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Forskningsoverblik: Kriterier for god ledelse af undervisning og læring 
 
 
 
 

 
Dette arbejdspapir præsenterer et forskningsoverblik over kriterier for ledelse af undervisning og 
læring1, der ifølge forskningen har positiv betydning for elevernes læringsudbytte2. Forsknings-
overblikket er udarbejdet som led i undersøgelsen Ledelse tæt på undervisning og læring – erfa-
ringer fra fire skoler med gode ledelsespraksisser (2015), hvor de identificerede kriterier danner 
grundlag for udvælgelse af undersøgelsens fire caseskoler.  

 
I forbindelse med identificeringen af kriterier er vores læsning styret af at samle forskningsbase-
ret viden om sammenhænge mellem skoleledelse og elevernes (positive) læringsudbytte. Vi an-
vender særligt nyere forskningsresultater, reviews og øvrige relevante undersøgelser og evalue-
ringer. I forbindelse med udvælgelsen af relevante studier og temaer lægger vi dels vægt på re-
levans i forhold til det specifikke ledelsesfokus for undersøgelsen, nemlig ledelse af undervisning 
og læring. Dels lægger vi vægt på forskningsresultaternes konkretiseringsniveau med hensyn til 
at identificere konkret ledelsespraksis. Vi søger særligt at inddrage forskning, der er handlings-
anvisende for praksis og dermed kan give os indblik i, hvordan ledelse af undervisning og læring 
kan tage sig ud i praksis. Forskningsoverblikket er derfor ikke dækkende, idet det ikke omfatter 
den samlede mængde af forskning inden for området. 
 
Den forskning, der ligger til grund for kriterierne, rummer både studier baseret på kvantitative 
effektmålinger og mere kvalitative studier af ledelses betydning for elevernes læringsudbytte. 
Man kan desuden tale om både en direkte effekt af ledelsens handlinger på skolens og elever-
nes læringsudbytte og en indirekte eller medieret effekt, hvor ledelsens handlinger påvirker sko-
lens og elevernes læringsudbytte indirekte gennem andre variable, fx når ledelsen understøtter 
lærernes faglige samarbejde og videndeling. 
 
Nogle studier synes at dominere i forskningsgrundlaget, idet vi ser, at der aktuelt i skoleledelses-
forskningen ofte henvises til disse. Det gælder fx studier af forskerne Viviane Robinson og John 
Hattie. Det betyder også, at en del studier har baggrund i ikke-europæiske lande og dermed er 
rundet af andre skolekulturer og traditioner. Når vi en dansk sammenhæng anvender disse 

                                                      
1 For definition af ledelsesområdet, se projektbeskrivelse til undersøgelsen Ledelse tæt på undervisning og læring – erfa-
ringer fra fire skoler med gode ledelsespraksisser (www.eva.dk). 
2 Læringsudbytte er typisk målt som elevernes faglige resultater, fx karakterer. Det skal ses i sammenhæng med, at en 
del forskning har baggrund i ikke-skandinaviske lande og dermed er rundet af andre skoletraditioner. I dansk sammen-
hæng har SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd fx set på læringsudbytte i relation til både faglige resultater 
og elevernes trivsel (Winter et al. 2011). 
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forskningsresultater, er det derfor vigtigt at være opmærksom på de kontekstforhold, der spiller 
ind, og som ikke muliggør en direkte overførelse af viden. 
 
Endelig har vi i arbejdet med kriterierne lagt vægt på, at det ikke er hensigten at pege på en-
keltstående virkningsfulde ledelsesdimensioner, men at det centrale er den samlede ledelses-
praksis, der inddrager forskellige elementer og agerer ledelseskompetent afhængigt af skolens 
kontekst og med de medarbejdere, forældre og elever, der har deres daglige gang på skolen. 
Kriterierne vil i praksis kunne overlappe hinanden og måske være forudsætninger for hinanden. 
Når vi nedenfor præsenterer kriterierne enkeltvis, er det således et udtryk for en analytisk skel-
nen, der skal gøre os i stand til at synliggøre og konkretisere enkelte og adskilte dele af en le-
delsespraksis.  

Fire kriterier for ledelse af undervisning og læring  
Vi har identificeret fire kriterier for ledelse af undervisning og læring, der har positiv betydning 
for elevernes læringsudbytte. Kriterierne præsenteres i en ikke-prioriteret rækkefølge og om-
handler ledelsens fokus på: 
1 Mål og forventninger  
2 Skolens professionelle kapacitet 
3 Læringskultur med vægt på høj faglighed og lærermotivation  
4 Samarbejde om læring mellem skolens interne og eksterne aktører.  

 
Vi udfolder kriterierne og deres baggrund i forskningen nedenfor for at komme tættere på, 
hvordan kriterierne i praksis kan komme til udtryk. 

1 Mål og forventninger 
Ledelsen viser vejen og sætter en retning for skolen ved at fastlægge mål for læring og sikre 
opbakning til målene. Målarbejdet sker på flere niveauer: i relation til både skolens overordnede 
målsætninger, læreres læring og undervisning og elevernes læring. Medarbejdernes commit-
ment og kapacitet i forbindelse med at nå de opstillede mål er nøgleord i den sammenhæng. 
 
Ledelsen sikrer og understøtter fx: 
• Et fælles fagligt fokus på (og ansvar for) læring  
• Ejerskab og opbakning til skolens vision og målsætning 
• Klare og forståelige mål og forventninger 
• Tillid i relationer og anerkendelse af resultater.  

 
Pointer fra forskningen/uddybning 
Ledelse gennem at fastlægge mål og forventninger er ifølge Robinson et al. den dimension af 
syv virkningsfulde ledelsesdimensioner, der har næststørst betydning for elevernes læringsudbyt-
te (Robinson et al. 2007 og 2011). Men målsætningsarbejdet har kun en læringseffekt, hvis det 
foregår i dialog med dem, der er involveret i at realisere målene: 
 

Goal setting includes deciding what goals to set, gaining the commitment of those re-
sponsible for achieving them, and communicating them to all with an interest in their 
achievement (…) Leaders can set goals, but they will remain empty words unless they 
motivate those whose efforts are required to achieve them. (Robinson 2011: 45). 
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Det handler om involvering og ejerskab til målene, men det handler også om kapaciteten til at 
nå de opstillede mål, så de er realistiske og mulige at indfri, og så sammenhængen mellem det 
eksisterende niveau af viden og kompetence og målet med den ønskede udvikling er tydelig.  
 
Når undervisning og læring dermed gøres gennemsigtige og formuleres som mål, er der ifølge 
Hattie (2013) større sandsynlighed for, at eleverne opnår et højere niveau.  
 

Lærere og elever må kende læringsmålene og kriterierne for målopfyldelse i lektionerne, 
vide, i hvilket omfang samtlige elever opfylder disse kriterier, og vide, hvad næste skridt 
er i lyset af afstanden mellem elevernes nuværende viden og forståelse og kriterierne for 
”hvor er du på vej hen?”, ”hvordan klarer du dig?” og ”hvor skal vi hen herfra?”. (Hattie 
2013: 47). 

 
Commitment – læring som fælles ansvar 
Fullan arbejder med fem felter, som skoleledelserne skal have opmærksomhed over for i forbin-
delse med forandringsprocesser, herunder skolens moralske formål. Fullans pointe er, at skoler 
ofte mangler en overordnet sammenhængskraft, der kan skabe engagement hos alle medarbej-
dere – og som medarbejderne committer sig til som en del af den professionelle kultur på sko-
len.  
 
Ledelsen må sætte ord på skolens overordnede formål og eksistensberettigelse, og det er afgø-
rende, at lærerne slår følgeskab med ledelsen, så hele skolen rykker i samme retning. Følgeska-
bet og medarbejdernes commitment til organisationen og dens opgaver virkeliggøres gennem 
den sammenhængskraft, der er i relationerne omkring det fælles mål og tilhørsforholdet. For at 
imødekomme lærernes dedikation er det afgørende, at skolens professionelle inddrages i at 
formulere skolens moralske formål (Fullan 2001; Arnmark og Junge 2014).  
 
Rambøll/Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning viser med henvisning til Hofman et al. 
(2009) en positiv betydning for elevernes læringsudbytte, når der sættes fokus på skolen som 
læringsorganisation. Dvs. at skolens udvikling ses som en løbende tilpasning og udvikling af mål 
på flere niveauer – hvor man i fællesskab udvikler nye metoder og tilgange for at nå skolens 
mål. Hofman betoner her skolens (evaluerings)kultur med fokus på samarbejde og fælles ansvar 
for elevernes resultater. 
 
Robinson har også fokus på det fælles ansvar for elevernes udvikling og præstationer. God le-
delse er her at skabe kollektivt ansvar og evne til at redegøre for og forklare resultater og trivsel. 
Det kollektive ansvar indebærer, at lærerne tager ledelse på sig, dvs. at de tager organisationen 
eller skolen som helhed på sig (min skole) – og leder sig selv mod det (fælles) højere formål, som 
alle har forpligtet sig på (Bjerg og Staunæs 2012).  
 
God ledelse er – i denne optik – også evnen til at skabe tilhørsforhold, stolthed og fornøjelse 
ved at bidrage og deltage. Her bliver ledelsens tilbagemeldinger og anerkendelser af faglige re-
sultater vigtige. 

2 Skolens professionelle kapacitet 
Ledelsen støtter og fremmer fastholdelse og udvikling af skolens professionelle kapacitet. Det 
kommer blandt andet til udtryk i et fagligt miljø, hvor lærernes mulighed for læring og udvikling 
prioriteres højt, og hvor undervisning og elevernes læring sættes i centrum i den pædagogiske 
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praksis. Udviklingen af skolens professionelle kapacitet indebærer fx, at ledelsen understøtter og 
sikrer: 
• Lærernes faglige udvikling, herunder løbende opkvalificering og efteruddannelse  
• (Etablering af) velfungerende kollegiale (lærings-)fællesskaber med fokus på undervisning, 

metoder og elevernes læringsudbytte  
• Udvikling af undervisning gennem faglig sparring, observation og feedback fra fx ressource-

personer og ledelsen selv. 
 
Og at ledelsen fx selv: 
• Deltager aktivt i udvikling af undervisningen og fx indgår i konstruktive problemsamtaler 
• Holder sig opdateret med hensyn til relevant forskning og relevante undersøgelser 
• Rekrutterer og fastholder de mest kompetente lærere  
• Har lederuddannelse.  
 
Pointer fra forskningen/uddybning 
Forskning viser en positiv sammenhæng mellem skoleledelsens fokus på skolens professionelle 
kapacitetsudvikling og elevernes faglige resultater (Rambøll/Dansk Clearinghouse for Uddannel-
sesforskning 2014). Skolens professionelle kapacitet er dels centreret om den udvikling af læ-
rernes professionelle arbejde, der sker som led i at praktisere pædagogik (erfaringsbaseret ud-
vikling af praksis). Dels er den centreret om en prioritering og planlægning af indsatser og prak-
sisser, der (løbende) opbygger og udvikler lærernes faglige kapacitet.  
 
Ledelsen kan understøtte og påvirke organisationens kapacitet via en række forskellige fokus og 
tiltag, fx formel kompetenceudvikling3, videndeling samt anvendelse af ressourcepersoner. Men 
også via arbejdet med skolens kultur og praksis for samarbejde og (fælles) læring.  
 
Som tidligere nævnt peger Robinson et al. (2007) på syv virkningsfulde ledelsesdimensioner. 
Den dimension, der har største effekt på elevernes læringspræstationer, er ledelse gennem at 
fremme og deltage i læreres læring og udvikling. God ledelse handler her om, at ledelsen aktivt 
samarbejder med medledere og lærere om at planlægge, koordinere og evaluere læreres læ-
ring. At fremme henviser i den sammenhæng til at sikre organisatoriske og kulturelle rammer 
for kollegiale læringsfællesskaber med elevernes læring som omdrejningspunkt. Mens deltagel-
se retter sig mod lederens direkte engagement i lærende aktiviteter med fokus på læring (Bjerg 
og Staunæs 2012).  
 
I relation til ledelsens direkte deltagelse viser Winter (2013) tilsvarende, at ledelsens deltagelse 
og involvering i udvikling af undervisning ser ud til at skabe større trivsel blandt lærerne. Lærer-
ne opfatter lederens engagement og deltagelse i det pædagogiske arbejde som en faglig støtte 
og ikke som et angreb på deres metodefrihed.  
 
  

                                                      
3 Winter et al. (2011) viser overraskende, at der ikke kan ses nogen sammenhæng mellem omfanget af lærernes formel-
le efteruddannelse og elevernes faglige udbytte. Men at eleverne trives bedre på skoler, der har et stort omfang af ef-
teruddannelse af lærere. Med det tilgængelige datamateriale kan de imidlertid ikke begrunde resultatet. De peger dog 
på den forklaring, at indholdet i efteruddannelserne er meget bredt og forskelligartet, og at ikke alle former for uddan-
nelse har lige stor betydning for, hvad eleverne lærer. De peger på behovet for at undersøge dette forhold nærmere. 
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Ledelsesformer 
Det er et omdiskuteret emne, hvor indgribende ledelsen skal agere med hensyn til indholdet i 
det pædagogiske arbejde. Forskningen diskuterer forskellige ledelsesformer, og der findes ikke 
entydige svar på, hvilken ledelsesform der skaber de bedste forudsætninger for læring, hvilket 
må ses i sammenhæng med de lokale og nationale kontekstforhold i form af fx skolekultur og 
elevgrundlag4. 
 
Nordenbo et al. (2010) viser fx, at det har en positiv betydning for elevernes læring, når lederen 
har en stil, der er understøttende og lighedsorienteret i stedet for dirigerende og restriktiv. Og 
når lederen er ”ressourceunderstøttende”, fx ved at rådgive om undervisningens indhold. Og 
Winter et al. viser, at læringen styrkes blandt elever med stærk social baggrund på skoler, hvor 
lederen er meget involveret i pædagogiske metoder eller udøver en instruerende ledelsesform. 
Men den svækkes blandt elever med svag social baggrund (Winter et al. 2011).  
 
Hall argumenterer for at samtænke elementer fra de forskellige ledelsesformer i nye hybrider 
(2015). Hun identificerer tre ledelsesformer: instruerende ledelse, transformativ ledelse og dele-
gerende ledelse – og konkluderer, at instruerende ledelse er nødvendig, i og med at det er den 
eneste af de tre ledelsesformer, der er påvist en (direkte) effekt af med hensyn til elevernes læ-
ringsudbytte. Men instruerende ledelse er i sig selv ikke tilstrækkelig, hvis elevernes læringsud-
bytte skal styrkes5.  
 
I praksis vil de forskellige ledelsesformer ofte være vævet ind i hinanden – og de kan deraf for-
stås som dimensioner ved ledelse af undervisning og læring (Winter et al. 2011), og hvor invol-
veringsdimensionen i samarbejdet mellem leder og medarbejdere er forskelligt, afhængigt af fx 
opgavens karakter.  
 
Ledelsen som videnressource 
Robinson fremhæver, at medarbejdere, der har en leder, som er direkte involveret i at drøfte 
undervisning og læring, også ofte anser lederen som en tilgængelig ressource, når der opstår 
behov for sparring og vejledning. Disse ledere er måske også bedre til at understøtte medarbej-
derens arbejde med eleverne, siger Robinson, fordi de ved, hvad der kræves af dem i klasse-
rummet og med hensyn til ressourcer, elevgruppe mv.  
 
Når lederne involverer sig i undervisningspraksis, indgår ledelsens kompetencer i fællesskab med 
de fagprofessionelles for at udpege og analysere problemer (konstruktive problemsamtaler), 
snarere end at lederen kommer ind over for at håndtere givne udfordringer. Man kan således – i 
Robinsons optik – tale om et undersøgende (analytisk) fællesskab, hvor lederen bidrager med 
viden og kompetence og sikrer de nødvendige rammer for de professionelles videre arbejde.  
 
Deltagelsen forudsætter, at lederen kan integrere pædagogisk relevant viden som et grundlag 
for at vide, hvad der virker, når elevernes faglighed skal rykkes (Rambøll/Dansk Clearinghouse 
for Uddannelsesforskning 2014). Ledelsen kan ikke forventes at have fagfaglig specialistviden, 
men må have en velfunderet og tydelig teori om god undervisning og læring, som kan omsæt-

                                                      
4 Winter et al. (2011) argumenterer fx for, at instruerende ledelse vil have en anden betydning i et land som Danmark, 
hvor vi har en lille magtdistance mellem lærere og ledere – og at vi derfor ikke umiddelbart kan overføre forskningsre-
sultaterne til en dansk sammenhæng. 
5 Lonni Hall, ph.d., Aarhus Universitet/Professionshøjskolen UCC. Vi refererer her blandt andet til et endnu ikke-
publiceret review (pointer fra konference afholdt i regi af Aarhus Universitet, 19. august 2014 om Skolen i forandring).  
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tes og bringes i anvendelse i forbindelse med faglig sparring og understøttelse af lærernes prak-
sis. Fx ved at lederen tilbyder kvalificeret hjælp, når behovet opstår, eller inspirerer lærere til an-
vendelse af nye metoder. Men lederen skal også ifølge Nordenbo et al. have et vist niveau af 
kompetence inden for fag og undervisningsmetoder for at kunne give en kvalificeret faglig vej-
ledning (2010).  
 
Det stiller selvsagt krav til ledelsens kompetencer. Winter et al. peger på en positiv effekt af, at 
lederen selv har en lederuddannelse – men ikke nødvendigvis en lang én. Korte kurser ser ud til 
at have samme betydning for elevernes læring, som når lederen har en diplom- eller masterud-
dannelse (2011). Endelig peger Nordenbo et al. på ledelsens erfaring og antallet af timer, han 
eller hun lægger i arbejdet, samt på tilgængelighed som væsentlige for elevernes læring (2010). 
 
Også skolens medledere, fx afdelingsledere, faglige vejledere og ressourcepersoner, er vigtige, 
når det gælder at fastholde og udvikle skolens professionelle kapacitet. EVA’s rapport om res-
sourcepersoner (2009) peger på, at ledelsen har en vigtig rolle i at synliggøre ressourceperso-
nernes rolle og ansvar samt at bakke op om opgavevaretagelsen og være i løbende kontakt. For 
at understøtte ressourcepersonernes arbejde må lederen sikre, at ressourcepersonerne bruges 
strategisk, og sørge for, at de bidrager til udvikling af kerneydelsen. Konkret kan ressourceper-
sonerne medvirke til udvikling af praksis ved at tilbyde ekspertviden gennem fx sparring og vi-
dendeling, men også ved at udfordre skolens praksis og antagelser om undervisning og læring. 
 
Linjefag og rekruttering  
Rambøll/Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2014) viser en positiv betydning for 
elevernes læringsudbytte, når lederne fokuserer på lærernes faglige kvalifikationer i forbindelse 
med rekrutteringen af nye lærere. Dvs. når lederen ved ansættelse af nye medarbejdere vægter 
karaktergennemsnit på læreruddannelsen. Den viser også, at skoleledernes rekruttering og fast-
holdelse af kompetente lærere er afgørende, ligesom lederens mulighed for at afskedige ukvali-
ficeret arbejdskraft er det. 
 
Også ledelsens prioritering af linjefagskompetence ser ud til at spille en rolle. Mehlbye viser, at 
det har positiv betydning for elevernes læringsudbytte, at lærerne underviser i deres linjefag 
(2010). Dette resultat indikerer, at det er væsentligt, at lærerne har en stærk fagfaglig profil for 
at kunne levere den bedste undervisning og dermed giver eleverne det største udbytte. Dog pe-
ger Winter et al. på, at det, at lærere underviser i deres linjefag, synes at have mindre betydning 
end tidligere antaget (Winter 2013). Lærere, der underviser i deres linjefag, får ikke bedre resul-
tater end lærere uden linjefagskompetence. Meritlærere får derimod bedre resultater for deres 
elever end deres læreruddannede kolleger6. 
 
Endelig har det betydning for elevernes læsekompetence, når ledelsen bidrager til at sikre, at 
lærerne har den nyeste viden om læsning. EVA’s undersøgelse viser, at elevernes læseniveau 
højnes, hvis læreren har en relativt ny læreruddannelse bag sig eller har efteruddannelse med 
fokus på læsning (EVA 2013). 
  

                                                      
6 Winter et al. fremhæver dog, at dette resultat kan skyldes nogle komplicerede mekanismer vedrørende udvælgelse af 
lærere til at undervise klasser. Fx kan en skoleleder sætte en linjefagsuddannet lærer til at undervise en klasse med sær-
lige udfordringer, hvor man ikke forventer gode præstationer. 
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3 Læringskultur med vægt på høj faglighed og lærermotivation 
Ledelsen fremmer en læringskultur med fokus på høj faglighed – og hvor lærernes motivation 
og engagement i elevernes læring stimuleres. Læringskulturen vil være koblet tæt til skolens 
professionelle kapacitet, men indebærer fx også, at ledelsen sikrer og understøtter: 
• En fælles orientering mod at øge elevernes læringsudbytte 
• Lærernes faglige engagement og mod på at udforske viden og forståelse 
• Systematisk indsamling af viden om elevernes læringsmuligheder og progression  
• Løbende opfølgning på elevernes læring. 

 
Pointer fra forskningen/uddybning 
Elever, der går på skoler med vægt på høj faglighed, ser ud til at lære mere (Winter et al. 2011, 
Nordenbo et al. 2010). Winter et al. finder, at både elevernes faglige resultater og deres trivsel 
er bedre på de skoler, hvor lærerne svarer, at de ofte diskuterer undervisning og metoder med 
deres kolleger, og hvor der er en stærk faglig kultur på skolen. Det faglige samarbejde om un-
dervisningen slår desuden særligt igennem, når lærerne samarbejder i klasseteam, og her sær-
ligt for elever, der har en socioøkonomisk svag eller mellemstærk baggrund (Winter et al. 2011).  
 
Mange forhold kan definere en kultur med vægt på høj faglighed. Fx viser Nordenbo et al., at 
eleverne lærer mere, hvis skolen er orienteret mod at øge elevernes faglige resultater og mod, 
at eleverne hele tiden gør fremskridt. Nogle studier peger i den sammenhæng på en positiv be-
tydning af høje faglige forventninger på elevernes præstationer (Rambøll/Dansk Clearinghouse 
for Uddannelsesforskning 2014). For ledelsen handler det blandt andet om at understøtte læ-
rernes faglige interesse for at engagere eleverne og sikre deres opmærksomhed med hensyn til 
læringsindholdet og deres fysiske tilstedeværelse (Nordenbo et al. 2010). Rambøll/Dansk Clea-
ringhouse for Uddannelsesforskning (2014) viser, at skoleledelsen kan fremme medarbejderens 
engagement og motivation ved at vise lærerne og teamene anerkendelse og fx tildele dem nye 
opgaver og ansvarsområder.  
 
Viden om elevernes læringsmuligheder 
Skolens arbejde med evaluering kan være et vigtigt element i den faglige læringskultur. Ram-
bøll/Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2014) ser en positiv læringseffekt, når sko-
len har en overordnet tilgang til og prioritering af evaluering. Dvs. at der på skolen og i skolele-
delsen er en forståelse af, at det er væsentligt at tage ansvar for evaluering med henblik på at 
forbedre elevernes læringsudbytte (Rambøll/Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning 
2014). Her henviser de fx til Hatties (2009) studier, der viser, at det har en positiv betydning for 
elevernes læringsudbytte, hvis de løbende får feedback på deres præstationer. Evalueringsaktivi-
teterne indebærer, at elevernes faglige udvikling monitoreres tæt, og at undervisningen tilpas-
ses og differentieres på baggrund af evalueringsresultater.  
 
Hattie (2013) argumenterer for, at skolerne gøres til ”evalueringsenheder”, hvor skolerne støt-
tes til at lære deres virkning at kende. De skal hjælpes til at indsamle ”pålidelige vidnesbyrd” 
om eksisterende niveauer og om de ønskede niveauer for de enkelte elever og – helt afgørende, 
evaluere progressionen fra det eksisterende til det ønskede. Skoleledelsen må, siger Hattie, være 
ansvarlig for, tillade og anspore alle til at vide noget om – og at have positive virkninger på – 
elevernes læring (Hattie 2013).  
 
Et sådant fokus på virkninger på elevernes læring kræver læringsorienterede ledere, der skaber 
en kultur båret af tillid og kollegialitet, hvor fejl bydes velkommen som en læringsmulighed – og 
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hvor lærere kan føle sig trygge ved at lære, lære om igen og udforske viden og forståelse (Hat-
tie 2013).  
 
EVA’s undersøgelser (fx 2009) peger på, at der er en udfordring forbundet med at omsætte 
evalueringsresultater i (ny) undervisning eller (nye) indsatser. Risikoen er, at man får en særskilt 
evalueringspraksis, som er afkoblet fra den fremadrettede undervisningstilrettelæggelse – og at 
det eksisterende datamateriale dermed ikke anvendes til at kvalificere undervisningen. Robinson 
peger i samme retning. Hun fremhæver, at ledelsens primære udfordring ikke er at få tilveje-
bragt evalueringsresultater, men snarere at få skabt en kultur, hvor de bliver brugt til at forbed-
re undervisningen (Robinson 2011).  
 
Winter et al. (2011) viser, at opfølgningen på resultaterne er afgørende for elevernes læring. 
Skoler med større fokus på faglighed end på elevernes sociale velbefindende – og som følger op 
på resultaterne – klarer sig signifikant bedre end skoler med samme fokus, som ikke følger op 
på resultaterne. 
 
Endelig kan skolens opretholdelse af regler og rammer ses som en del af skolens læringskultur. 
Rambøll/Dansk Clearing House for Uddannelsesforskning (2014), peger på studier, der belyser 
betydningen af, at skoleledere skaber et disciplinært klima i og udenfor klasselokalet for elever-
nes faglige udbytte af undervisningen, fx når skolelederen reagerer på adfærd som skolen ikke 
accepterer.    

4 Samarbejde om læring mellem skolens interne og eksterne aktører  
Ledelsen sikrer, at inddragelse og samarbejde med interne og eksterne aktører har fokus på at 
understøtte skolens kerneopgave: elevernes læring. Det er afgørende, at samarbejdet balance-
res, så lokalsamfundets muligheder udnyttes, samtidig med at det eksterne pres på lærerne re-
duceres. Samarbejde om læring mellem skolens interne og eksterne aktører indebærer fx at le-
delsen: 
• Sikrer, at lærere, pædagoger, forældre og lokalsamfund i fællesskab understøtter elevernes 

læring  
• Deler ledelseskompetencen mellem aktører på og omkring skolen  
• Sikrer skolens autonomi og mulighed for selv at tilrettelægge undervisning og fastlægge fag-

lige mål  
• Sikrer lærernes tid til at udføre arbejdet.  
 
Pointer fra forskningen/uddybning 
Der er forskningsmæssigt belæg for øget læring, på den ene side, når skolen skærmer sig fra 
omverdenen for at opretholde et fokus på skolens undervisning og elevernes læring. Fx har det 
positiv betydning for elevernes læring, når ledelsen beskytter lærerne mod pres udefra (Robin-
son), og når skolen har en vis autonomi i relation til skoleejer – og dermed mulighed for selv at 
fastlægge mål og tilrettelægge undervisning ud fra egen kontekst (Winter et al. 2011).  
 
På den anden side viser forskningen, at når skolen har en vis åben og inddragende tilgang over 
for omverdenen, så synes eleverne at lære mere. Fx peger forskningsresultater (Rambøll 2014) 
på fordelene ved den såkaldte kollaborative ledelse, hvor ledelsen åbner op for at uddelegere 
ledelseskompetence til eksterne og interne aktører omkring skolen – det være sig fx forældrene, 
de lokale foreninger, det lokale erhvervsliv osv. Også Nordenbo et al. (2010) peger på, at ele-
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verne lærer mere på skoler, hvor lederen lader forældre (og også elever og lærere) deltage i be-
slutninger om skolen. 
 
Forskningen peger i to retninger og aktualiserer dermed ledelsens evne til at balancere inddra-
gelse og samarbejde med eksterne og interne aktører i skolen. Det afgørende er, at skolen i re-
lationerne fastholder en opmærksomhed med hensyn til undervisningens kvalitet og elevernes 
læringsudbytte. 
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