
Nu skal der ledes 
Af forlagschef Peter Andersen

Efter regeringsindgrebet er ledelsesretten 
kommet derhen, hvor den hører hjemme: hos 
ledelsen naturligvis. Hvor ellers, kunne man 
spørge? Dermed ligner løsningen den, som 
allerede med udbytte bruges andre steder i 
samfundet – såvel i det offentlige som i det 
private. Der åbnes hermed op for et mere 
smidigt system, der i højere grad kan se på 
den konkrete opgave og lede herudfra. Det er 
dog samtidigt et mere komplekst system – og 
det skal det også være, for skolens komplekse 
opgaver kan kun løses via komplekse adæ-
kvate løsninger – ikke via rigide rammer for 
styring af arbejdstiden. Kun kompleksitet 
kan håndtere kompleksitet. 

Enkelte vil måske endda hævde, at nu kan 
der for første gang i folkeskolen ledes, men 
det er nok at stramme den. Ét er dog sikkert 
– nu skal der for alvor ledes i folkeskolen. 
Som Claus Madsen skriver i sin artikel inde 
i bladet, er skoleledelse nu for alvor blevet 
en opgave, der kræver ledelse: ”Skolelede-
ren skal fremover i langt højere grad tilpasse 
tildelingen af arbejdsopgaver ud fra konkrete 
og differentierede vurderinger; altså lede og 
fordele opgaverne og arbejdsbyrden med af-
sæt i lærernes kompetencer og formåen.” 

Det bliver ikke nemt, men det er opgaven. 
Opgaven er også at få pædagogik og dermed 
skolens kerneydelse ind i disciplinen skole-
ledelse igen. Helle Bjerg og Dorthe Staunæs 
refererer i deres artikel ”Tænketeknologier. 
Når forandringer består – projekter forgår” 
professor Viviane Robinson, The University 
of Auckland, for, at det gælder om ”… to get 
education back into educational leadership”. 

Det er pædagogisk ledelse, der gør en forskel 
for elevernes læringsudbytte og deres sociale 
udvikling. Derfor er det vigtigt, at

lederen benytter ledelsesretten som pligten 
til at sætte kerneydelsen (undervisning og 
læring) i centrum af alt på skolen. For eksem-
pel er det væsentligt, at resultaterne af SFI ś 
seneste rapport om Lærere, undervisning og 
elevpræstationer, jf. Søren C. Winters artikel, 
kommer til lærernes kendskab og bliver dis-
kuteret på lærerværelset: Hvilke konsekven-
ser kan disse meget konkrete resultater have 
for skolens praksis? Dette er en ledelsesop-
gave at få på dagsordenen.

Er det ikke for meget at gøre ud af en enkelt 
rapport? Nej, for resultaterne er vigtige, da 
rapporten dokumenterer, at størsteparten af 
professor John Hatties internationale forsk-
ningsresultater også er gældende i en dansk 
kontekst. Der er flere interessante resultater i 
undersøgelsen, hvorfor jeg blot vil fremhæve 
et par af de væsentligste, som alle med sit vir-
ke i skolen midt i en inklusionstid bør vide:

•	 Lærerens klasserumsledelse har afgø-
rende betydning for, at eleverne gennem-
snitligt opnår de bedste faglige resultater. 
Alle elever har gavn af god klasserums-
ledelse, men især de fagligt svage elever 
med svagere socioøkonomisk baggrund 
profiterer af det. Dette er også internatio-
nalt blevet påvist af bl.a. Andreas Helmke 
og John Hattie. 

•	 Undersøgelsen viser ligeledes en sam-
menhæng mellem en traditionel under-
visningsstrategi og faglig læring – jo mere 
stram samt konsekvent klasserumsle-
delse, jo mere disciplin og jo højere faglig 
rammesætning, jo mere læring. Igen 
er en traditionel undervisningsstrategi 
en særlig gevinst for de fagligt svageste 
elever.

Det er da konkret forskning, der er til ”at tage 
og føle på”. Og det er naturligvis ikke nok ”at 
tage og føle på det” – nej, som leder skal der 
ledes, det vil sige handles og ageres på det. 
Nu både kan og skal der ledes!
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for alle skolens aktører. 2
Tænketeknologier. Når forandringer 
består – projekter forgår 
Af Helle Bjerg og Dorte Staunæs

Nye arbejdstidsaftaler og en skolereform har 
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