
Folkeskolereformen har haft et års fødselsdag. 
I lyset af den første følgeforskning, begynder 
drøftelserne af, hvorvidt reformen lever op til 
intentionerne – godt krydret med undersøgel-
ser af forældrenes utilfredshed med de lange 
skoledage, interviews med hårdtarbejdende 
lærere, som i bedste sendetid viser stakke af 
urettede elevopgaver frem, og statistikker, 
som viser, at der både er blevet færre lærere og 
færre ledere om at løse opgaven siden refor-
mens indførelse.  
Folkeskolereformen handler om at omdanne, 
forny og forbedre vores fælles skole. Folke-
skolereformen er grundlæggende en lærings-
reform, hvor ledere, lærere og pædagoger 
sammen skal muliggøre et grundlæggende 
kursskifte, hvor fokus på elevernes progression 
og mulighed for deltagelse – på trods af meget 
forskellige forudsætninger – intensiveres.  
Det kræver nye organiseringsformer, nye 
samarbejdsformer og en redefi nition af læ-
rernes og pædagogernes professionsidentitet. 
Skal reformens initiativer blive til virkelighed 
på den enkelte skole, må skolelederne stille sig 
i spidsen for at ramme- og målsætte en helt ny 
skoledagsorden, som forudsætter, at skolerne 
langt mere systematisk gennemdrøfter og be-
slutter, hvorledes skolens samlede virksomhed 
skal udfoldes med et solidt afsæt i den viden, 
vi har om elevers læring og udvikling.
Det betyder et farvel til, at den enkelte lærer 
alene træffer valg i forhold til planlægning 
og udførelse af undervisning, men samtidig 
er det et goddag til et lærerliv, som tilbyder 
en tryghed i det at have et professionsfælles-
skab og en skoles valg i ryggen i mødet med de 
mange holdninger til hvad god skole er, som 
folkeskolens eksterne parter bidrager med. 
Det gøres ikke på et år, og det er på ingen 
måde muligt at lave kausalsammenhænge 
mellem folkeskolereformen efter et år og 

dugfriske elevresultater og trivselsrappor-
ter. Og ovenstående forandringer har som 
udgangspunkt meget lidt med skoledagens 
længde, visioner om den åbne skole og mere 
bevægelse i undervisningen at gøre. Disse 
delelementer er væsentlige og absolut vigtige 
for at skabe en skole, som inkluderer, moti-
verer og udfolder sig i tæt kontakt med det 
omgivende samfund, men elementerne ER 
elementer. 
Lader vi hovedparten af skoledagen ligge 
urørt hen, får vi ikke lært at mestre under-
visningsdifferentieringen, og får vi ikke skabt 
organisationer, som samarbejder tæt om 
at basere undervisningen på viden – ja, så 
hjælper det ikke, at skolen er mere åben, og at 
eleverne bevæger sig 45 minutter om dagen. 
Det lange seje træk handler om forandringsle-
delse af måden, hvorpå lærerne planlægger og 
udfører undervisning. Som fl ere af artiklerne 
berører, kræver dette forandringsarbejde nye 
ledelsesformer, som anerkender, at de profes-
sionelle let kan tabe oplevelsen af mening 
– midt i så store forandringer – hvis ikke der 
vedvarende arbejdes med at holde fast om den 
fælles forståelse af, hvad det er vi forsøger at 
opnå med alle disse forandringer.
Så min drøm er: Lad os nu, i år 2, prøve at 
tilkæmpe os dagsordenen. Lad os gøre det 
sammen: ministerium, kommuner, ledere og 
medarbejdere. Lad os sætte den komplekse 
dagsorden, den, som fastholder, at forandrin-
gerne handler om pædagogik og didaktik. Lad 
os insistere på den ”ikke medievenlige dagor-
den”, den med nuancerne. Og lad os sammen 
fastholde, at enhver snak om på nogen som 
helst måde at kunne måle, om reformen vir-
ker efter et år, er en eklatant underkendelse af 
opgavens omfang! 
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Af Camilla Ottsen, skoleleder, Brønshøj skole

Et bud på forankringsledelse, når 
læreridentiteten er på spil
Af Mette Stange og Claus Ottesen

I anledning af folkeskolereformens nylige 1-års 
fødselsdag, ser denne artikel tilbage på det 
forløbne år og på, hvilke udfordringer lærere 
og ledelse er stødt på i forandringsprocessen. 
Artiklen udspringer af et casestudie foretaget 
på en folkeskole i skoleåret 2014-2015 og bygger 
på et større antal kvalitative interviews med 
lærere og skoleledelse. Formålet er at give et 
bud på, hvad der er på spil i forhold til lærernes 
meningsskabelse i reformens første år. 2
Det er os, der skolifi cerer børnenes 
tid – og det var det, vi frygtede mest 
af alt! Et indblik i aktuelle vilkår for 
pædagogers arbejde i skolen
Af Rikke Pedersen og Ane Feilberg

Med reformen, er rammer og vilkår for 
pædagogernes arbejde i skolen ændrede. 
Hvad betyder det for pædagogernes 
professionsidentitet? Og hvilke læringsidealer 
og kvaliteter skal det SFO-pædagogiske arbejde 
nu hvile på? Det ser denne artikel nærmere på 
ud fra en undersøgelse af, hvordan pædagoger 
oplever sammenhængen mellem organiseringen 
af skolen og deres muligheder for at udfolde 
deres kerneopgaver. 5
Skoleledelse i alliance med virkelighe-
den – prioritering af mål efter første år 
med skolereformen
Af Klaus Ernst Hansen 

Denne artikel sætter fokus på reformens centra-
le drivkræfter og de barrierer og potentialer, der 
har betydning for gennemførelsen af den store 
forandring, reformen er. Artiklen diskuterer, 
hvilke mål der er mest centrale at nå i de første 
år af reformens levetid, set fra skolelederens 
perspektiv. 8
Forandringsstemning i mellemrummet
 Af Kirsten Mogensen

I de seneste år har følelser fyldt meget inden for 
skoleledelse, og historier om fx demotiverede og 
stressramte lærere har domineret mediebilledet. 
Følelser er også et tema, der har fyldt mere og mere 
i de senere års ledelseslitteratur, hvor de har været 
inspirationskilde til betegnelser som anerkenden-
de ledelse, følsom ledelse og motivationsledelse. 
Denne artikel præsenterer et bud på om, og i så 
fald hvordan, affektiv skoleledelse kan frembringe 
en mere positiv indstilling hos lærerne.
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� IndholdLad os fastholde dagsordenen i 
skolereformens år to!  




