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Tidligere var skoleledelse en selvfølgelighed, som 
næsten ingen snakkede om. Nu taler alle om det. 
Denne artikel analyserer baggrunden for det sto-
re fokus på skoleledelse samt identificerer, hvad 
der menes med god skoleledelse. Der peges på, 
at god skoleledelse kræver tydelig ledelse på tre 
niveauer – forvaltningsniveau, skoleniveau og 
teamniveau – ligesom det understreges, at god 
skoleledelse har sit hovedfokus på skolens pæda-
gogiske udvikling.

Hvorfor er skoleledelse blevet et vigtigt emne? Nogle 
påstår, at skoleledelse er kommet på dagsordenen, 
fordi skoleudvikling er blevet vigtig. For hvis skoler 
skal udvikle sig, skal de ledes. Andre siger, at det vok-
sende fokus på skoleledelse skyldes nye tendenser 
i den offentlige forvaltning, eksempelvis New Public 
Management, som har lagt et ledelsespres på sko-
lerne, der ikke fandtes tidligere.

Jeg vil godt, inspireret af den tyske sociolog Niklas 
Luhmann (Luhmann 2006), præsentere et andet for-
slag. Skoleledelse er blevet vigtig, fordi uddannelse er 
blevet ”aftrivialiseret”, som det hedder. I 1700-tallet ud-
dannede man med henblik på et historisk givet perfek-
tionsideal, og i store dele af 1800- og 1900-tallet var 

det begrebet om almendannelse, der var ledestjerne 
for lærerne, skolerne og hele uddannelsessystemets 
udvikling. Det føltes trivielt at svare på spørgsmålet 
om, hvad lærerne skulle undervise i, og hvordan de 
skulle gøre det, og det føltes ligeledes trivielt at svare 
på, hvordan en skole skulle fungere. Svaret lå nemlig 
i første fase i traditionen, og da det traditionshenvi-
sende svar ikke længere var tilstrækkeligt, gik man i 
anden fase til begrebet om almendannelse. Almen-
dannelsen fungerede som uddannelsessystemets le-
destjerne (Haue 2003).

Men i perioden efter Anden Verdenskrig ændrede si-
tuationen sig, i hvert fald i Danmark. I en vis forstand 
genopstod idealet om perfektion, men perfektionsidealet 
kunne ikke længere findes i den historiske fortid, men 
blev henlagt til fremtiden, nemlig til forestillinger om, hvil-
ke kompetencer et individ om 10-20 år skal besidde. 

Derfor kunne spørgsmålet om målet med undervisning 
og skolevirksomhed ikke længere besvares historisk 
eller filosofisk. Det måtte besvares politisk og/eller vi-
denskabeligt (Duncan 2010, Pedersen 2010, Qvortrup 
2010). Politikkens opgave var at sætte mål for fremti-
den, videnskabens opgave var at indkredse, hvad der 
var evidens for, og derfor blev uddannelsespolitik og 
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