaa … nu er der måske en skoleleder eller 
to, der ånder lettet op … Men inden vi nu 
får os sat alt for godt til rette i den ”gængse” 
lederrolle, er der ingen tvivl om, at man 
som leder i skolen på alle niveauer i dag skal 
have endnu mere viden end tidligere om den 
pædagogiske hovedopgave: undervisning og 
læring. Dette gælder direktører, skolechefer, 
fagchefer, skoleledere, afdelingsledere, kon-
sulenter, vejledere mv. Det handler om netop 
din ledelsesmæssige indsats’ virkning på lille 
Peters læringsudbytte i Nørre Bøvling i 2. 
klasse mandag i anden time! Ingen kan putte 
sig væk bag Excel-arkene. 

Hvad betyder dette? Det betyder, at alle ledel-
sesniveauer skal ses i tæt sammenhæng med 
elevernes læringsudbytte. Det kan illustreres 
med modellen på næste side, der som sit na-
turlige centrum har elevens læring og trivsel. 
Næste cirkel er lærerens ledelse af elevernes 
læring i klasseværelset. Vi kunne kalde det 
målstyret undervisning, hvilket der knokles 
på med på mange skoler i dag. Herefter kom-
mer cirklen med teamets opgave, som handler 
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