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Forord

Denne bog er på mange måder resultatet af en undervisningsbaseret
forskningsproces. Privilegiet at blive inviteret til at holde oplæg i forskellige sammenhænge og op til selve situationerne, hvor oplægget skal
præsenteres for et publikum, at afstemme og forhandle indholdet på
plads er erkendelsesafklarende. Det er det også at cykle til arbejde og
undervejs i det kendte spor synke ned i det, jeg har kaldt associative
markvandringer, hvor betydninger kædes sammen og bliver til sammenhængende historier.
Når disse erkendelsesbefordrende situationer så efterhånden har en
bred horisont af levet, forsket og undervist liv at fortolke sig i forhold
til, bliver det næsten ren lyst at sammenfatte og nedskrive i et værk,
som andre så kan forholde sig fortolkende til.
Denne bog tager sit erkendelsesmæssige afsæt i forskningsprojektet
Dansk Skolekultur1, hvor begrebet læringsledelse blev centralt. Særligt
interessevækkende var den forskningsmæssige konstatering angående
måden at organisere undervisningen på, herunder hvor markant indflydelse det havde på elevernes faglige fremskridt, at der var funktionelle spilleregler for det, der foregik i undervisningen.
Denne bog er således barn af de nødvendige konkretiseringer af,
hvordan spilleregler i praksis er en grundpille i lærerarbejdet.
Så derfor skal jeg naturligvis igen sige tak til Rockwoolfonden for
millionerne til forskningsprojektet Dansk Skolekultur, der gav mig mulighed for sammen med en række kompetente forskere empirisk at fun1 Hermansen et al., 2007a + b.
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