
Mange mener, at førerløse biler netop nu står over for 
det store gennembrud. Det skyldes bl.a., at teknolo-
gien er ved at være så langt fremme, at en førerløs bil 
ikke blot kan bruges i industrien, hvor dens rute og 
omkringliggende arbejdsmiljø er nøje fastlagt og for-
udbestemt og ikke bliver ændret undervejs, men også 
i den rigtige trafik. I virkelighedens trafik sker der hele 
tiden noget uforudset. Det kan være en bold, der tril-
ler ud på vejen, vejarbejde eller et barn, der er ved at 
krydse en vej. Reaktionen på det uforudsete har hidtil 
været den førerløse bils store udfordring, for hvordan 
kan man programmere en bil til at håndtere noget 
uforudsigeligt? Teknologiske landvindinger har nu på 
imponerende vis gjort denne udfordring håndterbar. 

Denne nye teknologi gør det desuden muligt, at vi med 
indførslen af førerløse biler kan nedsætte antallet af 
trafikdræbte til en tredjedel af, hvad det er i dag! Hvor-
dan kan det nu lade sig gøre? Her går flere af os sikkert 
og tror, at det vil blive mere usikkert i trafikken med 
førerløse biler? Jo, det hænger bl.a. sammen med, at 
enhver trafiksituation, som en førerløs bil er involveret 
i, lagres. Denne lagring finder ikke kun sted på den 
involverede førerløse bil, men den sker samtidig også 
på alle de andre førerløse biler. Det er en raffineret ef-
fektiv form for videndeling og fælles ”kompetenceud-
vikling”, som automatisk og med det samme sikrer et 
højt sikkerhedsniveau på hele flåden af førerløse biler.

Nå, men hvorfor nu al denne snak om førerløse biler, 
når vi sidder med et temanummer om professionel 
kapital? Hargreaves’ og Fullans begreb professional 
kapital er nemlig et muligt svar på de samme ud-
fordringer, som førerløse biler har, med hensyn til 
situationsafhængig dømmekraft og kollektiv viden-
deling/kollektiv ”intelligens”, bare overført til uddan-
nelsesverdenen. På den ene side skal man benytte sig 
af den viden og forskning, der er tilgængelig om fx 
at udføre god ledelse, og på den anden side kan man 
ikke forudsige og forprogrammere alt. Men jo mere 
vi ved, jo større sandsynlighed er der for, at vi via vo-
res professionelle dømmekraft i uddannelsesverden 
træffer hensigtsmæssige beslutninger. Ovenstående 
trækker på to af de tre former for kapital, som samlet 
udgør professional kapital, nemlig den menneskelige 
kapital (den enkelte lærers eller leders faglighed) og 
beslutningskapitalen (hvordan den enkelte lærers eller 

leders dømmekraft og evne til at handle i den konkrete 
situation øges via erfaring, viden og fælles refleksion 
med bl.a. kollegaer). 

Den tredje form for kapital er den sociale kapital, som 
kan sammenlignes med, at en førerløs bils erfaringer 
automatisk overføres til de andre førerløse biler, såle-
des at de bliver dygtigere og klogere af den anden bils 
erfaringer. Hvordan kan dette ”overføres” til uddan-
nelsesverdenen? Det kan det på den måde, at social 
kapital giver adgang til andre menneskers kapital. Vi 
bliver sammen klogere, og dette kan fx ske i et med-
arbejder- eller ledelsesteam. Hargreaves’ og Fullans 
forskning viser, at skoler med høj social kapital, hvor 
de enkelte team og skolen som organisation arbejder 
sammen som et professionelt læringsfællesskab, hvis 
særkende er, at fokus altid er elevernes udvikling, 
dannelse, læring og trivsel, opnår bedre resultater 
end skoler med lavere social kapital. Det giver bedre 
elevresultater at have en høj kollektiv social kapital på 
en skole end en række lærere mv. med høj menneskelig 
kapital, men mangelfuld social kapital. 

Så hvad er ledelsesopgaven i forlængelse af ovenstå-
ende? Opgaven er at få skolen og de enkelte team til 
at arbejde sammen om kerneydelsen. Det handler 
om at bruge gruppen, teamet og organisationen til at 
udvikle selvsamme. Vi skal arbejde som en lærende 
organisation, hvor det ikke bare bliver ved velmente 
intentioner, men hvor det afspejles i dagligdagens ru-
tiner, opgaver og fælles sprog. Sproget er væsentligt, 
idet vi hermed betoner, hvad der er vigtigt. Vi kan i 
en vis grad ”tale” en udvikling frem, hvilket Fullan og 
Hargreaves kalder ”to nudge” (at puffe). Det er nem-
mere sagt end gjort, men i dette temanummer gives 
der gode bud på, hvordan det kan – ikke skal – gøres. 
Det er en vekselvirkning mellem at puffe, men også 
at skubbe (”push”) og at trække (”pull”), når man ind-
drager medarbejderne i udviklingen og visionen.

Det kræver en leder, der stiller sig i frontlinjen og 
sammen med politikerne, forvaltningen og medar-
bejderne udstikker en kurs. I uddannelsesverden er 
fremtiden nemlig ikke en førerløs skole, idet en fører-
løs skole – en skole uden en ledelse – ikke vil kunne 
udvikle den tilstrækkelige professionelle kapital, der 
skal til, og dermed ikke vil nå de opstillede mål.   

Af Peter Andersen, forlagschef, Dafolo A/S

Den professionelle kapitals kraft
Af Andy Hargreaves & Michael Fullan

I artiklen udforsker de to internationalt aner-
kendte uddannelsesforskere den stærke forestilling 
om kapital og dens betydning for professionelt 
arbejde, professionelle færdigheder og professionel 
effektivitet. Artiklen påpeger, hvad ledelser kan 
gøre, og hvad undervisere har behov for og kan 
bidrage med, og hvad det betyder for det karriere-
stadie, de befinder sig på.
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Professionel kapital – en løftestang 
for skolernes organisatoriske 
kapacitetsudvikling
Af Line Arnmark, Pia Gelardi & No Emil 
Kampmann
Denne artikel beskriver, hvordan man som 
leder kan bruge professionel kapital til at 
understøtte en fortsat kapacitetsopbygning i 
den travle og højkomplekse danske skolehver-
dag og derigennem styrke den organisatoriske 
performance.  
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”Sammen kan vi mest!”
Af Dorthe Louise Hansen
Artiklen beskriver, hvordan man i Mariager-
fjord kommune har arbejdet med implemen-
teringen af professionel kapital i sammenhæng 
med andre indsatser på skoleområdet. Hvor-
dan er implementeringen blevet påbegyndt, og 
hvordan fortsætter arbejdet? Og hvordan giver 
professionel kapital mening for skoleledere, 
medarbejdere og forvaltning? 
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Anmeldelse af Professionel kapital – 
en forandring af undervisningen på 
alle skoler
Af Thomas R.S. Albrechtsen
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En tur i arkiverne
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