
Med blikket rettet mod 
opgaven... 
Af forlagschef Peter Andersen

Den danske sommer bød som bekendt i år 
på særdeles godt vejr, hvilket var en perfekt 
ramme for opladning til det nye skoleår. 
Uanset om vejret blev nydt i haven, ved 
stranden eller et tredje sted, så har mangen 
en skoleleder nok fra tid til anden tænkt over, 
hvad der arbejdsmæssigt ventede efter ferien. 
Måske endda lidt mere i år end tidligere, idet 
udfordringen med lærernes nye arbejds-
tidsregler og folkeskolereformen er en af de 
større. 

Det er således ikke uden grund, at en ak-
tuel undersøgelse fra Mandag Morgen og 
Skolelederforeningen viser, at 88 procent af 
skolelederne mener, at udviklingen i høj grad 
stiller nye krav til dem, og mere end hver 
tredje leder føler sig ikke godt nok rustet til 
opgaven. Især lærernes selvledelseskultur ses 
som en stor udfordring.

Der venter en hård tid, hvor man som leder 
skal vænne sig til øgede magtbeføjelser med 
dertil hørende ansvar. Jo mere rum og frihed 
til at lede, jo mere ansvar. Det bliver en tid, 
hvor det sikkert ikke er nok at unbosse, for 
nu at henvise til en af tidens moderne og 
mere eller mindre realistiske ledelsesbegre-
ber; der skal helt sikkert til tider også bosses. 
I en sådan tid er det vigtigt at have blikket 
stift rettet imod opgaven. Derfor vælger vi i 
dette nummer at sætte fokus på ledelse af ef-
fekt. Det handler i ledelse som i undervisning 
om minimering af spildtid og en høj grad af 
”time on task” – dvs. maksimal tid anvendt 
på kerneydelsen: elevernes læring og trivsel. 
Dette gælder bl.a. i forhold til kompetence-
udvikling af lærerne, hvor det er vigtigt, at 
man selv som leder kender til bl.a. den nyeste 

forskning om inklusion, jf. Ca-
milla Dyssegaards 

artikel inde i 
bladet, el-

ler hvad 
der 
virker 

optimalt i forhold til elevernes faglige læring, 
jf. uddraget fra Andreas Helmke om under-
visningens kvalitet og John Hatties forsk-
ning, som Peter Wick kommer ind på i sin 
artikel Undervisningens organisering – hvad 
virker? Det er ikke nok, at lederen er forsk-
ningsinformeret – det skal lederen også sørge 
for, at lærerne er. 

Og det er helt bevidst, at jeg skriver forsk-
ningsinformeret i stedet for det tvetydige 
forskningsbaseret, som ellers ofte bruges. At 
være forskningsinformeret betyder, at lære-
ren informeres, men læreren udstyres ikke 
med en såkaldt forskningsbaseret manual, 
der siger, at gør du A, så får du effekten B. 
Forskningen kan og skal ikke erstatte lære-
rens dømmekraft, hvorfor forskningsorien-
teringen ikke deprofessionaliserer læreren og 
gør læreren til en maskine – nej, tværtimod 
professionaliseres læreren yderligere til at 
agere på baggrund af et endnu mere oplyst 
grundlag. 

Hvordan sikrer man så som leder, at lærernes 
undervisning er forskningsinformeret? Må-
ske kan man lade sig inspirere af den svenske 
kommune Essunga, som på kort tid er gået 
fra ”bund til top” vedrørende såvel inklu-
sion som det faglige læringsudbytte. Et af de 
væsentlige punkter i deres succes er beslut-
ningen om, at al pædagogisk kompetenceud-
vikling skal foregå på baggrund af forskning, 
og at relevant forskning bliver sammenfattet i 
kortere tekster, som lærerne skal læse og i læ-
segrupper drøfte: Hvad betyder denne forsk-
ning mon for den konkrete undervisning?

En anden inspirationskilde kan være Helen 
Timperley, der i sin bog Realizing the Power 
of Professionel Learning (Open University 
Press, 2011) kommer med resultater fra sin 
forskning om kompetenceudvikling af læ-
rere. Hun skriver bl.a., at det er væsentligt at 
have en instans, der sikrer, at kompetence-
udviklingen faktisk har en effekt – også efter 
implementeringsfasen, hvor de nye tiltag 
kan have en tendens til ”at sive ud”. Vi skal 
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Undervisningens organisering – hvad 
virker?

Af Peter Wick

Hvilken betydning har skolelederen og lære-
ren på elevens læringsudbytte, og hvilke fak-
torer kan medvirke til at højne dette udbytte? 
Med udgangspunkt i John Hatties forskning 
giver denne artikel et indblik i, hvordan 
undervisningen kan tilrettelægges, sådan at 
eleven får det størst mulige faglige  
udbytte. 2 
Undervisningens kvalitet – strategier og 
metoder i undervisningsforskningen

Af Andreas Helmke

Dette uddrag fra bogen Undervisningskvalitet 
og lærerprofessionalitet præsenterer to per-
spektiver på, hvad der kan kaldes ”god under-
visning”: Det ene perspektiv ser på processen, 
mens det andet beskæftiger sig med produk-
tet eller effekten. Helmke argumenterer her 
for, at undervisning må vurderes ud fra begge 
perspektiver, hvis man vil kunne sige noget 
meningsfuldt om dens kvalitet og om sam-
menhængen mellem kvalitet og effekt. 6
Fra idealer til inklusion med effekt

Af Camilla Dyssegaard

Den inkluderende skole har været et politisk 
ideal i mange år. Den praktiske udformning 
og implementering af inkluderende tiltag in-
debærer dog stadig en række udfordringer for 
både lærere og skoleledere. Ikke mindst, når 
man skal vurdere, hvad der virker. Artiklen 
her viser inklusionsbegrebets vej fra politiske 
erklæringer til en konkret udfordring, som 
kræver viden om både forskning og effekt.

8
God skoleledelse gøres i samspil

Af Marianne Nykjær Madsen

Samarbejdet mellem ledelse og lærere står 
centralt i denne artikel, som præsenterer 
resultater fra en undersøgelse af lærere og 
lederes oplevelse af ledelseshandlinger, der 
kan bidrage til at kvalificere lærerarbejdet. 
Her spiller etableringen af en form for mak-
kerskab mellem lærere og ledelse en stor rolle 
med nøgleord som inddragelse, forventninger 
og anerkendelse.  
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