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1. INDLEDNING  

Folkeskolereformen  har  til  formål  at  løfte  elevernes  faglige  niveau,  at  mindske  betydningen  af  
social  baggrund  samt  at  styrke  tillid  og  trivsel  i  folkeskolen.  Reformen  sætter  ind  på  en  lang  ræk-
ke  områder,  og  med  reformens  implementering  indføres  en  længere  og  mere  varieret  skoledag.  
Reformen  indeholder  et  såkaldt  videns-  og  kompetencespor,  hvor  et  centralt  element  er,  at  sko-
leudvikling  og  undervisning  skal  baseres  på  viden  og  forskningsresultater.  
  
På  den  baggrund  har  Undervisningsministeriet  igangsat  en  række  systematiske  forskningskort-
lægninger  og  -synteser.  Forskningskortlægningerne  har  til  formål  at  understøtte  et  fagligt  løft  af  
folkeskolen  ved  at:  
  
 Afdække  national  og  international  forskning  inden  for  særligt  væsentlige  områder  i  aftalen  om  
et  fagligt  løft  af  folkeskolen  

 Danne  grundlag  for  praksisrettede  publikationer  om  virkningsfulde  initiativer  og  indsatser,  
som  kan  understøtte  opfyldelsen  af  målsætninger  for  folkeskolereformen  

 Understøtte  læringskorpsets  arbejde  med  at  rådgive  kommuner  og  skoler.  
  
Forskningskortlægningerne  gennemføres  i  et  samarbejde  mellem  Rambøll  Management  Consul-
ting  (herefter  Rambøll),  Dansk  Clearinghouse  for  Uddannelsesforskning  (DCU)  ved  Aarhus  Uni-
versitet  samt  VIA  University  College,  Professionshøjskolen  UCC  og  Professionshøjskolen  Metropol.    
  
Nærværende  rapport  er  udarbejdet  af  Rambøll  og  DCU  og  præsenterer  resultaterne  af  en  syste-
matisk  kortlægning  og  -syntese  af  forskning  vedrørende  pædagogisk  ledelse.  Som  supplement  
til  forskningskortlægningen  udarbejdes  en  praksisrettet  publikation  om,  hvordan  forskningsresul-
taterne  eventuelt  kan  implementeres  i  en  dansk  kontekst.    
  

1.1 Baggrund  
Skolelederne  er  ansvarlige  for  at  sikre,  at  folkeskolereformen  udmøntes,  og  at  den  længere  og  
mere  varierede  skoledag  bliver  en  realitet  på  alle  landets  skoler.  Reformen  stiller  nye  og  skærpe-
de  krav  til  skoleledernes  rolle,  herunder  skolelederens  evne  til  at  løse  en  række  pædagogiske  
ledelsesopgaver.  Der  lægges  blandt  andet  vægt  på  betydningen  af  skolelederens  evne  til  at  ud-
vikle  skolens  resultater  år  for  år  gennem  et  fokus  på  mål,  evaluering  og  strategisk  kompetence-
udvikling  af  det  pædagogiske  personale.  
  
Reformen  afspejler  de  seneste  års  øgede  interesse  for  at  opnå  viden  om  skolelederens  betydning  
for  elevernes  læring,  trivsel  og  alsidige  udvikling.  I  en  dansk  kontekst  er  denne  interesse  relativt  
ny.  I  Danmark  har  det  tidligere  Skoleråds  formandskab  spillet  en  rolle  i  etableringen  af  dette  
spirende  forskningsområde  ved  i  2010  at  igangsætte  to  større  undersøgelser  med  fokus  på  skole-
lederens  betydning  for  elevernes  læring,  udvikling  og  trivsel1.  Undersøgelsen  af  Andersen  og  Win-
ther  (2011)  er  den  første  undersøgelse  herhjemme,  der  undersøger  effekten  af  skoleledelsens  
faglige  resultater.    
  
Den  nordiske  forskningslitteratur  om  sammenhængen  mellem  skoleledelse  og  elevresultater  og  
trivsel  er  ligesom  i  Danmark  relativt  begrænset.  I  den  internationale  forskning  er  der  imidlertid  
omfattende  litteratur  om  skoleledelse  og  skolelederen  som  pædagogisk  leder.  Internationalt  har  
der  i  en  årrække  været  en  stor  forskningsmæssig  interesse     særligt  i  Nordamerika     for  at  un-
dersøge  sammenhængen  mellem  skoleledelse  og  elevpræstationer.  Denne  interesse  skal  ses  i  
lyset  af  de  seneste  15  års  politisk-administrative  styring  af  uddannelsesområdet  i  særligt  USA,  
hvor  en  målsætning  om  at  styrke  elevernes  faglige  resultater  (No  Child  Left  Behind)2  har  resulte-

                                                                                                
1  Andersen  &  Winter,  2011;;  Mehlbye,  2010.  
2  Lovgivningen  om  No  Child  Left  Behind  fra  2001  pålægger  skoler,  skoledistrikter  og  stater  nye  krav  om  løbende  test  og  vurdering  af  
elevresultater  med  det  formål  at  ansvarliggøre  skolens  parter  i  forhold  til  at  sikre  årlig  progression  for  alle  elever.  De  årlige  elevvurde-

ringer,  der  udvikles  af  den  enkelte  stat,  er  en  forudsætning  for  at  modtage  offentlige  tilskud.    
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ret  i  et  stærkt  fokus  på  lederens  ansvar  for  og  evne  til  at  udvikle  skolens  kvalitet  og  styrke  elev-
præstationer  (educational  accountability)3.    
  
Eksisterende  viden  viser,  at  pædagogisk  ledelse  har  afgørende  betydning  for  en  skoles  succes.  
Systematisk  viden  om,  hvordan  pædagogisk  ledelse  kan  styrkes  gennem  praksisser,  metoder,  
redskaber  og  indsatser  på  skoler  og  i  samarbejdet  mellem  skoleledelsen  og  det  pædagogiske  
personale  kan  således  bidrage  til  udvikling  af  folkeskolens  kvalitet.  
  
Nærværende  rapport  indeholder  på  den  baggrund  en  kortlægning  af,  hvilke  metoder,  indsatser  
og  praksisser  i  udøvelsen  af  den  pædagogiske  ledelse  der  har  effekt(er)  på  elevernes  læring,  
trivsel  og  udvikling.  
  

1.2 Formål,  reviewspørgsmål  og  begreber    
Formålet  med  forskningskortlægningen  vedrørende  pædagogisk  ledelse  er  at  søge  svar  på  føl-
gende  reviewspørgsmål4:  
  

  
  
Forskningskortlægningen  og  den  tilhørende  søgnings-,  screenings-  og  vurderingsproces  er  base-
ret  på  en  række  begrebsafklaringer.  
  
Pædagogisk  ledelse  afgrænses  til  ledelse,  der  er  relateret  til  skolens  pædagogiske  mål,  såsom  
elevernes  læring,  trivsel  eller  udvikling.  Kortlægningen  er  baseret  på  en  forståelse  af,  at  pæda-
gogiske,  organisatoriske  og  administrative  aspekter  af  skoleledelse  ikke  kan  adskilles  menings-
fuldt  fra  hinanden.  Dette  understøttes  bl.a.  af  Robinson,  Hohepa  &  Lloyd  (2009),  der  fremhæver,  
at  skoleledelsens  allokering  af  materielle,  intellektuelle  og  menneskelige  ressourcer  i  overens-
stemmelse  med  de  pædagogiske  mål  har  stor  betydning  for  børns  læring.    
  
Idet  skolelederen  i  praksis  uddelegerer  mange  ledelsesopgaver,  indbefatter  undersøgelsen  af  
pædagogisk  ledelse  også  uddelegeret  ledelseskompetence.  Dertil  ses  både  på  direkte  ledelse  
og  ledelse  gennem  etablering  af  faste  praksisser,  kontekster  eller  organisatoriske  strukturer.  Det  
kunne  fx  være  en  evalueringskultur,  der  i  henhold  til  opdraget  har  særlig  fokus  i  kortlægnin-
gen.  Pædagogisk  ledelse  omfatter  dermed  også,  hvilke  redskaber  der  anvendes  til  ledelsen  af  
skolen,  og  hvordan  skolen  er  organiseret.  
  
Evalueringskultur  forstås  som  en  fælles  praksis,  hvorigennem  der  løbende  indsamles  systema-
tisk  viden  om  den  pædagogiske  udvikling  på  en  skole  med  henblik  på  at  levere  feedback  om    
eksisterende  praksis  og  initiativer  og/eller  pege  på  muligheder  for  udvikling  og  etablering  af  nye.  
Evalueringskultur  afgrænses  til  evaluering  af  specifikke  pædagogiske  mål  med  henblik  på  at  styr-
ke  elevernes  udbytte  af  undervisningen  og  er  således  en  del  af  den  pædagogiske  ledelse.  Evalue-
ringskulturen  dækker  både  summative  og  formative  evalueringspraksisser.  Derimod  er  der  med  
denne  definition  ikke  fokus  på  den  del  af  evalueringspraksis,  der  sigter  mod  at  tilvejebringe  do-
kumentation  til  det  politiske  niveau.    
  
Forskningskortlægningen  undersøger  betydningen  af  pædagogisk  ledelse  på  henholdsvis  elever-
nes  trivsel,  læring  og  udvikling.  Trivsel  refererer  til  børns  almene  psykiske  og  sociale  velvære.  
Problemadfærd,  såsom  mobning,  vold  eller  kriminalitet,  såvel  som  patologisk  adfærd,  er  ikke  
omfattet  af  kortlægningens  trivselsbegreb.  Med  læring  forstås  styrkede  kundskaber  eller  færdig-

                                                                                                
3  Chatterji  (2009).  
4  Reviewspørgsmålet  følger  af  Undervisningsministeriets  udbudsmateriale.    

Hvilke  metoder  og  indsatser  inden  for  pædagogisk  ledelse,  herunder  evalueringskultur,  
har  effekt  på  eller  betydning  for  elevers  læring,  trivsel  og  udvikling?  
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heder.  Det  omfatter  også  udviklingen  af  elevernes  læringstilgange  og  motivation  for  læring.  En-
delig  refererer  udvikling  til  elevernes  sociale,  motoriske,  sundhedsmæssige  og  personlige  kom-
petencer.    
  
Kortlægningen  har  haft  en  reviewgruppe  tilknyttet  bestående  af  professor  Niels  Egelund,  Aar-
hus  Universitet,  og  ph.d.  Jens  H.  Lund,  VIA  University  College.    
  

1.3 Læsevejledning  
Ud  over  nærværende  indledning  indeholder  denne  rapport  følgende  tre  kapitler:  
  
 Kapitel  2  indeholder  en  beskrivelse  af  den  anvendte  tilgang  og  metode  i  den  systematiske  
forskningskortlægning  og  -syntese.  Gennemgangen  skaber  overblik  og  transparens  over  den  
systematik,  der  er  anvendt  i  kortlægningen.  Øvrig  dokumentation  findes  i  bilag  

 Kapitel  3  indeholder  den  tematiske  syntese  på  tværs  af  de  inkluderede  studier.  På  bag-
grund  af  den  inkluderede  forskning  er  der  identificeret  fem  temaer,  der  er  relevante  i  forhold  
til  pædagogisk  ledelse  

 Kapitel  4  indeholder  en  tværgående  opsamling  på  den  samlede  kortlægning  samt  en  per-
spektivering  i  relation  til  folkeskolereformen.  

  
Bilagsmaterialet  omfatter  følgende:  
  
 Bilag  1  indeholder  systematiske  abstracts  (sammenfatninger)  af  de  studier,  der  er  inkluderet  
i  forskningskortlægningen.  Her  er  det  altså  muligt  at  finde  mere  indgående  beskrivelser  af  de  
studier,  der  udgør  grundlaget  for  kortlægningen  og  syntesen  

 Bilag  2  er  et  kortfattet  metode-  og  designbilag,  som  uddyber  en  række  af  de  begreber,  som  
er  anvendt  i  de  systematiske  abstracts  

 Bilag  3  sammenfatter  en  række  nøgleoplysninger,  som  er  anvendt  i  screenings-  og  vurde-
ringsprocesserne,  herunder  søgetermer  og  anvendte  databaser  mv.  
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2. TILGANG  OG  METODE  

I  dette  kapitel  beskrives  den  metodiske  tilgang,  som  er  anvendt  i  udarbejdelsen  af  nærværende  
forskningskortlægning  og  -syntese.  Kapitlet  omfatter  en  præsentation  af  den  overordnede  tilgang  
og  de  specifikke  metodiske  valg,  der  er  truffet  undervejs.  Nøgleord  i  arbejdet  har  været  syste-
matik  og  transparens,  og  nedenstående  beskrivelse  har  til  formål  at  dokumentere  efterlevelsen  
heraf.  For  yderligere  dokumentation  af  den  anvendte  metode  henvises  til  bilag  2  og  3.  
  

2.1 Den  overordnede  tilgang  
Forskningskortlægningen  og  -syntesen  om  pædagogisk  ledelse  er  baseret  på  international  littera-
tur  og  retningslinjer  for  gennemførelse  af  systematiske  reviews  og  lignende  undersøgelser5  såvel  
som  konkrete  erfaringer  med  litteraturstudier,  kortlægninger  og  reviews  gennemført  af  DCU  og  
Rambøll.  Kortlægningen  er  dermed  baseret  på  en  metodisk  tilgang,  som  både  er  internationalt  
anerkendt  inden  for  forskningen  samt  appliceret  i  konkrete  undersøgelser  i  dansk  sammenhæng.  
  

2.1.1 Den  systematiske  forskningskortlægning  
Inden  for  review-  og  kortlægningstraditionen  findes  en  række  forskellige  tilgange,  der  kan  place-
res  på  et  kontinuum  fra  litteraturstudier  over  Rapid  Evidence  Assessments  (REA)  til  systematiske  
forskningskortlægninger  og  endelig  til  et  fuldt  systematisk  review.  Overordnet  er  de  væsentligste  
forskelle  mellem  de  forskellige  tilgange,  hvor  lang  tid  de  tager  at  gennemføre,  og  i  hvor  høj  grad  
der  arbejdes  i  bredden  og  dybden.  Hermed  forstås,  hvor  stor  en  del  af  det  undersøgte  forsk-
ningsområde  der  tages  med  i  reviewet  (bredden),  og  hvor  dybdegående  der  arbejdes  med  for-
skellige  faser  af  reviewet  (dybden).  
  
Nærværende  kortlægning  har  karakter  af  en  systematisk  forskningskortlægning.  Denne  re-
viewform  er  valgt  med  henblik  på  at  kombinere  styrkerne  fra  REA  og  systematiske  reviews  og  
dermed  opnå  en  kortlægning  med  analytisk  dybde,  mens  det  samtidig  har  været  nødvendigt  at  
tage  højde  for  projektets  snævre  tidsrammer.  Det  tager  erfaringsmæssigt  9-12  måneder  at  gen-
nemføre  et  fuldt  systematisk  review,  hvilket  ikke  har  været  muligt  i  nærværende  kortlægning.    
  

2.1.2 Den  konfigurative,  narrative  syntese  
Ligesom  der  findes  forskellige  tilgange  til  at  indsamle  og  kortlægge  eksisterende  viden  på  et  gi-
vent  forskningsområde,  findes  der  en  række  metoder  til  at  kombinere,  syntetisere  og  præsentere  
viden6.  
  
Kortlægningen  er  baseret  på  en  konfigurativ  syntesetilgang.  En  konfigurativ  tilgang  er  kende-
tegnet  ved  at  organisere,  udforske  og  finde  mønstre  i  den  viden,  der  er  indsamlet  i  et  givet    
review.  Denne  tilgang  er  hensigtsmæssig,  når  den  indsamlede  viden  stammer  fra  studier,  der  er  
gennemført  i  forskellige  sammenhænge  og  kontekster7.  Vigtigt  er  det  at  understrege,  at  denne  
tilgang  ikke  giver  mulighed  for  at  sammenligne  effektstørrelser  på  tværs  af  studier.  
  
Inden  for  den  konfigurative  tradition  er  nærværende  kortlægning  baseret  på  en  narrativ  synte-
se  af  de  inkluderede  studiers  resultater.  Den  narrative  syntese  er  velegnet  til  at  håndtere  studier  
med  forskellige  forskningsdesigns  og  indsatser  gennemført  i  mange  forskellige  nationale  og  lokale  
kontekster.  
  

                                                                                                
5  Jf.  Gough  et  al.:  An  introduction  to  systematic  reviews,  London,  Sage,  2012.  
6  Jf.  Thomas  et  al.:  Synthesis:  Combining  results  systematically  and  appropriately,  i  Gough  et  al.:  An  introduction  to  systematic  re-

views,  London,  Sage,  2012.  
7  Den  konfigurative  tilgang  står  over  for  den  aggregerende  syntesetilgang,  der  anvendes,  når  på  forhånd  definerede  teorier  og  hypote-

kke  

forhold  (fx  forskningsdesign  og  effektskalaer)  er  sammenlignelige.  
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2.2 Kortlægningens  design  og  gennemførelse  
Den  systematiske  forskningskortlægning  er  gennemført  med  afsæt  i  gængs  praksis  hos  Dansk  
Clearinghouse  for  Uddannelsesforskning.  I  arbejdet  er  softwaren  EPPI-Reviewer48  anvendt.  
EPPI-Reviewer4  er  udviklet  særligt  til  at  arbejde  med  systematiske  reviews  og  er  anvendt  for  at  
sikre  systematik  og  transparens  i  processen.    
  
Forskningskortlægningen  er  tilrettelagt  ud  fra  et  undersøgelsesdesign  bestående  af  fem  faser,  der  
er  illustreret  i  nedenstående  figur.  

Figur  2.1:  Fase  i  undersøgelsesdesignet  

  
  
Som  det  fremgår  af  figuren,  blev  kortlægningsprocessen  indledt  med  udviklingen  af  en  forsk-
ningsprotokol  med  tilhørende  reviewspørgsmål.  I  forbindelse  hermed  blev  der  foretaget  en  
række  begrebsmæssige  afgrænsninger,  som  udmøntede  sig  i  en  fastlæggelse  af  definitioner  af  
centrale  begreber  (jf.  afsnit  1.2).  Kortlægningen  er  tidsmæssigt  afgrænset  til  studier,  der  er  
publiceret  fra  1.  januar  2003  eller  senere  for  både  den  internationale  og  nordiske  del.  Der  ind-
drages  forskning  fra  EU-lande  (Norden  undtaget),  Schweiz,  USA,  Canada,  Australien  eller  New  
Zealand.  Dertil  kommer  den  nordiske  del  af  studier  fra  Danmark,  Norge,  Sverige  og  Finland.  
Forskningskortlægningens  sproglige  univers  er  afgrænset  til  engelsk,  dansk,  norsk  og  svensk.    
  
Næste  fase  bestod  af  en  systematisk  søgeproces.  Der  blev  gennemført  en  litteratursøgning  i  
relevante  forskningsdatabaser  med  afsæt  i  en  række  søgetermer,  der  afgrænsede  søgningen  (se  
bilag  3).  I  søgeprocessen  er  forskningskortlægningens  tilknyttede  reviewgruppe  blevet  inddraget  
med  henblik  på  at  komme  med  input  til  søgetermer  og  søgestrategi.    
  
De  tre  øvrige  faser  i  kortlægningen  er  screening,  vurdering  af  studier  og  afrapportering/  
syntese.  Faserne  beskrives  i  forlængelse  af  nedenstående  figur,  der  illustrerer  forskningskort-
lægningens  forløb  fra  identificeringen  af  det  samlede  antal  studier  og  dokumenter  til  afrapporte-
ringen  i  form  af  syntesen.  
  

                                                                                                
8  For  en  yderligere  beskrivelse  af  EPPI-Reviewer4  henvises  til  producentens  hjemmeside:  http://eppi.ioe.ac.uk/cms/.  

Søgeproces
Screening  
(tilpasning  af  
scope)

Vurdering  af  
studier  

(genbeskrivelse)

Afrapportering  
(syntese)

Udvikling  af  
forskningsprotokol

http://eppi.ioe.ac.uk/cms/
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Figur  2.2:  Filtrering  af  referencer  fra  søgning  til  kortlægning  

  
  
Den  anvendte  søgestrategi  resulterede  i  10.694  identificerede  referencer.  Herefter  blev  2.096  
referencer  fjernet,  da  de  grundet  overlap  mellem  de  afsøgte  databaser  optrådte  mere  end  én  
gang.  Derved  blev  antallet  af  referencer  reduceret  til  8.5989.    
  
I  screeningsfasen  blev  studierne  gennemgået  på  baggrund  af  deres  titel  og/eller  abstract.  
Screeningen  tog  afsæt  i  en  række  inklusions-  og  eksklusionskriterier  vedrørende  studiernes  tids-
periode,  indsats/praksis,  målgruppe,  land,  forskningsdesign  mv.  Inklusions-  og  eksklusionskrite-
rierne  fremgår  af  bilag  3.    
  
I  løbet  af  screeningsfasen  blev  der  foretaget  en  tilpasning  af  inklusionskriterierne  for  de  nordiske  
studier  for  at  imødekomme,  at  meget  af  den  nordiske  forskning  er  af  kvalitativ  karakter  og  derfor  
er  udfordret  i  forhold  til  at  belyse  effekt  på  elevers  læring,  trivsel  og  udvikling.  På  den  baggrund  
blev  nordiske  studier,  som  undersøger  pædagogiske  ledelsespraksisser  på  skoler  udvalgt  på  bag-
grund  af  elevernes  faglige  resultater,  inkluderet  i  kortlægningen.10  De  nordiske  databaser  blev  
screenet  igennem  igen  på  den  baggrund.  Ligeledes  er  der  sideløbende  med  screeningsprocessen  

                                                                                                
9  Det  estimeres,  at  mindst  3.232  af  de  8.598  identificerede  referencer  repræsenterer  nordisk  forskning,  dvs.  forskning  fra  Norge,  

Sverige,  Danmark  og/eller  Finland.  Estimatet  er  baseret  på  antallet  af  identificerede  studier  i  de  seks  nordiske  databaser,  som  indgår  i  

den  systematiske  søgeproces.  Det  kan  imidlertid  ikke  udelukkes,  at  der  også  indgår  enkelte  nordiske  referencer  i  de  internationale  

forskningsdatabaser,  men  omfanget  heraf  vurderes  til  at  være  begrænset.        
10  Fire  nordiske  studier  er  inkluderet  i  kortlægningen  på  denne  baggrund.      
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foretaget  en  manuel  håndsøgning  hos  Danmarks  Evalueringsinstitut,  SFI  og  KORA,  ligesom  der  er  
tilføjet  studier  med  karakter  af  referencer  fra  referencer11.  Disse  referencer  er  blevet  screenet  på  
baggrund  af  inklusions-  og  eksklusionskriterierne  på  lige  fod  med  de  øvrige  referencer.    
  
Screeningsprocessen  resulterede  i  første  omgang  i  ca.  160  inkluderede  referencer.  For  at  opnå  
størst  muligt  relevans  og  kvalitet  i  de  inkluderede  studier  er  der  herefter  foretaget  en  tilpasning  
af  kortlægningens  afgrænsning  (rescope).  Her  blev  studierne  gennemgået  ad  flere  omgange,  og  
hvor  studier  blev  ekskluderet  på  baggrund  af  følgende  filtre:  
  
 Eksklusion  af  studier  med  fokus  på  lederkarakteristika  (uddannelse,  køn,  alder  etc.)  
 Eksklusion  af  studier  med  fokus  lederegenskaber  (intelligens,  matematiske  kompetencer,  
lederselvtillid  etc.)  

 Eksklusion  på  baggrund  af  design.  Eksempelvis  blev  mange  studier  ekskluderet,  da  elev-
grundlaget,  som  undersøgelsen  er  baseret  på,  er  relativt  lille.  
  

Derudover  blev  en  del  studier  ekskluderet,  idet  de  alligevel  ikke  levede  op  til  de  oprindelige  inklu-
sionskriterier,  eksempelvis  indsatser  der  ikke  var  skolebaserede  eller  forkerte  dokumenttyper.  
Endelig  blev  der  i  denne  fase  fundet  en  række  dubletter  og  studier  om  den  samme  undersøgelse,  
som  er  blevet  lagt  ind  under  hinanden.    
  
På  baggrund  af  screening  og  rescope  blev  i  alt  8.523  referencer  ekskluderet12.  Det  fremgår  af  
figuren,  på  hvilket  grundlag  studierne  blev  ekskluderet.  Det  skal  dog  bemærkes,  at  eksklusions-
kriterierne  ikke  er  gensidigt  udelukkende,  idet  et  studie  vil  kunne  ekskluderes  af  flere  grunde.  I  
disse  tilfælde  er  den  førstkommende  kategori,  forkert  scope,  anvendt.    
  
Dernæst  blev  genbeskrivelsesfasen  iværksat.  Her  blev  de  nu  63  inkluderede  studier  gen-
nemgået  i  deres  helhed  (fuldtekstslæsning),  og  de  blev  genbeskrevet  og  kvalitetsvurderet  i  EPPI-
Reviewer.  Genbeskrivelsessystemet  i  EPPI-Reviewer  indeholder  en  række  almene  og  specifikke  
reviewspørgsmål.  De  almene  reviewspørgsmål  vedrører  bl.a.  studiernes  formål,  populations-
størrelse,  geografisk  oprindelse,  sprog  og  spørgsmål  vedrørende  design,  metode,  transparens  
samt  studiernes  forskningsmæssige  kvalitet  og  relevans.  De  reviewspecifikke  spørgsmål  om-
handler  studiernes  fokus  (pædagogisk  ledelse),  om  de  undersøger  elevers  læring,  trivsel  eller  
udvikling  samt  en  aldersangivelse  af  målgruppen.  Spørgsmålene  blev  besvaret  via  multiple  choi-
ce-svarkategorier,  hvor  det  samtidig  er  muligt  at  uddybe  svarene  i  tilknyttede  kommentarbokse.    
  
På  baggrund  af  genbeskrivelsen  blev  hvert  enkelt  studie  tildelt  en  samlet  evidensvægt,  henholds-
vis  høj,  medium  eller  lav.  Den  samlede  evidensvægt  har  karakter  af  en  samlet,  systematisk  vur-
dering  af  studiernes  forskningsmæssige  kvalitet  og  relevans  i  forhold  til  forskningskortlægnin-
gens  reviewspørgsmål.  Dette  beskrives  yderligere  i  afsnit  2.2.1.  I  genbeskrivelsesprocessen  blev  
17  studier  tildelt  lav  evidensvægt,  mens  46  undersøgelser  blev  tildelt  høj  eller  medium  evidens-
vægt.  Det  skal  bemærkes,  at  alle  63  studier  er  en  del  af  den  systematiske  forskningskort-
lægning,  men  kun  de  46  undersøgelser,  der  er  tildelt  medium  eller  høj  evidensvægt,  indgår  i  
syntesen.  
  
Forskningskortlægningens  sidste  fase  indebar  afrapportering  i  form  af  en  række  abstracts,  
som  følger  en  fast  struktur.  Abstracts  blev  udarbejdet  sideløbende  med  genbeskrivelsen  og  kvali-
tetsvurderingen  og  indeholder  beskrivelser  af  studiernes  forskningsdesign  og  populationsstørrel-
se,  beskrivelser  af  indsatser  og/eller  praksisser  i  studierne,  anvendte  mål  og  analysemetoder  
samt  beskrivelser  af  studiernes  resultater.  Der  blev  udarbejdet  et  abstract  for  hver  af  de  46  un-

                                                                                                
11  Med  referencer  fra  referencer  menes,  at  der  ved  gennemgang  af  litteraturlister  el.  i  inkluderede  studier  er  lokaliseret  øvrige  relevan-

te  referencer.    
12  Flere  af  studierne  blev  undervejs  i  processen  placeret  i  kategorien   ,  såfremt  det  ikke  var  muligt  at  eks-

kludere  studiet  på  baggrund  af  de  tilgængelige  oplysninger.  Først  når  der  var  blevet  fremskaffet  yderligere  informationer  om  referen-

cen,  er  studiet  blevet  henholdsvis  inkluderet  eller  ekskluderet.  
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dersøgelser,  som  blev  tildelt  høj/middel  evidensvægt.  Samtlige  abstracts  kan  findes  i  bilag  1.  
Herefter  blev  der  gennemført  en  tematisk  analyse  af  de  46  undersøgelser,  hvilket  indebar,  at  
der  på  baggrund  af  gennemlæsning  og  analyse  af  de  46  undersøgelser  blev  identificeret  fem  te-
maer,  der  alle  relaterer  sig  til  forskningskortlægningens  overordnede  emne;;  pædagogisk  ledelse.    
  
Den  endelige  afrapportering  tager  form  af  en  narrativ  syntese,  som  er  struktureret  på  baggrund  
af  de  fem  identificerede  temaer,  jf.  kapitel  3.    
  

2.2.1 Tildeling  af  evidensvægt  
Kvalitetsvurderingen  af  studierne  og  tildelingen  af  evidensvægt  beror  på  den  systematiske  frem-
gangsmåde  i  EPPI-Reviewer,  der  er  beskrevet  ovenfor.  Selve  kvalitetsvurderingen  og  tildelingen  
af  evidensvægt  beror  dog  i  sidste  ende  på  en  vurdering  frem  for  blot  en  beskrivelse  af  forsknin-
gen.  Dette  adskiller  sig  fra  den  øvrige  proces  i  kortlægningen,  hvor  fokus  er  på   u-

.    
  
Vurderingen  af  studiernes  forskningskvalitet  og  -relevans  er  baseret  på  tre  evidensvægte,  der  
tilsammen  danner  grundlag  for  tildeling  af  studiernes  samlede  evidensvægt.  De  tre  evidensvægte  
er:    
  
 Evidensvægt  A  vedrører  studiets  metodiske  forskningskvalitet  og  relaterer  sig  derved  til  en  
vurdering  af  pålideligheden  af  studiets  resultater  på  baggrund  af  de  videnskabeligt  acceptere-
de  normer  for  det  anvendte  forskningsdesign  

 Evidensvægt  B  vedrører  studiets  metodiske  relevans  og  er  derved  en  vurdering  af  hen-
sigtsmæssigheden  af  studiets  design  i  forhold  til  den  problemstilling,  der  er  i  fokus  

 Evidensvægt  C  vedrører  studiets  emnemæssige  relevans  og  er  derved  en  vurdering  af  hen-
sigtsmæssigheden  af  studiets  fokus  i  forhold  til  fokusset  i  kortlægningen.  Det  handler  dermed  
om  at  vurdere,  i  hvilken  grad  kortlægningens  fokus  berøres  perifert  eller  centralt  i  studiet.  

  
Et  studie  tildeles  høj  evidensvægt,  når  det  er  kendetegnet  ved  høj  forskningskvalitet  og  -
relevans.  Disse  studier  er  gennemført  i  overensstemmelse  med  de  gældende  videnskabelige  krav  
for  det  anvendte  design,  anvender  relevante  design  og  behandler  kortlægningens  re-
viewspørgsmål  centralt.  Når  et  eller  flere  af  de  nævnte  forhold  ikke  er  opfyldt  i  tilstrækkelig  grad,  
vurderes  studiet  med  medium  evidensvægt.  Såfremt  mange  af  de  ovennævnte  forhold  ikke  er  
opfyldt,  vurderes  studiet  til  lav  evidensvægt.    
  
Studier,  der  er  blevet  tildelt  en  høj  evidensvægt,  kan  fortsat  være  kendetegnet  ved  enkelte  me-
todiske  eller  analytiske  opmærksomhedspunkter.  På  et  overordnet  plan  er  studierne  dog  af  høj  
forskningsmæssig  kvalitet,  og  usikkerheden  om  studiernes  resultater  er  begrænset.  Studier  til-
delt  en  medium  evidensvægt  kan  have  flere  metodiske  eller  analytiske  mangler,  men  der  kan  
fortsat  fæstnes  lid  til  studiernes  resultater.  Usikkerhedsmarginen  i  disse  studier  er  dog  større  end  
i  studierne  med  høj  evidensvægt.  Endelig  har  studier  tildelt  lav  evidensvægt  så  betydelige  mang-
ler,  at  der  ikke  kan  fæstnes  lid  til  studiernes  resultater.  Eksemplet  i  nedenstående  boks  illustrerer  
forskellen  mellem  studier,  der  er  blevet  tildelt  høj,  medium  og  lav  evidensvægt.    
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Boks  2.1:  Eksempel  på  tildeling  af  evidensvægt  

   Nunnery  et  al.  (2011)   Owings  et  al.  (2005)   Condon  (2009)  
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Indsats:  20.795  elever  fordelt  
på  101  skoler  

Kontrol:  21.731  elever  fordelt  
på  101  skoler  

160  skoleledere     130  skoleledere  
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v
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d
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n
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g
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Høj   Medium   Lav  

B
e
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n
d
e
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e
*
*
  

 Stor  gennemsigtighed  om  
anvendte  metoder  og  re-
sultater  

 Stor  stikprøvestørrelse  
med  matching  af  indsats-
skoler  med  kontrolskoler    

 Indsats-  og  kontrolskoler  
er  sammenlignelige  ift.  
bl.a.  elevernes  faglige  re-
sultater  samt  andel  af  res-
sourcesvage  og  tosprogede  
elever  

 Skolelederens  kompeten-
cer  er  kun  målt  på  et  tids-
punkt  i  tid    

 Operationalisering  af  sko-
leledernes  kompetencer  
fremgår  ikke  

 Skoleledernes  kompeten-
cer  vurderes  af  den  lokale  
skoleforvaltning,  hvilket  er  
et  mere  usikkert  mål  end  
fx  lærernes  vurderinger  

 Kontrol  for  den  socioøko-
nomiske  sammensætning  
af  eleverne,  skoletype  og  
antal  års  erfaring  

 Uklarhed  om,  hvorvidt  
stikprøven  er  repræsenta-
tiv  

 Skolerne  inddeles  i  grupper  
på  baggrund  af  elevernes  
karakterer,  men  det  kon-
trolleres  ikke,  om  grupper-
ne  er  sammenlignelige  på  
relevante  variable  

 Svag  analysemetode  i  form  
af  simple  korrelationer  
mellem  forskellige  evalue-
ringspraksisser  og  perfor-
mance  niveauer  

 Effekter  vil  ikke  kunne  
tilskrives  evalueringsprak-
sisser  grundet  fravær  af  
kontrol  

*  Se  bilag  2  for  en  nærmere  beskrivelse  af  de  anvendte  designs.    

**  Dækker  over  de  væsentligste  begrundelser  for  tildelingen  af  evidensvægt  specifikt  for  de  tre  studier.  Kategorien  er  dog  

ikke  udtømmende.  En  samlet  beskrivelse  (abstracts)  af  de  enkelte  studier  findes  i  bilag  1.      

  

Kvalitetsvurderingen  af  studierne  tager  udelukkende  afsæt  i  studiernes  beskrivelser.  Det  er  såle-
des  en  forudsætning  for  tildelingen  af  høj  eller  medium  evidensvægt,  at  studiet  er  afrapporteret  
med  tilstrækkelig  gennemsigtighed  og  indeholder  information  om  studiets  forskningsspørgsmål,  
metode,  stikprøvestørrelse,  dataindsamlings-  og  analysestrategier  og  resultater.  
  
Nedenstående  tabel  viser  antallet  af  undersøgelser  fordelt  på  kortlægningens  tre  evidensvægte  
samt  studiernes  samlede  evidensvægt.  

Tabel  2.1:  Studiernes  evidensvægt  

Evidensvægt   Antal  undersøgelser  

   Høj   Medium   Lav  

Evidensvægt  A:  Studiets  metodiske  forskningskvalitet   28   21   14  

Evidensvægt  B:  Studiets  metodiske  relevans   36   19   8  

Evidensvægt  C:  Studiets  emnemæssige  relevans   42   19   2  

Evidensvægt  E:  Samlet  evidensvægt   29   17   17  

N  =  63  

  

Overstående  tabel  viser,  at  49  studier  ud  af  de  63  er  tildelt  høj  eller  medium  evidensvægt  i  evi-
densvægt  A.  Det  indikerer,  at  forskningsgrundlaget  i  kortlægningen  generelt  er  af  relativt  høj  
kvalitet.  En  endnu  større  andel  af  studierne,  55  studier,  er  blevet  tildelt  høj  eller  medium  evi-
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densvægt  i  relation  til  evidensvægt  B.  Hovedparten  af  studierne  anvender  dermed  et  relevant  
design  til  at  undersøge  den  formulerede  problemstilling.  I  evidensvægt  C  er  61  studier  blevet  
tildelt  høj  eller  medium  evidensvægt,  hvilket  indikerer,  at  næsten  alle  studier  behandler  en  rele-
vant  problemstilling  i  relation  til  kortlægningen,  og  at  behandlingen  af  problemstillingen  er  en  
central  del  af  studierne.    
  
Det  fremgår  ydermere,  at  29  studier  har  fået  tildelt  en  høj  samlet  evidensvægt.  Derudover  har  
17  studier  fået  tildelt  en  medium  evidensvægt,  mens  17  andre  studier  er  tildelt  en  lav  evidens-
vægt.  Således  er  langt  størstedelen  af  studierne  i  forskningskortlægningen  karakteriseret  ved  en  
solid  forskningsmæssig  kvalitet  og  relevans.  Det  skyldes  hovedsageligt  lav  forskningsmæssig  
kvalitet  eller  lav  metodisk  relevans,  at  en  række  studier  er  tildelt  lav  evidensvægt.    
  

2.3 Karakteristik  af  den  indsamlede  viden  
Nedenfor  gives  en  overordnet  karakteristik  af  den  i  forskningskortlægningen  indsamlede  viden.  
Dette  omfatter  en  kort  beskrivelse  af  studiernes  geografiske  spredning,  de  anvendte  forsknings-
design,  studiernes  skolekontekst  samt  studiernes  fokus.    
  
Nedenstående  tabel  viser  studiernes  fordeling  på  nordisk  og  international  forskning  samt  den  
nærmere  fordeling  på  lande.    

Tabel  2.2:  Studiernes  fordeling  på  nordisk  og  international  forskning  samt  lande  

Undersøgelsesland   Antal  undersøgelser  

Danmark   5  

Sverige     2  

Norge   1  

Nordisk  forskning  total     8  

USA     40  

UK   5    

Canada     2  

Australien   2  

New  Zealand     2  

Holland   4  

Grækenland   2  

Ungarn   1  

International  forskning  total     58*  

N  =  63  

*  Den  internationale  forskning  summerer  til  58,  da  et  studie  er  foretaget  i  fire  lande.    

Reviews  er  registreret  på  baggrund  af  udgivelsesland.    

  
Som  det  fremgår  af  tabellen,  er  hovedparten  af  de  inkluderede  studier  international  forskning,  
mens  otte  studier  er  nordisk  forskning.  Tabellen  viser  endvidere,  at  studierne  har  en  relativt  bred  
geografisk  dækning.  Langt  størstedelen  af  studierne     40  studier     er  gennemført  i  USA.  Derud-
over  er  fem  studier  gennemført  i  England,  fire  i  Holland  samt  to  i  henholdsvis  Canada,  Australien,  
New  Zealand  og  Grækenland.  De  otte  nordiske  studier  udgøres  af  fem  danske  studier,  to  svenske  
og  et  enkelt  norsk  studie.    
  
Tabel  2.3  viser  de  anvendte  forskningsdesign  i  de  inkluderede  undersøgelser  fordelt  på  nordiske  
studier,  internationale  studier  samt  på  tværs  af  alle  de  inkluderede  studier.  Der  henvises  til  bilag  
2  for  en  nærmere  beskrivelse  af  de  enkelte  forskningsdesign.  
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Tabel  2.3:  Studiernes  forskningsdesign  

Forskningsdesign   Norden   Internationalt   Total  

Systematisk  review   1   7   8  

Randomiseret,  kontrolleret  forsøg  (RCT)     0   6   6  

Kvasi-eksperiment   0   9   9  

Longitudinelt  studie   1   10   11  

Casekontrolstudie     1   0   1  

Tværsnitsstudie   2   26   28  

Casestudie   3   0   3  

N  =  63  

*  Figurens  tal  summerer  til  66,  da  tre  studier  er  baseret  på  to  forskningsdesign.  

Reviews  er  registreret  på  baggrund  af  udgivelsesland.  

  
Det  ses,  at  næsten  halvdelen  af  studierne  i  nærværende  forskningskortlægning  er  baseret  på  
tværsnitsdesign.  Herefter  er  det  næstmest  hyppige  design  longitudinelle  studier.  Til  gengæld  er  
eksperimentelle  forskningsdesigns  relativt  sjældent  anvendt  inden  for  forskningen  vedrørende  
pædagogisk  ledelse,  hvilket  illustreres  ved,  at  blot  seks  studier  er  baseret  på  randomiserede,  
kontrollerede  forsøg,  mens  ni  studier  er  baseret  på  kvasi-eksperimenter.  Endelig  indgår  otte  sy-
stematiske  reviews  (baseret  på  mere  end  400  studier),  et  enkelt  casekontrolstudie  samt  tre  ca-
sestudier.    
  
I  forlængelse  heraf  viser  fordelingen  af  forskningsdesign  mellem  de  nordiske  og  internationale  
studier,  at  alle  eksperimentelle  designs  er  anvendt  i  internationale  studier,  mens  alle  casestudier  
er  af  nordisk  ophav.  Dermed  tegner  der  sig  et  billede  af,  at  den  internationale  forskning  i  højere  
grad  end  den  nordiske  forskning  bruger  forskningsdesigns,  der  kan  anvendes  til  at  opgøre  effekt.  
  
Tabel  2.4  nedenfor  viser  fordelingen  af  studier  fordelt  på  skolekontekst.    

Tabel  2.4:  Skolekontekst  for  børnene,  der  indgår  i  studierne    

Skolekontekst   Antal  undersøgelser  

Indskoling   4  

Mellemtrin   10  

Udskoling   9  

Ungdomsuddannelse     1  

Indskoling  og  mellemtrin   15  

Indskoling-udskoling  (grundskole)   8  

Indskoling-ungdomsuddannelse   12  

Øvrige  kombinationer   3  

Uklart/ikke  oplyst   1  

N  =  63  

  
Optællingen  er  foretaget  på  baggrund  af  skolekontekst  frem  for  elevernes  alder,  hvilket  for  det  
første  skyldes,  at  skolelederens  pædagogiske  ledelsespraksis  ikke  forventes  at  have  forskellig  
effekt  på  baggrund  af  elevernes  alder.  For  det  andet  er  elevernes  alder  i  studierne  sjældent  be-
grundet  i  bevidste  valg,  der  er  knyttet  til  en  given  indsats,  men  skyldes  snarere  bekvemmelig-
hedsudvalgte  stikprøver.  Da  skolekontekster  kan  variere  på  tværs  af  lande,  er  både  elevernes  
klassetrin  og  alder  basis  for  inddelingen  i  skolekontekst.13    
  

                                                                                                
13  Inddelingen  af  skolekontekst  er  baseret  på:  Indskoling:  Dagtilbud,  børnehaveklasse,  1.-3.  klasse,  6-9-årige;;  Mellemtrin:  4.-6.  klas-

se,  10-12-årige;;  udskoling:  7.-10.  klasse,  13-16-årige;;  ungdomsuddannelse:  >10.  klasse,  >16  år.    
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Det  ses,  at  flertallet  af  studierne  er  foretaget  på  tværs  af  skolekontekster,  heraf  flest  i  indskolin-
gen  og  på  mellemtrinnet.  En  betydelig  mængde  studier  undersøger  ligeledes  effekter  i  hele  
grundskolen  eller  fra  indskoling  helt  frem  til  ungdomsuddannelse.      
  
Endelig  omhandler  tabel  2.5  studiernes  fokus.  Med  studiernes  fokus  menes,  hvilke  variable  ind-
satserne  i  studierne  søger  at  påvirke     altså  studiernes  effektmål.  I  nærværende  kortlægning  
undersøges  effekter  på  elevernes  faglige  læring,  udvikling  og  trivsel.  

Tabel  2.5:  Studiernes  fokus    

N  =  63  

*  Tabellens  tal  summerer  til  mere  end  63,  da  flere  af  studierne  har  mere  end  et  fokus.  
  
Tabellen  viser,  at  samtlige  studier  i  kortlægningen  fokuserer  på  indsatser  og  praksisser,  der  sø-
ger  at  påvirke  elevernes  faglige  læring.  Derudover  undersøger  fem  studier  betydningen  af  ele-
vernes  trivsel,  mens  to  studier  ligeledes  undersøger  elevernes  udvikling.  Det  er  værd  at  bemær-
ke,  at  det  hovedsageligt  er  nordiske  studier,  der  undersøger  elevernes  trivsel  og  udvikling.    
  

2.3.1 Forskningskvalitet  i  feltet  vedrørende  pædagogisk  ledelse  
Samlet  set  er  den  inkluderede  forskning  i  kortlægningen  vedrørende  pædagogisk  ledelse  kende-
tegnet  ved,  at  den  hovedsageligt  anvender  forskningsdesigns,  som  er  mindre  stærke  i  forhold  til  
at  kunne  tilskrive  effekt  til  en  given  indsats.  Eksempelvis  anvendes  randomiserede,  kontrollerede  
forsøg  og  kvasi-eksperimenter  kun  i  mindre  omfang.  Til  gengæld  er  feltet  karakteriseret  ved  brug  
af  avancerede  analysemetoder  såsom  statistisk  modellering  og  kvasi-eksperimentelle  analyse-
metoder.  Der  henvises  til  bilag  2  for  en  introduktion  til  disse  analysemetoder.    
  
Dette  mønster  i  anvendelsen  af  forskningsdesign  og  analysemetoder  skal  ses  i  forlængelse  af,  at  
forskningsfeltet  vedrørende  pædagogisk  ledelse  hovedsageligt  undersøger  ledelsespraksisser  
frem  for  egentlige  indsatser.  Dette  skyldes  blandt  andet  de  praktiske  udfordringer  i  forhold  til  at  
tilskrive  skoleledere  eller  lærere  til  indsats-  og  kontrolgrupper.  For  eksempel  vil  det  udgøre  en  
udfordring  at  finde  skoleledere  helt  uden  efteruddannelse  til  en  kontrolgruppe  for  en  given  efter-
uddannelsesindsats14.  Ligeledes  rejser  anvendelsen  af  eksperimentelle  forskningsdesigns  en  ræk-
ke  etiske  spørgsmål,  eksempelvis  i  forhold  til  det  at  efterprøve  betydningen  af  forskellige  ledel-
sespraksisser,  når  forskningen  peger  på,  at  nogle  praksisser  fører  til  bedre  resultater  for  eleverne  
end  andre.    
  
Endvidere  er  det  værd  at  bemærke,  at  der  indgår  hele  otte  reviews  i  kortlægningen,  hvilket  indi-
kerer,  at  der  er  tale  om  et  stort  forskningsfelt.  Imidlertid  er  det  også  vigtigt  at  bemærke,  at  de  
mange  reviews  i  stort  omfang  behandler  den  samme  litteratur  vedrørende  pædagogisk  ledelse.  
Dermed  fremstår  litteraturen  om  pædagogisk  ledelse     såvel  som  evidensen  herfor     som  større  
end  det  reelt  er  tilfældet.    
  
  

     

                                                                                                
14  Denne  generelle  udfordring  illustreres  blandt  andet  i  studiet  af  Quint  et  al.  (2008),  hvor  lærerne  på  sammenligningsskolerne  har  fået  

lige  så  meget  eller  mere  faglig  opkvalificering  som  lærerne  på  indsatsskolerne  i  løbet  af  undersøgelsesperioden.    

Undersøgelsernes  fokus   Antal  undersøgelser  

Faglig  læring   63  

Udvikling   2  

Trivsel   5  
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3. TEMATISK  SYNTESE  

I  dette  kapitel  præsenteres  kortlægningens  narrative,  tematiske  syntese,  der  består  af  i  alt  fem  
temaer.  Temaerne  repræsenterer  forskellige  dimensioner  af  pædagogisk  ledelse  og  indeholder  
ledelsesopgaver  og  -praksisser,  der  på  et  overordnet  plan  kan  være  med  til  at  højne  kvaliteten  af  
den  enkelte  skoles  undervisningspraksis  og  herigennem  sikre  elevernes  faglige,  trivselsmæssige  
og  alsidige  udvikling.  Temaerne  opridses  kort  nedenfor:      
  
 Det  første  tema  handler  om  udvikling  af  skolens  professionelle  kapacitet  og  omfatter  
en  række  studier,  der  sætter  fokus  på  skolens  professionelle  kapacitetsudvikling  igennem  
bl.a.  rekruttering  af  kvalificerede  medarbejdere,  faglig  opkvalificering  af  lærere  såvel  som  
skoleledere  og  lærernes  muligheder  for  løbende  sparring  med  faglige  ressourcepersoner,  fx  
læsevejledere.    
  

 Det  andet  tema  omhandler  organisering  af  den  samarbejdende  skole  og  præsenterer  en  
række  studier,  som  belyser  ledelsespraksisser,  der  er  befordrende  for  et  godt  eksternt  og  in-
ternt  samarbejde  om  elevernes  læring  og  udvikling.  Temaet  berører  eksempelvis  betydningen  
af  kollaborativ  ledelse,  videndelingsnetværk  samt  inddragelse  af  forældre,  lokalsamfundet  og  
øvrige  interessenter  i  en  åben  og  inddragende  skole.    

  
 Det  tredje  tema  sætter  fokus  på  sammenhængen  mellem  skolernes  læringskultur  og  fag-
lig  progression  for  eleverne  og  omfatter  studier,  der  belyser  skolelederens  muligheder  for  at  
øge  kvaliteten  af  skolens  læringsmiljø,  fx  via  udarbejdelsen  af  mål  og  visioner  for  elevernes  
læring  og/eller  ved  hjælp  af  et  positivt  præstationspres  på  elever  såvel  som  på  lærere.  En  
stor  del  af  de  ledelsesmæssige  tilgange,  der  behandles  i  dette  tema,  er  inspireret  af  teorien  
om  forandringsledelse15.    

  
 Det  fjerde  tema  handler  om  skolelederens  rolle  i  udviklingen  af  undervisningspraksis  
og  behandler  en  række  studier,  der  belyser  undervisningsfokuserede  ledelsespraksisser.  Un-
dervisningsfokuseret  ledelse  indebærer  en  direkte  involvering  af  skolelederen  i  udformningen,  
udviklingen  og  evalueringen  af  undervisningens  indhold  og  pædagogiske  metoder,  fx  ved  
hjælp  af  jævnlige  klasserumsobservationer  og  direkte  feedback  til  lærere.    

  
 Det  sidste  og  femte  tema  drejer  sig  om  skolernes  evalueringskultur  og  omfatter  studier,  
der  sætter  fokus  på  skolers  systematiske  indsamling  af  data  om  elevernes  faglige  udvikling,  
og  hvordan  denne  viden  kan  anvendes  aktivt  til  at  udvikle  undervisningen,  så  alle  elever  får  
de  bedste  betingelser  for  at  dygtiggøre  sig.      

  
Det  er  vigtigt  at  understrege,  at  temaerne  ovenfor  alle  repræsenterer  overlappende  dimensio-
ner  af  pædagogisk  ledelse,  der  ikke  meningsfuldt  kan  adskilles.  Eksempelvis  kan  professionel  
kapacitetsudvikling  ses  som  en  betingelse  for,  at  skoler  kan  udvikle  en  læringskultur  af  høj  kvali-
tet,  da  det  kræver  fagligt  dygtige  og  engagerede  lærere  at  skabe  et  læringsmiljø,  hvor  alle  elever  
har  mulighed  for  at  udvikle  sig  og  blive  så  fagligt  dygtige,  som  de  kan.    
  
Dette  overlap  mellem  temaerne  udgør  en  vigtig  indholdsmæssig  pointe  i  forskningen  om  pæda-
gogisk  ledelse,  der  netop  peger  på,  at  ikke  kun  kernelementerne  i  pædagogisk  ledelse  er  af  be-
tydning  for  elevernes  faglige,  trivselsmæssige  og  alsidige  udvikling.  Der  er  således  mange  for-
hold,  der  påvirker  skolelederens  mulighed  for  at  fremme  elevernes  faglige  præstationer.  Dette  

                                                                                                
15  I  indeværende  kortlægnin transformative  leadership

litteraturen  om  pædagogisk  ledelse  (se  fx  Robinson  et  al.,  2009).  Denne  ledelsesmodel  kan  på  et  overordnet  plan  karakteriseres  som  

strategisk  ledelse  af  skolen  som  organisation,  og  ledelsespraksisser  indeholdt  i  modellen  indebærer  eksempelvis,  at  skolelederen  

opstiller  mål  og  visioner  for  skolen,  understøtter  den  professionelle  udvikling  af  skolens  medarbejdere  og  udvikler  kollaborative  net-

værk  på  skolen  med  fokus  på  erfaringsudveksling  og  videndeling  (se  også  boks  3.2).  Anvendelsen  af  begrebet  forandringsledelse  

varierer  dog  på  tværs  af  studierne  inkluderet  i  syntesen.    
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fremgår  også  af  figuren  nedenfor,  som  præsenterer  kortlægningens  overordnede  forandringsteo-
ri.  Forandringsteorien  er  opstillet  på  baggrund  af  de  virkningsfulde  mekanismer,  som  kortlægnin-
gen  har  identificeret,  og  de  enkelte  trin  i  forandringsteorien  udfoldes  mere  udførligt  under  figuren  
og  i  resten  af  syntesen.    
  

Figur  3.1  Overordnet  forandringsteori  (kortlægningens  kausalforståelse)  

  
  
  
Forandringsteorien  har  til  formål  at  beskrive  sammenhænge  mellem  ressourcer  (fx  lovgivning  og  
økonomiske  ressourcer),  aktiviteter  og  outputs  (i  kortlægningen  defineret  som  kategorier  af  le-
delsesopgaver)  og  effekter  på  elevernes  faglige,  trivselsmæssige  og  alsidige  udvikling.  Foran-
dringsteorien  kan  alt  andet  lige  kun  præsenteres  på  et  overordnet  niveau  og  yder  ikke  retfærdig-
hed  til  de  årsagssammenhænge,  der  er  beskrevet  og  præsenteret  i  de  enkelte  studier.  I  forhold  
til  kortlægningens  overordnede  kausalmodel  er  det  væsentligt  at  understrege,  at  der  ikke  er  et  
klart  skel  mellem  aktiviteter  i  form  af  ledelsesopgaver  (udviklingen  af  skolens  professionelle  ka-
pacitet  og  organisering  af  den  samarbejdende  skole)  og  outputs  i  form  af  ledelsespraksisser  (læ-
ringskultur  og  faglig  progression,  udviklingen  af  undervisningspraksis  og  evalueringskultur).  Le-
delsesopgaver  og  ledelsespraksisser  skal  således  betragtes  som  et  sammenhængende  hele  (i  
forandringsteorien  illustreret  ved  den  boks,  der  omgiver  aktiviteter  såvel  som  outputs).  Det  skal  
endvidere  understreges,  at  kortlægningens  hovedfokus  har  været  at  identificere  ledelsesopgaver  
og  -praksisser  rettet  mod  at  øge  elevernes  faglige  resultater.  Såfremt  disse  studier  også  har  un-
dersøgt  betydningen  af  relevante  ledelsesopgaver  og  -praksisser  for  elevernes  trivselsmæssige  
og  alsidige  udbytte,  er  dette  også  beskrevet  og  medtaget  i  kortlægningen.  Elevernes  trivsel  og  
alsidige  udvikling  har  dog  ikke  udgjort  hovedfokus  i  nærværende  kortlægning  (i  forandringsteori-
en  illustreret  ved,  at  dette  outcome-   
  
Størstedelen  af  studierne  i  indeværende  syntese  bygger  på  meget  komplekse  modeller,  der  bely-
ser  direkte  såvel  som  indirekte  effekter  af  pædagogisk  ledelse  på  elevernes  faglige,  trivsels-
mæssige  og  alsidige  udvikling  (illustreret  i  forandringsteorien  ved  en  direkte  pil  fra  aktiviteter  og  
outputs  til  virkninger  på  elevniveau).  Der  er  mindst  tre  kilder  til  denne  kompleksitet,  der  indbyr-
des  forstærker  hinanden.    
  
For  det  første  er  forskningen  om  pædagogisk  ledelse  kendetegnet  ved  manglende  entydighed  og  
klarhed  i  anvendelsen  af  kernebegreber.  Der  er  i  litteraturen  langt  fra  enighed  om,  hvad  pæda-
gogisk  ledelse  egentlig  indebærer,  og  det  medfører  en  meget  bred  spændvidde  i  de  ledelsesprak-
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sisser,  som  feltet  belyser,  hvilket  igen  påvirker  muligheden  for  at  drage  entydige  konklusioner  
om  effektiv  pædagogisk  ledelse.  I  syntesen  håndteres  denne  udfordring  ved  hjælp  af  et  tværgå-
ende  blik  på  forskningen,  hvor  fællesnævnerne  på  tværs  af  studierne  om  pædagogisk  ledelse  
fremhæves  under  de  enkelte  temaer.            

Boks  3.1:  Direkte  og  indirekte  effekter  

  
  
For  det  andet  kan  effekten  af  skolelederens  anvendelse  af  pædagogiske  ledelsesværktøjer  sjæl-
dent  isoleres  fra  øvrige  skolefaktorer,  der  også  indvirker  på  elevernes  faglige  udvikling,  fx  elev-
sammensætningen,  lokale  skolestrategier  og  nationale  kvalitetsstandarder  for  læreruddannel-
sen16.  Effekten  af  skolens  ledelse  vil  typisk  være  kontekstafhængig  og  dermed  svær  at  håndtere  
analytisk,  så  det  reelt  afspejler  den  komplekse  virkelighed,  som  skoleledere  navigerer  i  til  dagligt.  
Når  studierne  alligevel  forsøger  at  indfange  denne  kompleksitet,  medfører  det,  at  antallet  af  fak-
torer  inkluderet  i  modellerne,  der  undersøger  effekten  af  pædagogisk  ledelse,  stiger  markant.  
Konsekvensen  heraf  er,  at  effekterne  af  pædagogisk  ledelse  muligvis  kan  virke  mindre,  end  de  i  
realiteten  er  (for  en  diskussion  heraf,  se  fx  Heck  &  Moriyama,  2010).    
  
For  det  tredje  forsøger  en  stor  del  af  de  i  syntesen  inkluderede  studier  at  indfange  denne  kom-
pleksitet  ved  at  anvende  sammensatte  mål  til  at  belyse  effekten  af  pædagogisk  ledelse.  De  fleste  
studier  undersøger  således  den  samlede  effekt  af  mere  end  én  pædagogisk  ledelsespraksis  ad  
gangen,  og  i  nogle  tilfælde  kan  det  derfor  være  svært  at  afgøre  den  selvstændige  effekt  af  de  
enkelte  ledelsespraksisser.  De  sammensatte  mål  bruges  i  syntesen  til  at  sandsynliggøre  selv-
stændige  effekter  af  relevante  ledelsespraksisser,  og  det  fremgår  i  syntesen,  når  studierne  un-
dersøger  den  samlede  effekt  af  en  given  ledelsespraksis  kombineret  med  øvrige  elementer  af  
pædagogisk  ledelse.    
  
Hvert  tema  indledes  i  det  følgende  med  en  skematisk  præsentation  af  de  studier,  der  relaterer  
sig  til  det  enkelte  tema.  Som  følge  af  kompleksiteten  i  feltet  om  pædagogisk  ledelse  optræder  
mange  af  studierne  i  syntesen  under  flere  temaer.  I  den  skematiske  præsentation  af  studierne  
lægges  der  vægt  på  de  elementer,  der  er  centrale  for  det  givne  tema,  og  beskrivelserne  af  studi-
erne  er  derfor  ikke  nødvendigvis  sammenfaldende  på  tværs  af  temaerne.  Præsentationen  af  stu-
dierne  efterfølges  af  en  kort  karakteristik  af  forskningen  på  det  givne  område.  Herefter  følger  en  
tværgående  behandling  af  indsatser  og  praksis,  der  falder  under  de  enkelte  temaer.  Afslutnings-

                                                                                                
16  Dette  er  blandt  andet  et  resultat  af,  at  der  på  dette  område  er  foretaget  relativt  få  randomiserede,  kontrollerede  forsøg  og  kvasi-

eksperimentelle  designs.  

Et  gennemgående  og  dominerende  metodisk  tema  er,  om  skolelederen  har  mulighed  for  at  påvirke  ele-

vernes  faglige,  trivselsmæssige  og  alsidige  udvikling  direkte,  eller  om  skolelederen  i  højere  grad  spiller  

en  indirekte  rolle  for  elevernes  læring  og  udvikling,  eksempelvis  igennem  opkvalificering  af  skolens  

undervisningspraksis.  

  

I  mange  studier  måles  effekten  af  skolelederens  ledelsespraksisser  på  elevernes  faglige  outcomes  såle-

des  direkte,  og  studiernes  resultater  er  i  syntesen  afrapporteret  herefter.  Flere  af  studierne  argumente-

rer  dog  for,  at  effekten  faktisk  er  indirekte  og  går  igennem  en  række  faktorer,  som  ikke  umiddelbart  

indfanges  af  de  anvendte  analytiske  modeller,  fx  lærernes  kollektive  tiltro  til,  at  de  kan  rykke  eleverne  

fagligt.  Imidlertid  er  det  ikke  muligt  helt  at  afskrive  de  direkte  effekter  af  skolelederens  ledelsespraksis  

på  elevernes  læring  og  udvikling.  Flere  af  de  belyste  ledelsespraksisser  går  således  meget  tæt  på  ele-

vernes  hverdag  på  skolen  og  elevernes  læringspraksis,  og  det  kan  ikke  afvises,  at  den  tætte  interaktion  

mellem  skoleleder  og  elever  muligvis  også  kan  rykke  elevernes  faglighed.  Dette  gælder  eksempelvis  

skolelederens  opretholdelse  af  et  disciplinært  klima  i  og  udenfor  klasseværelset  såvel  som  skolelederens  

rolle  i  udviklingen  af  undervisningens  indhold,  metoder  og  praksis,  der  ofte  indebærer,  at  skolelederen  

er  til  stede  i  undervisningssituationen.      
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vis  præsenteres  de  virkningsfulde  mekanismer  og  særlige  implementeringsforhold,  der  er  identifi-
ceret  som  led  i  kortlægningen.  Det  er  langt  fra  alle  studier,  der  indeholder  eksplicitte  overvejelser  
i  relation  til  implementeringen  af  indsats  eller  praksis,  ligesom  at  forudsætningerne  og  bevæg-
grunde  for  at  afdække  eventuelle  implementeringsforhold  er  forskellige  på  tværs  af  studier.  Disse  
forhold  afspejler  sig,  at  der  er  stor  variation  i  de  belyste  implmenteringsforhold  på  tværs  af  syn-
tesens  temaer.    
  
Mere  detaljerede  beskrivelser  af  de  enkelte  indsatser  og  praksisser  kan  findes  i  bilag  1,  der  inde-
holder  beskrivelser  af  alle  de  studier,  der  er  inkluderet  i  kortlægningen.  
  

3.1 Udvikling  af  skolens  professionelle  kapacitet    
Det  første  tema  omhandler  skolens  professionelle  kapacitetsudvikling.  Fælles  for  studierne  i  dette  
tema  er  et  fokus  på  skolen  som  organisation,  og  om  og  på  hvilken  måde  skolens  professionelle  
eller  faglige  kapacitet  har  betydning  for  skolens  evne  til  at  udvikle  elevernes  faglige  resultater,  
alsidige  udvikling  og  trivsel.  Temaet  er  centralt  for  denne  kortlægnings  overordnede  fokus,  da  
skolelederen  som  led  i  sin  pædagogiske  ledelse  kan  påvirke  og  udvikle  organisationens  samlede  
kapacitet  med  forskellige  typer  af  tiltag.  
  
Det  skal  indledningsvis  bemærkes,  at  der  i  studierne  i  dette  tema  anvendes  en  række  forskellige  
begreber  til  at  beskrive  udvikling  i  skolens  kapacitet.  I  en  gruppe  af  studier  anvendes  begrebet  
faglig  kapacitet  (academic  capacity),  i  en  anden  gruppe  studier  anvendes  begrebet  professionel  
udvikling,  mens  en  tredje  gruppe  af  studier  anvender  begrebet  human  kapital  eller  ressourcer  
(HR).  Vi  anser  i  dette  tema  disse  begreber  som  tilhørende  et  samlet  kapacitetsbegreb,  som  byg-
ger  på  en  organisationsforståelse,  hvor  der  er  fokus  på  personalets  faktiske  evne     individuelt  
eller  kollektivt     til  at  løse  de  opgaver,  de  har  ansvar  for  (se  eksempelvis  Leithwood,  2006).    
  
Der  er  i  alt  identificeret  16  studier,  der  tilhører  temaet  om  udvikling  af  skolens  professionelle  
kapacitet.  Studierne  fremgår  af  nedenstående  tabel  og  behandles  yderligere  i  resten  af  afsnittet.  
For  yderligere  detaljer  om  det  enkelte  studie  henvises  til  bilag  1.  
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  Tabel  3.1:  Tabel  over  studier  tilhørende  temaet  om  udvikling  af  skolens  professionelle  kapacitet  

Studie   Land   Praksis/Indsats   Skolekontekst   Outcome-mål   Populations  størrel-
se  

Design  

Amendum  &  
Fitzgerald  
(2013)  

USA   Støtte  til  læreres  professionelle  udvik-
ling  via  faglige  læsevejledere,  som  
følger  den  lokale  udvikling  af  lærere  på  
skolerne  

Indskoling  (0.-2.  
klasse)  

Læsning   N  =  957  elever,  262  
lærere  og  20  skolele-
dere  

Longitudinelt  
studie  over  
to  år  

Andersen  &  
Winther  (2011)  

Danmark   Lederens  brug  af  personaleledelse  som  
redskab,  herunder  skolelederens  fokus  
på  lærernes  faglige  kvalifikationer  ved  
ansættelse,  samt  fokus  på  lærernes  
efteruddannelse.  Betydningen  af  skole-
lederuddannelse  

Udskoling  (hovedsa-
geligt  9.  klasse)  

Trivsel  og  resultater  
i  dansk  og  matema-
tik  

N  =  501  skoleledere,  
1.130  lærere,  4.401  
forældre,  henholdsvis  
4.311  og  52.420  elever  

Tværsnit  
(primært)  

Campell  &  Mal-
kus  (2011)  

USA   Uddannelse  af  faglige  matematik-
vejledere,  der  har  til  opgave  at  vejlede  
lærere  individuelt  og  i  team  om  evalu-
ering/vurdering,  kommunikation  mv.  

Indskoling  og  mel-
lemtrin  (3.-5.  klasse)  

Matematik   N  =  24.759  elever  og  
1.169  lærere  

Randomiset,  
kontrolleret  
forsøg  

Corcoran  et  al.  
(2011)  

USA   14-måneders  intensiv  skoleleder-
uddannelse  

Indskoling,  mellem-
trin  og  udskoling  (3.-
8.  klasse)  

Engelsk  og  mate-
matik  

Indsats:    

N  =  109  skoleledere  

Kontrol:    

N  =  331  skoleledere    

Kvasi-
eksperiment  

Hallinger  &  
Heck  (2010)  

USA   Fokus  på  personalets  udvikling  gen-
nem  systematisk,  koordineret  efterud-
dannelse  med  fokus  på  normalunder-
visning    

Indskoling  og  mel-
lemtrin  (3.-5.  klasse)  

Læsning  og  mate-
matik  

N  =  12.480  elever  og  
192  skoler  

Longitudinelt  
studie  over  
tre  skoleår    

Hattie  (2009)*   New  Zealand   Skoleledelse,  der  understøtter  og  ska-
ber  rum  for  lærerens  professionelle  
udvikling  

Dagtilbud,  grundsko-
le,  ungdoms-
uddannelse  og  vide-
regående  uddannel-
ser  

Læsning,  matema-
tik,  naturviden-
skabelige  fag  og  
samfundsfag  (pri-
mært)  

Fem  metaanalyser   Syntese  af  
metaanaly-
ser    

Heck  &  Mo-
riyama  (2010)  

USA   Personalesammensætning  og  skole-
ledelsens  mulighed  for  indflydelse  
herpå.  Undervisningspraksis,  herunder  
lærernes  professionelle  kapacitet  

Mellemtrin  (4.  og  5.  
klasse)  

Læsning  og  mate-
matik  

N  =  12.342  4.  klasses  
elever  og  12.831  5.  
klasses  elever  

Tværsnit  

Loeb  et  al.  
(2012)  

USA   Udmøntning  af  personalepolitik,  her-
under  ansættelse  og  fastholdelse  af  
effektive  lærere  samt  afskedigelse  af  

Indskoling,  mellem-
trin  og  udskoling  (3.-
10.  klasse)  

Læsning  og  mate-
matik  

N  =  351.888  elever  og  
ca.  10.000  lærere  

Longitudinelt  
studie  over  
syv  år    
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Studie   Land   Praksis/Indsats   Skolekontekst   Outcome-mål   Populations  størrel-
se  

Design  

mindre  effektive  lærere.  Betydningen  
af  skolelederens  praksis  i  relation  til  
udvikling  af  allerede  ansatte  lærere  på  
skolen  

Mehlbye  (2010)   Danmark   Skolelederens  fokus  på  udvikling  af  
skolens  faglige  kapacitet  via  aktiv  
rekruttering  af  fagligt  kompetente  
lærere  

Folkeskole**  

(0.-9.  klasse)  

Dansk  og  matema-
tik  

N  =  12  skoler,  6  politi-
kere,  13  skolechefer,  
33  skoleledere,  66  
lærere  og  70  elever  

Casestudie  

Nordenbo  et  al.  
(2010)  

Danmark   Skolelederens  fokus  på  skolens  faglige  
kapacitet  via  fokus  og  indflydelse  på  
ansættelse  og  fyring  

Grundskole    

(0.-10.  klasse)  

Faglige  resultater,  
hovedsageligt  læs-
ning  og  matematik  

71  studier   Systematisk  
review  

Nunnery  (2012)   USA   1-årig  national  skolelederuddannelse   Indskoling,  mellem-
trin  og  udskoling  og  
ungdomsuddannelse  
(3.-8.  samt  11.  klas-
se)  

Læsning  og  mate-
matik  

Indsats:    

N  =  20.795  elever  

Kontrol:    

N  =  21.726  elever    

Kvasi-
eksperiment    

Robinson  et  al.  
(2009)*  

New  Zealand   Skolelederens  prioritering  af  og  delta-
gelse  i  professionel  udvikling  af  skolens  
lærere  

Grundskole  og  ung-
domsuddannelser  
(0.-12.  klasse)  

Læsning  og  mate-
matik  (primært)  

134  studier   Systematisk  
review  

Shin  &  Slater  
(2010)  

USA,  Eng-
land,  Austra-
lien  og  Un-
garn  

Lederens  fokus  på  professionel  udvik-
ling  af  lærere  

Udskoling  (8.  klasse)   Matematik  og  na-
turvidenskab  

N  =  5.482  amerikanske  
elever,  2.859  engelske  
elever,  3.019  austral-
ske  elever,  2.699  un-
garske  elever  

Tværsnit  
(kompara-
tivt)  

Talbert  (2009)   USA   Skolelederens  indflydelse  på  ansættel-
se  af  nye  lærere  og  professionel  udvik-
ling  

Ungdomsuddannelse  
(high  school)  

Faglige  resultater   N  =  7.487  skoleledere   Tværsnit  

Törnsén  (2009)   Sverige   Skoleledelsespraksis,  herunder  betyd-
ningen  af  et  fokus  på  professionel  
udvikling  

Udskoling  (9.  klasse)   Faglige  afgangs-
resultater  og  socia-
le  færdigheder  

N  =  24  skoler,  393  
lærere  og  2.128  elever  

Tværsnit  

Witziers  et  al.  
(2003)*  

Holland   Skolelederen  understøttelse  af  lærer-
nes  professionelle  udvikling  

Grundskole  og  ung-
domsuddannelse  (0.-
12.  klasse)  

Læsning  og  mate-
matik  (primært)  

37  studier   Systematisk  
review  

*Systematisk  review,  angiver  derfor  udgivelsesland.    
**  Studiet  undersøger  både  indskoling,  mellemtrin  og  udskoling  via  interviews  med  lærerne.  Der  deltager  imidlertid  kun  elever  fra  8.  og  9.  klasse  i  undersøgelsen.    
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3.1.1 Forskning  på  området  
Forskningen  vedrørende  udvikling  af  skolens  professionelle  kapacitet  er  kendetegnet  ved  en  ræk-
ke  tendenser.  For  det  første  ses  det,  at  den  nordamerikanske  forskning  dominerer  dette  forsk-
ningsfelt.  Således  er  ni  af  studierne  udgivet  i  USA.  Temaet  indeholder  desuden  fire  nordiske  stu-
dier,  hvor  tre  er  udgivet  i  Danmark  og  et  i  Sverige  samt  to  new  zealandske  studier  og  et  enkelt  
hollandsk  studie.  Endelig  omhandler  et  enkelt  studie  fire  forskellige  lande.      
  
For  det  andet  ses  det,  at  studierne  er  baseret  på  en  række  forskellige  forskningsdesigns.  Fem  
studier  er  baseret  på  tværsnitsdesigns  med  moderate  til  meget  store  populationsstørrelser  (mel-
lem  2.128  og  351.888  elever),  mens  tre  studier  er  baseret  på  longitudinelle  designs  af  2-7  års  
varighed.  Derudover  indgår  to  kvasi-eksperimentelle  studier,  et  randomiseret,  kontrolleret  for-
søg,  tre  systematiske  reviews  og  en  syntese  af  metaanalyser.    
  
Endelig  indgår  et  kvalitativt  casestudie.  Det  skal  bemærkes,  at  udvælgelsen  af  caseskoler  i  det  
kvalitative  casestudie  er  foretaget  på  baggrund  af  en  statistisk  analyse  af  registerdata  om  ele-
vernes  faglige  resultater.  Samlet  set  er  12  ud  af  de  16  studier  tildelt  høj  evidensvægt,  hvormed  
kvaliteten  af  studierne  generelt  kan  siges  at  være  høj.    
  

3.1.2 Indsatser  og  praksisser  
Studierne  vedrørende  udvikling  af  skolens  professionelle  kapacitet  grupperes  på  baggrund  af  tre  
måder,  hvorpå  skoleledere  har  mulighed  for  at  påvirke  og  udvikle  skolens  kapacitet:    
  
 Rekruttering,  fastholdelse  og  afskedigelse  af  lærere  (Andersen  &  Winther,  2011;;  Nor-
denbo  et  al.,  2010;;  Heck  &  Moriyama,  2010;;  Loeb  et  al.,  2012;;  Talbert,  2009;;  Mehlbye,  
2010)  

 Kapacitetsudvikling  af  lærere  (Andersen  &  Winter,  2011;;  Amendum  &  Fitzgerald,  2013;;  
Campell  &  Malkus,  2011;;  Hallinger  &  Heck,  2010;;  Heck  &  Moriyama,  2010;;  Hattie,  2009;;  Ro-
binson  et  al.,  2009;;  Loeb  et  al.,  2012;;  Witziers  et  al.,  2003;;  Talbert,  2009;;  Törnsén,  2009)  

 Kapacitetsudvikling  af  ledere  (Andersen  &  Winter,  2011;;  Nunnery  et  al.,  2011;;  Corcoran  
et  al.,  2012).    

  
Der  kan  desuden  argumenteres  for,  at  skolelederen  også  kan  bidrage  til  udvikling  af  skolens  ka-
pacitet  gennem  facilitering  af  videndelingsnetværk  (Leithwood  et  al.,  2010).  Dette  aspekt  af  
pædagogisk  ledelse  behandles  dog  under  temaet  om  organisering  af  den  samarbejdende  skole  
(tema  2).    
  
Den  første  kategori  består  af  seks  studier  og  omhandler,  hvordan  skolelederen  gennem  rekrut-
tering  og  fastholdelse  af  effektive  og  fagligt  kvalificerede  medarbejdere  samt  afskedigelse  af  
ukvalificerede  lærere  løbende  kan  udvikle  skolens  kapacitet.  Ved  at  involvere  sig  i  ansættelsen  af  
nye  lærere  har  skolelederen  mulighed  for  at  sikre  ansættelse  af  effektive  og  fagligt  dygtige  lære-
re.  Betydningen  heraf  undersøges  i  alle  seks  studier  (Talbert,  2009;;  Heck  &  Moriyama,  2010;;  
Loeb  et  al.,  2012;;  Nordenbo  et  al.,  2010,  Mehlbye,  2013;;  Andersen  &  Winter,  2011).  Disse  studi-
er  undersøger  alle  sammenhængen  mellem  ansættelsespraksis  og  elevernes  resultater,  mens  ét  
studie  samtidig  undersøger  betydningen  for  elevtrivsel.  To  studier  undersøger  tillige  skolelede-
rens  praksis  i  forhold  til  fastholdelse  af  effektive  og  fagligt,  højt  kvalificerede  medarbejdere  og  
afskedigelse  af  ukvalificerede  medarbejdere  og  betydningen  heraf  i  forhold  til  elevernes  resultater  
(Nordenbo  et  al;;  Loeb  et  al.,  2012).          
  
Den  anden  kategori  udgøres  af  12  studier,  der  omhandler  skolelederens  fokus  på  løbende  udvik-
ling  af  lærernes  faglige  kapacitet.  Dette  udgør  et  helt  centralt  aspekt  i  relation  til  skolens  ka-
pacitetsudvikling.  Lærernes  kapacitet  udvikles  dels  som  et  resultat  af  de  erfaringer,  som  lærerne  
opnår  løbende  som  led  i  undervisningen,  dels  som  resultat  af  en  bevidst  prioritering  og  planlæg-
ning  af  udvikling  af  indsatser  og  praksisser,  der  stimulerer  lærernes  faglige  kapacitetsudvikling  
(Loeb  et  al.,  2012).  Særligt  i  relation  til  sidstnævnte  spiller  skolelederne  en  afgørende  rolle,  idet  
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lederne  på  forskellig  vis  kan  bidrage  til  at  fremme  mulighederne  for  løbende  opbygning  og  udvik-
ling  af  lærernes  kapacitet.  
  
Skolelederen  kan  grundlæggende  fremme  mulighederne  for  at  udvikle  lærernes  kapacitet  gen-
nem  formel  og  uformel  kompetenceudvikling  såvel  som  efteruddannelse  internt  på  skolen  eller  
eksternt.  Flertallet  af  studierne  har  et  generelt  fokus  på  betydningen  af  skolelederens  prioritering  
og  planlægning  af  lærernes  professionelle  udvikling  (Talbert,  2009;;  Leithwood,  2006;;  Heck  og  
Moriyama,  2010;;  Wiziers  et  al.,  2003;;  Shin  &  Slater,  2010;;  Hallinger  &  Heck,  2010;;  Robinson  et  
al.,  2009;;  Törnsén,  2009).  For  eksempel  undersøger  Hallinger  &  Heck  skoleledelsens  betydning  
for  udviklingen  af  skolens  kapacitet,  idet  de  blandt  andet  fokuserer  på,  om  den  professionelle  
udvikling  sker  systematisk  og  koordineret  med  fokus  på  normalundervisningen  (Hallinger  &  Heck,  
2010).  Shin  &  Slater  undersøger  andelen  af  lærere,  der  har  deltaget  i  professionel  udvikling  inden  
for  en  angiven  toårig  periode  (Shin  &  Slater,  2010).  
  
Flere  studier  undersøger  samtidig  betydningen  af,  at  skolelederen  aktivt  deltager  i  professionel  
læring  og  træning  sammen  med  skolens  lærere  (Robinson  et  al.,  2009;;  Talbert,  2009)  eller  eks-
terne  eksperter  involveres  og  udfordrer  skolens  praksis  (Hattie,  2009).  I  Hatties  syntese  af  fem  
metaanalyser  (2009)  peges  der  således  på  betydningen  af,  at  skolelederen  skaber  mulighed  for,  
at  lærerne  har  adgang  til  faglig  sparring  med  ressourcepersoner.  I  tråd  hermed  afdækker  to  an-
dre  studier  indsatser,  hvor  kapacitetsudviklingen  af  lærerne     henholdsvis  matematik  og  læsning  
  sker  med  bistand  fra  faglige  vejledere  eller  ressourcepersoner  (Campell  &  Malkus,  2011;;  
Amendum  &  Fitzgerald;;  2013).  
  
Den  sidste  gruppe  studier  omhandler,  hvordan  skolelederens  deltagelse  i  og  gennemførelse  af  en  
lederuddannelse  bidrager  til  udvikling  af  skolens  faglige  kapacitet.  Tre  studier  har  dette  fokus.  
Et  studie  afdækker,  om  lederuddannelse     og  herunder  længden  af  uddannelsen     har  betydning  
for  elevernes  faglige  resultater  og  trivsel  (Andersen  &  Winter,  2011),  mens  to  andre  studier  un-
dersøger  effekten  af  to  specifikke  lederprogrammer  i  forhold  til  elevresultater  (Nunnery  et  al.,  
2011;;  Corcoran  et  al.,  2012).  I  studierne  af  de  specifikke  lederuddannelsesprogrammer  er  der  
fokus  på  at  undersøge,  om  uddannelsesprogrammer     qua  deres  specifikke  indhold     har  en  sær-
lig  positiv  betydning  for  elevernes  læring.  
  
I  boksen  nedenfor  gives  et  eksempel  på  indholdet  i  lederprogrammet  i  studiet  af  Cocoran  et  al.  
(2012).  Studiet  er  et  af  få  studier  i  dette  tema,  der  indeholder  afprøvning  af  en  konkret  indsats.    
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Boks  3.2:  Aspiring  Principals  Program  

  
  

3.1.3 Resultater  og  effekter  
Samlet  set  tegner  de  16  studier  et  billede  af,  at  udvikling  af  skolens  kapacitet  har  effekt  på  
elevernes  faglige  resultater.  Alle  studier  i  dette  tema  undersøger  sammenhængen  mellem  skole-
lederens  fokus  på  skolens  kapacitetsudvikling  og  elevernes  faglige  resultater,  og  næsten  alle  
studier  viser  positive  sammenhænge  mellem  skolens  kapacitetsudvikling  på  et  eller  flere  af  de  i  
temaet  undersøgte  aspekter  og  elevernes  faglige  resultater.    

New  York  Citys  Aspiring  Principals  Program  er  et  14-måneders  lederprogram,  der  rekrutterer,  udvælger  

og  træner  nye  skoleledere.  Uddannelsen  har  fokus  på  at  forberede  ledere  til  at  overtage  nye  skoler  og  

skoler  med  kronisk  dårlige  faglige  resultater.  Programmet  adskiller  sig  fra  traditionelle  skolelederud-

dannelser  på  særligt  to  måder:  

  

 Rekrutteringen  til  lederprogrammer  er  særligt  målrettet  etniske  minoriteter,  og  optagelsesproces-

sen  omfatter  både  skriftlig  ansøgning,  gruppeinterview  og  et  individuelt  interview.  På  hvert  niveau  

screenes  ansøgere  for  deres  potentiale  til  at  leve  op  til  centralt  fastlagte  ledelsesstandarder.  Kun  

mellem  16  og  23  pct.  af  ansøgerne  optages  på  uddannelsens  første  tre  årgange,  og  uddannelsen  

har  som  målsætning  at  tiltrække  reformorienterede  og  motiverede  kandidater  

 Uddannelsens  opbygning  adskiller  sig  fra  traditionelle  skolelederuddannelsers  opbygning,  idet  kan-

didaterne  først  gennemgår  et  intensivt  fagligt  program,  der  forløber  over  seks  uger.  Programmet  

fokuserer  på  praksisbaseret  læring  og  inkluderer  grupperollespil,  der  simulerer  realistiske  skolele-

derudfordringer.  Alle  seminarer  og  øvelser  er  særligt  tilpasset  skoledistriktets  mål  og  politikker.  

Derefter  har  kandidaterne  et  10-måneders  langt  praktiklignende  forløb  på  en  skole,  hvor  kandida-

terne  følger  en  udøvende  skoleleder  tæt  i  et  mentorskab.  Uddannelsen  afsluttes  med  en  planlæg-

ningssommer,  hvor  kandidaterne  bearbejder,  hvad  de  har  lært,  får  støtte  fra  uddannelsesinstitutio-

nen  og  forbereder  sig  til  at  skulle  tiltræde  en  lederposition.    
  

Studiet  sammenligner  skoleledere  med  den  specielle  skolelederuddannelse  beskrevet  ovenfor  med  

andre  nyligt  ansatte  skoleledere  med  anden  uddannelsesmæssig  baggrund.  

  

Læs  mere:  Corcoran  et  al.  (2012):  Training  your  own:  

Program  on  student  achievement.  
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Tabel  3.2:  Effekter  i  temaet  om  skolens  kapacitetsudvikling17  

Deltema     Studie   Direkte  effekt   Ingen  effekt   Evidensvægt  

Ansættelse,  fast-
holdelse  og  af-
skedigelse  

Andersen  &  Winter  
(2011)  

Faglige  resultater  og  
trivsel  

-   Høj  

Heck  &  Moriyama  (2010)   Faglige  resultater   -   Høj  

Loeb  et  al.  (2012)   Faglige  resultater   -   Høj  

Mehlbye  (2010)*         Medium  

   Faglige  resultater   -   Høj  

Talbert  (2009)   Faglige  resultater   -   Høj  

Udvikling  af  lære-
res  kapacitet  

Amendum  &  Fitzgerald  
(2013)  

Fonetiske  færdighe-
der  

Faglige  resultater  
(øvrige)  

Høj  

Andersen  &  Winter  
(2011)  

Trivsel   Faglige  resultater   Høj  

Campell  &  Malkus  (2011)     Faglige  resultater   -   Høj  

   Faglige  resultater   -   Høj  

Hattie  (2009)   Faglige  resultater   -   Høj  

Heck  &  Moriyama  
  

Faglige  resultater     -   Høj  

Loeb  et  al.  (2012)   Faglige  resultater   -   Høj  

Robinson  et  al.  (2009)   Faglige  resultater   -   Høj  

Shin  &  Slater  (2010)   (Faglige  resultater)**   -   Medium  

Talbert  (2009)   -   Faglige  resultater   Høj  

Törnsén  (2009)   Faglige  resultater  og  
alsidig  udvikling  

-   Medium  

   Faglige  resultater   -   Høj  

Udvikling  af  le-
dernes  kapacitet  

Andersen  &  Winther  
(2011)  

Faglige  resultater  
  

Trivsel   Høj  

Corcoran  et  al  (2012)   (Faglige  resulta-
ter)***  

-   Medium  

Nunnery  et  al.  (2011)   Faglige  resultater   -   Høj  

  Effekt  findes  på  baggrund  af  sammensat  mål,  hvorfor  effekten  ikke  med  sikkerhed  kan  tilskrives  emnet  af  interesse.      

*  Studiet  er  baseret  på  et  kvalitativt  casestudie  og  kan  således  ikke  belyse  effekterne  af  den  beskrevne  indsats.  Dog  indike-

rer  studiet  en  positiv  indvirkning  på  emnet  af  interesse.  

**  Positiv  effekt  af  professionel  udvikling  af  lærere  i  to  ud  af  de  fire  lande,  som  undersøgelsen  er  gennemført  i.    

***  Studiet  sammenligner  effekten  af  én  type  lederuddannelse  sammenlignet  med  effekten  af  andre  lederuddannelser.  

Skoleledere  med  indsatsskolelederuddannelsen  klarer  sig  ligeså  godt  som  andre  skoleledere,  og  da  de  typisk  ansættes  på  de  

skoler,  der  klarer  sig  dårligst  ift.  elevperformance,  er  der  tegn  på,  at  de  mindsker  forskellen  i  elevernes  performance.  For-

skellen  forbliver  dog  relativt  stabil,  om  end  den  i  elevernes  engelskfærdigheder  reduceres,  mens  den  i  elevernes  matematik-

færdigheder  udvides.      

  
Studierne  vedrørende  skolelederens  rekruttering,  fastholdelse  og  afskedigelse  af  ukvalifice-
rede  lærere  viser  konsistent  positive  effekter  på  elevernes  faglige  læring  (Talbert,  2009;;  Loeb  et  
al.,  2012;;  Andersen  &  Winter,  2011).  Studiet  af  Andersen  &  Winter  (2011)  peger  endvidere  på,  
at  jo  mere  skolelederen  vægter  lærernes  karaktergennemsnit  på  læreruddannelsen     dvs.  faglige  
kvalifikationer,  når  der  skal  rekrutteres  nye  lærere,  des  bedre  trivsel  og  læring  blandt  eleverne.  
Endvidere  peger  to  studier  på,  at  skolelederens  fastholdelse  af  effektive  lærere  og  indflydelse  på  
afskedigelse  af  ukvalificerede  lærere  kan  have  en  positiv  indvirkning  på  elevernes  faglige  resulta-
                                                                                                
17  Studierne  i  indeværende  tema  undersøger  ikke  indirekte  effekter  af  skolens  professionelle  kapacitetsudvikling  på  elevernes  faglige,  

trivselsmæssige  og  alsidige  udvikling.  Der  indgår  af  denne  grund  ikke  en  kolonne  til  indirekte  effekter  i  denne  tabel  til  forskel  fra  

hovedparten  af  syntesens  øvrige  temaer.    
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ter  (Loeb  et  al.,  2012;;  Nordenbo  et  al.,  2010).  Det  skal  understreges,  at  skolelederens  indflydel-
se  på  rekruttering,  fastholdelse  og  afskedigelse  af  lærere  i  to  studier  blot  indgår  som  en  del  af  et  
sammensat  mål,  hvorfor  effekten  på  elevernes  faglige  resultater  ikke  med  sikkerhed  kan  tilskri-
ves  lederens  indflydelse  på  ansættelse  af  lærere  (Heck  &  Moriyama,  2010;;  Nordenbo  et  al.,  
2010).    
  
I  kategorien  vedrørende  kapacitetsopbygning  blandt  lærerne  ses  hovedsageligt  positive  ef-
fekter.  Således  støtter  ti  ud  af  de  12  studier     og  herunder  tre  reviews     op  om  en  positiv  effekt.  
Det  skal  dog  bemærkes,  at  resultaterne  i  tre  af  disse  studier  (heraf  et  review)  er  baseret  på  
sammensatte  mål,  hvorfor  effekterne  ikke  med  sikkerhed  kan  tilskrives  professionel  udvikling  af  
lærerne  (Hallinger  &  Heck,  2010;;  Heck  &  Moriyama,  2010;;  Witziers  et  al.,  2003),  ligesom  et  stu-
die  kun  finder  en  positiv  sammenhæng  i  to  ud  af  de  fire  lande,  som  undersøgelsen  er  foretaget  i  
(Shin  &  Slater,  2010).  To  studier  finder  ingen  sammenhæng  mellem  kapacitetsopbygning  af  læ-
rerne  og  elevernes  resultater  (Andersen  &  Winter,  2011;;  Talbert,  2009).  Dog  finder  Andersen  &  
Winter  (2011)  en  positiv  effekt  på  elevernes  trivsel,  ligesom  Törnsén  (2009)  finder,  at  skolelede-
re  på  skoler,  som  klarer  sig  godt  både  fagligt  og  socialt  i  højere  grad  tager  ansvar  for  lærernes  
faglige  udvikling,  end  skoleledere  på  skoler,  der  ikke  klarer  sig  godt  fagligt  og  socialt.  
  
Studierne  vedrørende  udvikling  af  skolelederens  kapacitet  bekræfter,  at  der  er  en  positiv  ef-
fekt  af  skolelederuddannelse  på  elevernes  faglige  resultater.  Andersen  &  Winter  (2011)  finder  
dog  samtidig,  at  korte  kurser  i  ledelse  har  omtrent  samme  betydning  for  elevernes  karakterer,  
som  når  skolelederen  har  en  diplom-  eller  masteruddannelse  i  ledelse.  Nunnery  et  al.  (2011)  
finder,  at  effekterne  af  det  etårige  efteruddannelsesprogram  er  størst  for  grundskoler  på  mellem-
trin-  og  udskolingsniveau  samt  førsteårselever  i  gymnasieskolen,  mens  der  ses  en  mindre,  men  
fortsat  udtalt  effekt  på  skoler  på  indskolings-  og  mellemtrinniveau.    
  
På  baggrund  af  studierne  vedrørende  udvikling  af  skolers  kapacitet  kan  man  pege  på  en  række  
relevante  implementeringsforhold:    
  
 Kapacitetsopbygning  vil  ofte  finde  sted  over  en  længere  periode  og  kan  muligvis  kræve  en  
længere  indsats,  førend  elevernes  faglige  resultater  påvirkes.  Et  enkelt  studie  (Campell  &  
Malkus,  2011)  viser  således,  at  indsatsens  varighed  har  afgørende  betydning  for  effekten  på  
elevernes  faglige  resultater.  Det  er  således  alene,  når  indsatsen  implementeres  over  en  peri-
ode  på  tre  år,  at  indsatsen  har  effekt  for  elevernes  faglige  resultater  

 Der  stilles  med  folkeskolereformen  øgede  krav  til  skoleledere.  Det  er  nødvendigt,  at  skole-
ledere  har  tilstrækkelig  viden  og  kompetencer  til  at  kunne  udstikke  skolens  retning,  støtte  de-
res  ansatte  og  skabe  effektive  organisationer  (Nunnery  et  al.,  2011).  Nødvendigheden  af,  at  
skolelederen  besidder  opdateret  viden,  belyses  ligeledes  i  temaet  vedrørende  undervisnings-
fokuseret  ledelse.    

  
3.2 Organisering  af  den  samarbejdende  skole    

En  række  af  de  i  kortlægningen  inkluderede  studier  kan  behandles  under  temaet  organiserin-
gen  af  den  samarbejdende  skole.  Studiernes  fokus  varierer  betydeligt,  men  fælles  for  dem  er,  
at  de  omhandler  skolelederens  organisering  af  skolens  eksterne  og  interne  samarbejde  og/eller  
rammerne  for  udviklingen  af  en  positiv  samarbejdskultur  på  skolen.  I  studierne  antages  det,  at  et  
bredt  samarbejde  mellem  skoleledere,  lærere,  forældre  og  lokalsamfundet  i  den  åbne  og  inddra-
gende  skole  i  særlig  grad  kan  understøtte  og  fremme  elevernes  faglige,  trivselsmæssige  og  alsi-
dige  udvikling.  Skolelederen  kan  bl.a.  fremme  samarbejdskulturen  på  skolen  ved  at  skabe  rum  
og  mulighed  for  løbende  videndeling  og  erfaringsudveksling  mellem  skolens  lærere  eller  ved  at  
uddelegere  ledelseskompetencer  til  lærer-  og  fagteams  på  skolen.    
  
Der  er  i  forskningskortlægningen  identificeret  22  studier,  som  tilhører  kategorien  om  organiserin-
gen  af  den  samarbejdende  skole.  Disse  studier  fremgår  af  nedenstående  tabel  og  behandles  i  
indeværende  afsnit.  For  yderligere  information  om  det  enkelte  studie  henvises  til  bilag  1.  
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Tabel  3.3:  Tabel  over  studier  tilhørende  temaet  om  den  samarbejdende  skole  

Studie   Land   Praksis/Indsats   Målgruppe   Outcome-mål   Populationsstørrelse   Design  

Andersen  &  
Winter  (2011)  

Danmark   Organisering  af  lærersamarbejdet  
i  fagteam,  klasseteam,  årgangs-
team  mv.  samt  kvaliteten  af  
lærersamarbejdet  

Udskoling  (hovedsage-
ligt  9.  klasse)  

Trivsel  og  resultater  
i  dansk  og  matema-
tik  

N  =  501  skoleledere,  1.130  
lærere,  4.401  forældre,  
henholdsvis  4.311  og  
52.420  elever  

Tværsnit  
(primært)  

Dumay  et  al.  
(2013)  

Holland   Samarbejde  mellem  lærerne   Indskoling  og  mellem-
trin  (1.-6.  klasse)  

Matematik   N  =  1.915  elever   Longitudinelt  
studie  over  
seks  år  

Gordon  &  Louis  
(2009)  

USA   Grad  af  samarbejde  med  lokal-
samfundet  og  brug  af  kollaborativ  
ledelse  

Grundskole  og  ung-
domsuddannelse  (0.-
12.  klasse)  

Matematik     N  =  157  skoleledere  og  
4.491  lærere  

  

Tværsnit  

Grissom  &  Loeb  
(2011)  

USA  
  

Organisatoriske  ledelsesopgaver  
og  eksterne  ledelsesopgaver  

Grundskole    

(3.-10.  klasse)  

Matematik  og  læs-
ning      

N  =  280  skoleledere,  497  
viceskoleledere  og  15.842  
lærere  

Tværsnit  

Hallinger  &  
Heck  (2010)  

USA   Kollaborativ  ledelse   Indskoling  og  mellem-
trin  (3.-5.  kl.)  

Læsning  og  mate-
matik  
  

N  =  12.480  elever   Longitudinelt  
studie  over  
tre  år  

Heck  &  Mo-
riyama  (2010)  

USA   Kollaborativ  ledelse   Mellemtrin  

(4.  og  5.  klasse)    

Matematik  og  læs-
ning  

N  =  12.342  4.  klasses  elever    

N  =  12.831  5.  klasses  elever  

Tværsnit  

Höög  et  al.  
(2009)  

Sverige   Samarbejde  med  skolens  lokal-
miljø  og  samarbejde  internt  på  
skolen  

Grundskoler  (0.-9.  
klasse)  

N/A   N  =  2  skoler   Casestudie  

Imsen  (2003)   Norge     Tilgængeligheden  af  relevante  
undervisningsmaterialer  på  sko-
len  

Mellemtrin  og  udsko-
ling  (4.,  7.  og  10.  klas-
se)  

Norsk  og  matema-
tik    

N  =  1.241  4.  klasses  elever,  
1.256  7.  klasses  elever,  
1.569  10.  klasses  elever,  49  
skoleledere  og  1.041  lærere  

Tværsnit    

Kofod  &  Moos  
(2009)  

Danmark     Netværksbaseret  skoleledelse,  
samarbejde  mellem  lærere  og  
lærerteams  

Folkeskoler  (0.-9.  klas-
se)  

N/A   N  =  3  skoler     Casestudie    

Kyriakides  &  
Creemers  
(2012)  

Græken-
land  

Skolepolitikker  vedrørende    
undervisning  og  læringsmiljø  

Mellemtrin  (5.-6.  klas-
se)  

Matematik  og  
græsk  

N  =  2.369  elever   Longitudinelt  
studie  over  
to  år  

Kyriakides  et  al.  
(2010)*    

Cypern/  
Holland  

Skolepolitikker  vedrørende    
undervisning  og  undervisnings-

Grundskoler  og  ung-
domsuddannelse  (0.-

Faglige  resultater  
og  trivsel  

67  studier   Systematisk  
review  
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Studie   Land   Praksis/Indsats   Målgruppe   Outcome-mål   Populationsstørrelse   Design  

miljø     12.  klasse)  

Leithwood  et  al.  
(2010)  

Canada   Organisatorisk  dimension  af  pæ-
dagogisk  ledelse,  herunder  pro-
fessionelle  videndelingsnetværk  

Indskoling  og  mellem-
trin  (3.  og  6.  klasse)  

Læsning,  skrivning  
og  matematik  

N  =  1.445  lærere     Tværsnit  

Loeb  et  al.  
(2012)    

USA   Effektiv/passende  tildeling  af  
opgaver  til  lærere  

Indskoling,  mellemtrin  
og  udskoling  (3.-10.  
klasse)  

Læsning  og  mate-
matik    

N  =  351.888  elever  og  ca.  
10.000  lærere    

Longitudinelt  
studie  over  
syv  år  

Marzano  et  al.  
(2005)*  

USA   Skolelederens  betydning  for  bl.a.  
samarbejde,  involvering  af  lærer-
ne  i  vigtige  beslutninger  og  stra-
tegier,  samt  at  skolelederen  er  
talsmand  for  skolen  eksternt  

Grundskole  og  ung-
domsuddannelse  (0.-
12.  klasse.)  

Faglige  resultater   69  studier   Systematisk  
review  

Mehlbye  (2010)   Danmark   Organisering  af  undervisningen,  
afdelingsstruktur  
  

Folkeskole**  

(0.-9.  klasse)  

Afgangsresultater  i  
dansk  og  matema-
tik  

N  =  12  skoler,  6  politikere,  
13  skolechefer,  33  skolele-
dere,  66  lærere  og  70  elever  

Casestudie  

Moriyama  
(2009)  
  

USA   Kvalitet  i  støtte  til  eleverne,  her-
under  samarbejde  med  lokal-
samfundet  

Mellemtrin  (4.  og  5.  
klasse)  

Læsning  og  mate-
matik  

N  =  12.342  4.  klasses  elever  
og  12.588  5.  klasses  elever    

Tværsnit    

Owings  et  al.  
(2005)  

USA   Kvaliteten  af  skoleledelse,  herun-
der  bl.a.  internt  samarbejde  på  
skolen  og  samarbejde  med  det  
omkringliggende  samfund  

Grundskole  og  ung-
domsuddannelse  (3.,  
5.,  8.  og  12.  klasse)  

Engelsk,  samfunds-
fag,  matematik  og  
naturvidenskabelige  
fag  

N  =  160  skoleledere   Longitudinelt  
studie  over  
fire  år    

Robinson  et  al.  
(2009)*  

New  
Zealand  

Design  af  skolens  organisering,  så  
der  skabes  optimale  betingelser  
for  sparring  mellem  skolens  lære-
re.  Beskyttelse  af  lærerne  mod  
eksternt  pres.  Strategisk  anven-
delse  af  skolens  ressourcer  

Grundskole  og  ung-
domsuddannelse  (0.-
12.  klasse)  

Læsning  og  mate-
matik  (primært)  

134  studier   Systematisk  
review  

Ross  &  Grey  
(2006)  

Canada   Lærernes  organisatoriske  forplig-
telse,  herunder  forpligtelse  til  
eksternt  samarbejde  og  samar-
bejde  på  skolen  

Indskoling  og  mellem-
trin  (3.  og  6.  klasse)  

Faglige  resultater   N  =  3.041  lærere   Tværsnit  

Shin  &  Slater  
(2010)  

USA,  
England,  
Australi-
en  og  
Ungarn  

Samarbejde  mellem  lærerne   Udskoling  (8.  klasse)   Matematik  og  
naturvidenskabelige  
fag  

N  =  5.482  amerikanske  
elever,  2.859  engelske  ele-
ver,  3.019  australske  elever,  
2.699  ungarske  elever  

Tværsnit  
(kompara-
tivt)  
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Studie   Land   Praksis/Indsats   Målgruppe   Outcome-mål   Populationsstørrelse   Design  

Törnsén  (2009)   Sverige   Skolelederens  ansvarstagen  for  
eksternt  samarbejde  mv.    

Udskoling  (9.  klasse)   Faglige  afgangs-
resultater  og  socia-
le  færdigheder  

N  =  24  skoler,  393  lærere  
og  2.128  elever  

Tværsnit  

*  Systematisk  review,  angiver  derfor  udgivelsesland.    
**  Studiet  undersøger  både  indskoling,  mellemtrin  og  udskoling  via  interviews  med  lærerne.  Der  deltager  imidlertid  kun  elever  fra  8.  og  9.  klasse  i  undersøgelsen.    
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3.2.1 Forskning  på  området    
Forskningen  i  temaet  vedrørende  organisering  af  den  samarbejdende  skole  er  kendetegnet  ved  
en  række  karakteristika.  For  det  første  er  studierne  hovedsageligt  af  amerikansk  ophav,  idet  ni  
studier  finder  sted  i  en  amerikansk  kontekst.  Derudover  er  tre  studier  fra  Canada,  to  fra  Holland,  
to  fra  Cypern  og  ét  fra  New  Zealand.18  Derudover  er  over  en  fjerdedel  af  studierne  nordiske  (6  
studier).  Herunder  er  tre  studier  fra  Danmark,  to  fra  Sverige  og  et  fra  Norge.    
  
For  det  andet  er  det  et  kendetegn  ved  studierne,  at  et  flertal  (11  studier)  er  tværsnitsstudier  med  
små,  moderate  og  store  populationsstørrelser  (mellem  2.128  og  315.888  elever,  393  og  15.842  
lærere  samt  160  og  501  skoleledere).  Derudover  er  fem  studier  baseret  på  longitudinelle  designs  
af  2-7  års  varighed,  mens  tre  studier  er  systematiske  reviews  og  endelig  er  tre  undersøgelser  
baseret  på  casestudier.  Mange  af  tværsnitstudierne  og  de  longitudinelle  studier  er  baseret  på  
meget  store  stikprøvestørrelser.  Ti  studier  har  medium  evidensvægt,  mens  13  studier  er  tildelt  
høj  evidensvægt,  hvormed  temaets  evidensvægt  kan  karakteriseres  som  middel.    
  

3.2.2 Indsatser  og  praksisser    
De  2219  studier,  der  tilhører  temaet  vedrørende  organiseringen  af  den  samarbejdende  skole,  kan  
inddeles  i  fire  kategorier:    
  
 Skolers  eksterne  samarbejde  (Moriyama,  2009;;  Andersen  &  Winter,  2011;;  Robinson  et  
al.,  2009;;  Marzano  et  al.,  2005;;  Grissom  &  Loeb,  2011;;  Owings  et  al.,  2005;;  Gordon  &  Louis,  
2009;;  Ross  &  Grey,  2006;;  Törnsén,  2009;;  Höög  et  al.,  2009)  

 Kollaborativ  ledelse  (Heck  &  Moriyama,  2010;;  Hallinger  &  Heck,  2010;;  Marzano  et  al.,  
2005;;  Leithwood  &  Janzi,  2006;;  Gordon  &  Louis,  2009)  

 Samarbejde  mellem  lærere  (Robinson  et  al.,  2009;;  Andersen  &  Winter,  2011;;  Leithwood  
et  al.,  2010;;  Dumay  et  al.,  2013;;  Ross  &  Grey,  2006;;  Shin  &  Slater,  2010;;  Höög  et  al.,  2009;;  
Mehlbye,  2010;;  Kofod  &  Moos,  2009)  

 Strategier,  regler  og  ressourcer  for  samarbejde  (Kyriakides  &  Creemers,  2012;;  Kyriaki-
des  et  al.,  2010;;  Marzano  et  al.,  2005;;  Imsen,  2003;;  Robinson  et  al.,  2009;;  Owings  et  al.,  
2005;;  Loeb  et  al.,  2012;;  Grissom  &  Loeb,  2011).    

  
Kategorien  om  skolers  eksterne  samarbejde  udgøres  af  ti  studier,  der  omhandler,  hvordan  
den  åbne  skole  inddrager  forældre  og  det  omkringliggende  samfund  med  det  formål  at  understøt-
te  elevernes  læring  og  udvikling.  Studierne  i  denne  kategori  fokuserer  på  lokalsamfundet  som  en  
ressource  for  skolen  og  ser  det  som  en  afgørende  opgave  for  skolelederen  at  varetage  og  udbyg-
ge  denne  relation  (Höög  et  al.,  2009);;  Törnsén,  2009;;  Owings  et  al.,  2005;;  Andersen  &  Winter,  
2011).  Endvidere  peger  en  række  studier  på,  at  skolelederen  har  et  vigtigt  ansvar  i  forhold  til  at  
kommunikere  med  det  omkringliggende  samfund  og  tale  skolens  sag  (Marzano  et  al.,  2005;;  Gris-
som  &  Loeb,  2011).  Endelig  undersøger  to  studier,  hvorvidt  det  er  et  vigtigt  aspekt  af  eksternt  
samarbejde,  at  skolelederen  skærmer  skolen  og  dens  lærere  fra  eksternt  pres  og  afbrydelser  i  
lærernes  undervisningstid  (Robinson  et  al.,  2009;;  Marzarno  et  al.,  2005).  
  
Den  anden  kategori  vedrørende  kollaborativ  ledelse  omhandler  betydningen  af,  at  skolelederen  
deler  ledelseskompetencen  med  aktører  på  og  omkring  skolen.  Fem  studier  indgår  i  denne  kate-
gori.  Hovedparten  af  studierne  anlægger  en  bred  forståelse  af  kollaborativ  ledelse  og  fokuserer  
på  en  bred  vifte  aktører,  herunder  forældre,  skoledistrikt  og  det  omkringliggende  samfund  (Hal-
linger  &  Heck,  2010;;  Heck  &  Moriyama,  2010,  Gordon  &  Louis,  2009).  To  studier  anlægger  et  
smallere  fokus  og  ser  på  kollaborativ  ledelse  med  inddragelse  af  skolens  lærere  (Leithwood  &  
Jantzi,  2006;;  Marzarno  et  al.,  2005).    
  
I  den  tredje  kategori  vedrørende  lærersamarbejde  fokuseres  der  på  betydningen  af  samarbejde  
mellem  skolens  lærere  samt  organiseringen  af  lærersamarbejdet.  For  det  første  belyser  en  

                                                                                                
18  Et  studie  er  af  fælles  hollandsk  og  cypriotisk  ophav  og  er  registreret  under  begge  lande.  Derfor  summerer  optællingen  til  23  lande.    
19  Summerer  til  mere  end  22,  da  flere  studier  optræder  i  mere  end  en  kategori.    
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række  studier  den  generelle  betydning  af  samarbejde  mellem  lærerne  (Shin  &  Slater,  2010;;  Du-
may  et  al.,  2013;;  Andersen  &  Winter,  2011).  I  disse  studier  er  der  blandt  andet  fokus  på,  om  
lærerne  diskuterer  undervisningen  og  de  pædagogiske  metoder  med  hinanden,  om  de  samarbej-
der  om  at  forbedre  undervisningsmaterialerne,  samt  om  de  spørger  hinanden  til  råds  vedrørende  
undervisningen.  I  forlængelse  heraf  fokuserer  en  række  studier  på  betydningen  af  videndeling  
mellem  lærerne,  hvilket  skolelederen  kan  have  en  central  rolle  i  at  understøtte  (Robinson  et  al.,  
2009;;  Ross  &  Grey,  2006;;  Leithwood  et  al.,  2010;;  Dumay  et  al.,  2013).  Endelig  fokuserer  en  
række  studier  mere  specifikt  på  organiseringen  af  lærersamarbejdet  (Höög  et  al.,  2009;;  Ander-
sen  &  Winter,  2011;;  Mehlbye,  2010;;  Kofod  &  Moos,  2009).  I  disse  studier  sættes  der  fokus  på  
betydningen  af  særligt  lærerteam,  men  ligeledes  fagteam,  klasseteam,  årgangsteam  såvel  som  
afdelingsstruktur.      

Boks  3.3:  Eksempel  på  kollaborativ  ledelse     kendetegn  ved  den  afdelingsopdelte  skole  

  
  
Den  fjerde  og  sidste  kategori  omhandler  strategier,  regler  og  ressourcer,  der  danner  rammen  
for  samarbejde  og  undervisning.  En  række  studier  i  denne  kategori  omhandler  betydningen  af  
skolestrategier  og  regler  vedrørende  samarbejde,  undervisning,  læringsmiljø  og  adfærd  på  skolen  
(Kyriakides  &  Creemers,  2012;;  Kyriakides  et  al.,  2010;;  Marzarno  et  al.,  2005).  Derudover  hand-
ler  en  række  studier  om,  hvordan  ressourcer  allokeres  på  skolen  (Owings  et  al.,  2005;;  Grissom  &  
Loeb,  2011;;  Loeb  et  al.,  2012;;  Imsen,  2003;;  Robinson  et  al.,  2009).  I  disse  studier  understreges  
det  blandt  andet,  at  allokeringen  af  ressourcer  er  afgørende  for  at  skabe  et  trygt  læringsmiljø  og  
for  at  indfri  skolers  læringsmål  (Grissom  &  Loeb,  2011;;  Loeb  et  al.,  2012;;  Robinson  et  al.,  2009).    
  

3.2.3 Resultater  of  effekter    
16  af  de  22  studier  finder  i  større  eller  mindre  grad  positive  effekter  af  et  eller  flere  elementer  af  
organiseringen  af  den  samarbejdende  skole.  Der  findes  flest  positive  effekter  i  kategorien  vedrø-

Flertallet  af  skoler  i  undersøgelsen  har  således  en  afdelingsopdelt  skole  overvejende  bestående  af  en  

indskolingsafdeling,  et  mellemtrin  og  en  udskolingsafdeling.  

  

Undersøgelsen  indeholder  følgende  eksempel  på,  hvordan  afdelingsstrukturen  på  en  stabilt  højtpræste-

rende  skole  ser  ud:  

  

Skolen  er  blokdelt  med  decentrale  lærer-  og  personalerum:  

1. Indskolingen  0.-3.  klasse  er  sammenbygget  og  har  en  afdelingsleder  
2. Mellemtrin  4.-5  klasse  er  en  blok  og  har  en  afdelingsleder  
3. Overbygning  6.-7.  klasse  og  8.-9.  klasse  er  to  selvstændige  blokke  med  hver  sit  personalerum.  

Viceskolelederen  er  leder  af  denne  blok.  

  

Strukturen  er  valgt,  fordi  det  er  vigtigt,  at  ledelsen  er  tæt  på  den  pædagogiske  praksis  og  er  synlig  for  

lærerne.  Afdelingslederen  i  indskolingen  har  sit  kontor  i  indskolingen.  Den  øvrige  ledelse  har  ikke  konto-

øvrigt  ved  specielle  arrangementer  i  blokkene  (for  eksempel  morgensang).  

  

Der  er  skoler,  hvor  ledelsen  har  gode  faglige  erfaringer  med  den  afdelingsopdelte  skole.  Det  ses  især  på  

højt  præsterende  skoler,  hvor  ledelsen  for  eksempel  har  udlagt  en  stor  del  af  beslutningskompetencen  

til  afdelingerne,  som  dermed  råder  over  afdelingens  timeressourcer  og  økonomi,  hvilket  giver  et  godt  

grundlag  for  selvstyrende  tema  med  lærernes  mulighed  for  selv  at  lægge  skema  på  tværs  af  klasser  i  

afdelingen  og  et  skema  efter  afdelingens  (elevernes)  varierende  behov.  Samtidig  frigøres  der  med  afde-

lingsopdelingen  ledelsesrum  til  skolens  øverste  ledelse,  som  dermed  får  mulighed  for  at  arbejde  ud  fra  

netop  den  faglige  pædagogiske  profil,  de  fleste  lærere  og  ledere  ønsker.  

  

Læs  mere:  Mehlby  (2011):  Den  højt  præsterende  skole.  
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rende  kollaborativ  ledelse  og  i  kategorien  om  strategier  og  regler.  Der  findes  få  positive  effekter  
af  skolers  eksterne  samarbejde  og  blandede  resultater  i  kategorien  vedrørende  samarbejde  mel-
lem  lærerne.    
  
De  virkningsfulde  mekanismer  i  temaet  om  organisering  af  den  samarbejdende  skole  præsente-
res  i  tabellen  nedenfor.    

Tabel  3.4:  Effekter  i  temaet  om  organisering  af  den  samarbejdende  skole  

Deltema     Studie   Direkte  effekt     Indirekte  effekt     Ingen  effekt   Evidensvægt  

 Eksternt  
samarbejde    

Andersen  &  
Winter  (2011)    

-   -   Elevers  faglige  
resultater  og  
trivsel  

Høj  

Gordon  &  Louis  
(2009)  

-   -   Elevers  faglige  
resultater  

Medium    

Grissom  &  Loeb  
(2011)  

-   -   Elevers  faglige  
resultater  

Medium    

Höög  et  al.  
(2009)**  

         Medium  

Marzano  et  al.  
  

Elevers  faglige  
resultater  

-   -   Høj  

Moriyama  
  

Elevers  faglige  
resultater  

-   -   Høj  

Owings  et  al.  
(2005)     

Elevers  faglige  
resultater    

-   -   Medium    

Robinson  et  al.  
(2009   

Elevers  faglige  
resultater  

-   -   Høj  

Ross  &  Grey  
(2006)  

Elevers  faglige  
resultater*  

-   -   Medium    

Törnsén  (2009)   Elevers  faglige  
resultater  

-   -   Medium    

Kollaborativ    
ledelse    

Gordon  &  Louis  
(2009)  

(Elevers  faglige  
resultater)  

-   -   Medium  

Hallinger  &  Heck  
(2010)  

Elevers  faglige  
resultater  

Elevers  faglige  
resultater  

-   Høj  

Heck  &  Moriya-
ma  (2010)  

Elevers  faglige  
resultater    

Elevers  faglige  
resultater    

-   Høj    

Leithwood  &  
Janzi  (2006)   

(Elevers  faglige  
resultater)  

-   -   Medium  

Marzano  et  al.  
(2005)  

Elevers  faglige  
resultater  

-   -   Høj  

Lærersamarbejde   Andersen  &  
Winter  (2011)  

Elevers  faglige  
resultater  

-   Trivsel   Høj  

Dumay  et  al.  
(2013)  

-   Elevers  faglige  
resultater  

-   Høj  

Höög  et  al.  
(2009)*  

         Middel  

Kofod  &  Moos  
(2009)*  

         Middel    

Leithwood  et  al.  
(2010)**  

-   -   Elevers  faglige  
resultater  

Høj  

Mehlbye  (2010)*            Middel  

Robinson  et  al.  
(2009)   

-     -   Elevers  faglige  
resultater  

Høj  

Ross  &  Grey   -   -   Elevers  faglige   Medium  
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Deltema     Studie   Direkte  effekt     Indirekte  effekt     Ingen  effekt   Evidensvægt  

(2006)   resultater  

Shin  &  Slater  
(2010)  

-***   -   (Elevers  fagli-
ge  resultater)  

Medium  

Regler  mv.     Grissom  &  Loeb  
(2011)    

(Elevers  faglige  
resultater)    

-   -   Medium    

Imsen  (2003)   -****   -   -   Høj  

Kyriakides  et  al.  
(2010)  

Elevers  faglige  
resultater  

-   -   Høj  

Kyriakides  &  
Creemers  (2012)  

Elevers  faglige  
resultater  

(Elevers  faglige  
resultater)  

-     Høj    

Loeb  et  al.  
(2012)  

Elevers  faglige  
resultater  

-   -   Høj  

Marzano  et  al.  
(2005)  

Elevers  faglige  
resultater  

-   -   Høj  

Owings  et  al.  
  

Elevers  faglige  
resultater  

-   -   Medium  

Robinson  et  al.  
(2009)  

Elevers  faglige  
resultater  

-   -   Høj  

  Effekt  findes  på  baggrund  af  sammensat  mål,  hvorfor  effekten  ikke  med  sikkerhed  kan  tilskrives  emnet  af  interesse.      

*  Kvalitativt  studie,  der  ikke  giver  grundlag  for  konklusioner  om  effekt.  Dog  indikerer  studierne  en  positiv  indvirkning  på  

emnerne  af  interesse.    

**  Her  afrapporteres  udelukkende  for  betydningen  af  faglige  videndelingsnetværk  for  elevernes  resultater.  

***  Studiet  finder  ikke  robuste  effekter  af  lærersamarbejde  på  elevernes  faglige  resultater.  Der  findes  en  positiv  effekt  af  

lærersamarbejde  i  England,  ligesom  der  findes  en  negativ  effekt  af  andre  læreres  observation  i  USA  og  Ungarn.    

****  Studiet  finder  ikke  robuste  effekter,  men  både  positive  og  negative  effekter  samt  fravær  af  effekter  på  tværs  af  fag  og  

klassetrin.    

  
De  i  forskningskortlægningen  inkluderede  studier  vedrørende  skolers  eksterne  samarbejde  
giver  kun  svag  støtte  til  betydningen  for  elevernes  faglige  resultater.  Tre  studier  finder  ingen  
effekt  af  skolelederens  eksterne  samarbejde  på  elevernes  faglige  resultater  (Grissom  &  Loeb,  
2011;;  Gordon  &  Louis,  2009;;  Andersen  &  Winter,  2011),  mens  to  studier  finder  positive  effekter  
på  baggrund  af  komplekse  mål,  hvor  skolers  eksterne  samarbejde  blot  udgør  en  delmængde  
(Moriyama,  2009;;  Owings  et  al.,  2005).  På  den  baggrund  kan  effekten  med  rimelig  sikkerhed  
ikke  tilskrives  skolers  eksterne  samarbejde.  To  studier  peger  på  en  positiv  indvirkning  på  elevers  
faglige  resultater  af  skolers  eksterne  samarbejde  (Ross  &  Grey,  2006;;  Törnsen,  2009).  Det  bør  
dog  tages  i  betragtning,  at  disse  studier  er  af  medium  evidensvægt.  Imidlertid  er  det  værd  at  
bemærke,  at  to  studier  indikerer  en  positiv  effekt  af,  at  skolelederen  skærmer  lærerne  og  deres  
undervisningstid  fra  forstyrrelser  udefra  (Robinson  et  al.,  2009;;  Marzarno  et  al.,  2005).  I  begge  
tilfælde  skal  man  dog  have  for  øje,  at  effekterne  findes  på  baggrund  af  sammensatte  mål,  som  
indeholder  flere  dimensioner.    
  
Alle  studierne  vedrørende  kollaborativ  ledelse  støtter  i  større  eller  mindre  grad  op  om  en  positiv  
indvirkning  af  kollaborativ  ledelse  på  elevers  faglige  resultater.  Særligt  studierne,  der  anlæg-
ger  en  bred  forståelse  af  kollaborativ  ledelse  med  fokus  på  forældre,  skoledistrikt  og  det  om-
kringliggende  samfund,  finder  en  positiv  effekt  af  kollaborativ  ledelse.  I  studierne  af  Heck  &  Mo-
riyama  (2010)  og  Hallinger  &  Heck  (2010)  undersøges  både  direkte  og  indirekte  effekter.  De  to  
studier  finder,  at  der  både  er  direkte  og  indirekte  effekter  af  kollaborativ  ledelse,  der  er  medieret  
af  henholdsvis  undervisningspraksis  og  professionel  kapacitet.  Studierne  med  fokus  på  lærernes  
inddragelse  i  beslutninger  på  skoler  støtter  ligeledes  hovedsageligt  op  om  den  positive  effekt.      
  
Der  ses  blandede  resultater  af  samarbejde  mellem  lærerne  på  elevernes  resultater,  idet  to  
studier  finder  en  positiv  effekt  af  lærersamarbejde  på  elevernes  resultater,  mens  to  studier  ikke  
gør  (Shin  &  Slater,  2010;;  Dumay  et  al.,  2013;;  Andersen  &  Winter,  2011;;  Ross  &  Grey,  2006).  
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Endvidere  er  det  ikke  på  baggrund  af  de  inkluderede  studier  muligt  at  fastslå,  at  der  er  en  positiv  
effekt  af  videndeling  blandt  lærerne  på  elevers  faglige  resultater  (Robinson  et  al.,  2009;;  Leith-
wood  et  al.,  2010).  Studiet  af  Andersen  &  Winter  (2011)  finder,  at  elever  præsterer  bedre  på  
skoler,  hvor  man  anvender  flere  organiseringsformer  (fagteam,  klasseteam  og  årgangsteam).  
Særligt  brugen  af  klasseteam  har  en  positiv  indvirkning  på  elevernes  læring     og  særligt  for  ele-
ver  med  svag  til  middel  social  baggrund.  De  tre  øvrige  studier  vedrørende  organiseringen  af  
samarbejdet  mellem  lærerne  er  baseret  på  kvalitative  designs,  hvorfor  det  ikke  er  muligt  at  sige  
noget  om  effekt  på  baggrund  af  disse  studier  (Höög  et  al.,  2009;;  Mehlbye,  2010;;  Kofod  &  Moos,  
2009).  Studierne  indikerer  dog  en  positiv  betydning  af  lærerteam,  og  at  højtpræsterende  skoler  
ofte  anvender  afdelingsstruktur.    
  
I  den  fjerde  og  sidste  kategori  ses  robuste,  positive  effekter  af  skolers  strategier  og  regler  
på  elevernes  faglige  resultater  (Kyriakides  &  Creemers,  2012;;  Kyriakides  et  al.,  2010;;  Marzano  et  
al.,  2005).  Disse  studier  dækker  blandt  andet  over,  at  skoler  formulerer  strategier  og  regler  ved-
rørende  undervisningskvalitet,  skabelse  af  læringsmuligheder,  samarbejde  mellem  lærerne  og  
disciplinære  regler.  Studierne  vedrørende  ressourceallokering  finder  hovedsageligt  positive  effek-
ter,  om  end  det  i  forbindelse  med  disse  studier  er  nødvendigt  at  tage  en  række  forbehold  grundet  
sammensatte  mål  og  varierende  resultater  på  tværs  af  forskellige  typer  mål.  Derfor  er  grundlaget  
for  at  tilskrive  ressourceallokering  en  positiv  effekt  svagere,  end  det  kan  forekomme  på  baggrund  
af  ovenstående  tabel.  
  
Enkelte  studier  i  teamet  vedrørende  organiseringen  af  den  samarbejdende  skole  finder  indirekte  
effekter  af  skoleledelse  på  elevernes  faglige  præstationer.  I  disse  studier  påvirker  skolelederen  
eksempelvis  skolens  undervisningspraksis  eller  kvaliteten  af  undervisningen  direkte,  hvilket  efter-
følgende  har  en  positiv  indvirkning  på  elevernes  faglige  udvikling  (Hallinger  &  Heck,  2010;;  Heck  
&  Moriyama,  2010;;  Kyriakides  &  Creemers,  2012;;  Dumay  et  al.,  2013).    
  
Studierne,  der  er  inkluderet  under  temaet  om  organisering  af  den  samarbejdende  skole,  er  ken-
detegnet  ved  implementeringsforhold,  som  kan  være  af  betydningen  for  at  skabe  en  positiv  
indvirkning  på  elevernes  faglige  resultater:    
    
 De  inkluderede  studier  peger  på  en  positiv  indvirkning  af  kollaborativ  ledelse  på  elevernes  
faglige  resultater.  Dette  stiller  krav  til  skolelederen,  blandt  andet  i  forhold  til  at  skabe  opbak-
ning  om  skolens  mål  og  visioner,  så  alle  samarbejder  for  at  nå  samme  mål,  og  sikrer,  at  de  
nødvendige  strukturer  er  til  stede,  så  lærere,  forældre  og  lokalsamfund  kan  inddrages  (se  
bl.a.  Heck  &  Moriyama,  2010).  Dette  peger  på  vigtigheden  af  uddannelse  af  skoleledere  (jf.  
også  afsnit  3.1).        

  
3.3 Læringskultur  og  faglig  progression  

En  række  af  de  i  syntesen  inkluderede  studier  kan  grupperes  under  et  overordnet  tema  om  læ-
ringskultur  og  faglig  progression.  Studierne  undersøger  over  en  bred  kam  betydningen  af,  at  
der  etableres  en  læringskultur  på  den  enkelte  skole,  der  er  befordrende  for  elevernes  faglige  
udvikling,  herunder  om  og  hvordan  skolelederen  kan  øge  kvaliteten  af  skolens  læringskultur  og  
herigennem  sikre  en  kontinuerlig  faglig  progression  for  eleverne.  Hovedparten  af  de  ledelses-
mæssige  tilgange,  der  belyses  i  indeværende  afsnit,  er  stærkt  inspireret  af,  men  ikke  udelukken-
de  baseret  på  principperne  i  forandringsledelse  (se  også  boks  3.2),  og  de  belyste  ledelsespraksis-
ser  kan  på  et  ordnet  plan  således  karakteriseres  som  forskellige  former  for  strategisk  ledelse.      
  
Der  er  i  indeværende  kortlægning  identificeret  29  studier,  som  omhandler  og/eller  relaterer  sig  til  
temaet  om  læringskultur  og  faglig  progression.  Studierne  er  fremstillet  skematisk  i  nedenstående  
tabel  og  behandles  mere  udførligt  i  resten  af  afsnittet  (se  desuden  beskrivelser  af  de  enkelte  
studier  i  bilag  1).    
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Tabel  3.5:  Oversigt  over  studier  tilhørende  temaet  om  læringskultur  og  faglig  progression    

Studie   Land   Praksis/Indsats   Målgruppe   Outcome-mål   Populationsstørrel-
se  

Design  

Andersen  
(2008)  

Danmark   Formulering  af  skriftlige  skolemålsætnin-
ger.  Brug  af  målstyring  

Udskoling  (9.  klasse)   Dansk  og  matema-
tik  

N  >  80.000  elever,  
733  skoleledere  

Longitudinelt  
studie  over  
fire  år  

Andersen  &  
Winter  (2011)  

Danmark   Faglig  målstyring  med  høj  ledelsesmæssig  
prioritering  af  mål  og  klar  og  tydelig  
kommunikation  af  disse  til  medarbejderne.  
Motivation  af  lærere  via  belønning  for  god  
indsats  i  form  af  ros  eller  overdragelse  af  
særlige  ansvarsområder  

Udskoling  (hovedsageligt  
9.  klasse)  

Trivsel  og  resultater  
i  dansk  og  matema-
tik  

N  =  501  skoleledere,  
1.130  lærere,  4.401  
forældre,  henholdsvis  
4.311  og  52.420  
elever  

Tværsnit  
(primært)  

Dumay  et  al.  
(2013)  

Holland   Kommunikation  af  skolelederens  mål  og  
visioner  til  lærerne,  skoleleder  definerer,  
hvad  der  er  vigtigt  for  skolen,  skolelede-
ren  initierer  og  stimulerer  skoleprojekter,  
og  skolelederen  definerer  linjen,  som  
lærerne  skal  følge  

Indskoling  og  mellemtrin  
(1.-6.  klasse)  

Matematik   N  =  1.915  elever   Longitudinelt  
studie  over  
seks  år  

Evers  (2011)   USA   Lederen  går  forrest,  og  lederen  inspirerer  
en  fælles  vision  

Indskoling  og  mellemtrin  
(0.  til  6.  klasse)  

Faglige  resultater   N  =  46  skoleledere  
og  797  lærere  

Tværsnit  

Grissom  &  Loeb  
(2011)      

USA   Tilstedeværelse  af  skoleleder  ved  skole-
aktiviteter  og  skoleleders  håndtering  af  
elevers  disciplin  

Grundskole    

(3.-10.  klasse)  

Matematik  og  læs-
ning      

N  =  280  skoleledere,  
497  viceskoleledere  
og  15.842  lærere  

Tværsnit    

Hallinger  &  
Heck  (2010)  

USA   Resultatorientering  via  fokus  på  eksternt  
opstillede  mål  for  undervisningsindhold  og  
faglige  resultater.  Vedvarende  fokus  på  
elevers  faglige  resultater.  Der  findes  sko-
lepolitik  for  elevers  opførsel,  og  disciplinæ-
re  problemer  håndteres  hurtigt  og  retfær-
digt  

Indskoling  og  mellemtrin  
(3.-5.  kl.)  

Læsning  og  mate-
matik  

N  =  12.480  elever   Longitudinelt  
studie  over  
tre  år  

Hattie  (2009)*   New  Zealand   Skolelederen  fokuserer  på  at  skabe  et  
uforstyrret  læringsmiljø  på  sin  skole,  sæt-
ter  klare  mål  for  undervisningen  og  ele-
vernes  faglige  udvikling  og  har  høje  fagli-
ge  forventninger  til  skolens  lærere  og  
elever.  Skolelederen  inspirerer  skolens  
lærere  til  nytænkning  af  undervisningen  
og  fremmer  engagementet  blandt  og  sam-
arbejdet  mellem  skolens  lærere  

Dagtilbud,  grundskole,  
ungdomsuddannelse  og  
videregående  uddannel-
ser  

Læsning,  matema-
tik,  naturviden-
skabelige  fag  og  
samfundsfag  (pri-
mært)  

11  metanalyser   Syntese  af  
metanalyser  
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Studie   Land   Praksis/Indsats   Målgruppe   Outcome-mål   Populationsstørrel-
se  

Design  

Heck  &  Mo-
riyama  (2010)  

USA   Vedholdende  fokus  på  forbedring  af  ele-
vers  faglige  resultater,  kommunikation  af  
målsætning  til  lærere,  elever  og  forældre,  
høje  faglige  standarder  og  hurtig  håndte-
ring  af  disciplinære  problemer  

Mellemtrin  

(4.  og  5.  klasse)  

Læsning  og  mate-
matik  

N  =  12.342  4.  klas-
ses  elever    

N  =  12.831  5.  klas-
ses  elever  

Tværsnit  

Hendriks  &  
Scheerens  
(2013)*  

Holland   Formulering  af  vision,  skabe  fælles  inte-
resse,  høje  forventninger  og  fremme    
accept  af  gruppemål  

Grundskole    

(0.-10.  klasse.)  

Faglige  resultater   14  studier   Systematisk  
review  

Höög  et  al.  
(2009)  

Sverige   Fokus  på  sociale  og  faglige  mål   Grundskoler  (0.-9.  klas-
se)  

N/A   N  =  2  skoler   Casestudie  

Imsen  (2003)   Norge   Udviklingsorientering:  Skolen  har  sine  
egne  mål  for,  hvad  det  vil  sige  at  være  en  
god  skole  

Mellemtrin  og  udskoling  
(4.,  7.  og  10.  klasse)  

Trivsel,  resultater  i  
norsk  og  matematik  

N  =  1.241  4.  klasses  
elever,  1.256  7.  
klasses  elever,  1.569  
10.  klasses  elever,  49  
skoleledere  og  1.041  
lærere  

Tværsnit  

Kofod  &  Moos  
(2009)  

Danmark   Klare  og  detaljerede  mål  for  læring  og  
undervisning  

Folkeskoler  (0.-9.  klas-
se)  

N/A   N  =  3  skoler   Casestudie  

Kyriakides  &  
Creemers  
(2012)  

Grækenland   Tilstedeværelse  af  skolepolitik  vedrørende  
elevers  adfærd  uden  for  klasseværelset  
(disciplinært  klima)  og  skolepolitik  vedrø-
rende  værdier,  der  lægger  vægt  på  læring  
  
  

Mellemtrin  (5.-6.  klasse)   Græsk  og  matema-
tik  

N  =  2.369  elever   Longitudinelt  
studie  over  
to  år  

Kyriakides  et  al.  
(2010)*  

Cy-
pern/Holland  

Politik  for  elevadfærd  uden  for  klasseloka-
let,  politik  for  lærer-  og  elevfravær  og  
politik  for  lektier  og  skolestrategi,  der  
opfordrer  til  positiv  læringsattitude  

Grundskole  og  ung-
domsuddannelse  (0.-12.  
klasse)  

Faglige  resultater  
og  trivsel  

67  studier   Systematisk  
review  

Leithwood  &  
Jantzi  (2006)  

Canada   Udvikling  af  vision  og  konkrete  mål  for  
skolen  og  elevernes  læring,  herunder  at  
skolelederen  har  høje  forventninger  til  
læreres  og  elevers  faglige  præstationer  

Indskoling  og  mellemtrin  
(3.-6.  klasse)  

Læsning  og  mate-
matik  

N  =  1.110  lærere  og  
1.180  lærere  

Tværsnit  (to  
undersøgel-
ser)  

Leithwood  et  al.  
(2010)  

Canada   Høje  faglige  forventninger  og  ambitioner  
og  kommunikation  af  disse,  disciplinært  
klima  og  fremme  af  motivation  

Indskoling  og  mellemtrin  
(3.  og  6.  klasse)  

Læsning,  skrivning  
og  matematik  

N  =  1.445  lærere   Tværsnit  
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Studie   Land   Praksis/Indsats   Målgruppe   Outcome-mål   Populationsstørrel-
se  

Design  

Marzano  et  al.  
(2005)  

USA   Anerkendelse  og  belønning  af  individuelle  
præstationer,  fremme  af  fælles  overbevis-
ninger,  fællesskabsfølelse  og  samarbejde,  
klare  mål  og  fastholdelse  af  målfokus,  
stærke  idealer  for  skolegang,  ligesom  at  
skolelederen  inspirerer  til  og  fører  an  ift.  
nye  udfordrende  innovationer  

Grundskole  og  ung-
domsuddannelse  (0.-12.  
kl.)  

Elevers  faglige  
resultater  

69  studier     Systematisk  
review  

Mehlbye  (2010)   Danmark   Klar  og  tydelig  ledelse  og  tydelige  faglige  
og  pædagogiske  forventninger  og  krav  til  
lærere  

Folkeskole**  

(0.-9.  klasse)  

Dansk  og  matema-
tik  

N  =  12  skoler,  6  
politikere,  13  skole-
chefer,  33  skolelede-
re,  66  lærere  og  70  
elever  

Casestudie  

Moriyama  
(2009)  

USA   Høje  faglige  forventninger  til  lærernes  
såvel  som  elevernes  læring  og  performan-
ce  

Mellemtrin  (4.  og  5.  
klasse)  

Matematik  og  læs-
ning      

N  =  12.342  4.  klas-
ses  elever  og  12.588  
5.  klasses  elever  

Tværsnit  

Nordenbo  et  al.  
(2010)*  

Danmark   Resultatorientering  og  disciplinært  klima   Grundskole    

(0.-10.  klasse)  

Faglige  resultater,  
hovedsageligt  læs-
ning  og  matematik  

71  studier   Systematisk  
review  

Owings  et  al.  
(2005)  

USA   Udvikling,  implementering  og  udbredelse  
af  vision  for  elevernes  læring,  skabelse  af  
et  trygt  og  effektivt  læringsmiljø,  og  sko-
leleder,  som  inspirerer  til  højere  perfor-
mance  blandt  personale  og  elever  på  sko-
len  

Grundskole  og  ung-
domsuddannelse  (3.,  5.,  
8.  og  12.  klasse)  

Engelsk,  samfunds-
fag,  matematik  og  
naturvidenskabelige  
fag  

N  =  160  skoleledere   Longitudinelt  
studie  over  
fire  år  

Robinson  et  al.  
(2009)*  

New  Zealand   Skolelederen  har  høje  forventninger  til  
lærernes  og  elevernes  faglige  præstatio-
ner;;  definerer  skolens  vision  og  skaber  
fælles  opbakning  til  denne  blandt  lærer-
staben;;  arbejder  med  klassekultur,  der  er  
befordrende  for  elevernes  læring  og  ken-
detegnet  ved  ro  og  orden;;  skaber  et  sti-
mulerende,  professionelt  læringsmiljø  på  
skolen,  hvor  skolelederen  blandt  andet  
inspirerer  med  nye  ideer,  der  kan  anven-
des  direkte  i  undervisningen  

Grundskole  og  ung-
domsuddannelse  (0.-12.  
klasse)  

Læsning  og  mate-
matik  (primært)  

134  studier   Systematisk  
review  
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Studie   Land   Praksis/Indsats   Målgruppe   Outcome-mål   Populationsstørrel-
se  

Design  

Ross  &  Grey  
(2006)  

Canada   Skabe  accept  af  skolens  mål  hos  lærerne,  i  
hvilken  grad  lærerne  er  enige  i  målene  og  
lærernes  engagement  i  at  revidere  skolens  
mål  løbende  

Indskoling  og  mellemtrin  
(3.  og  6.  klasse)  

Faglige  resultater   N  =  205  skoler  med  
3.041  lærere  

Tværsnit  

Shin  &  Slater  
(2012)  

USA   Udvikling  af  visioner  og  læreres  forvent-
ninger  til  elever  

Udskoling  (8.  klasse)   Matematik   N  =  5.482  amerikan-
ske  elever,  2.859  
engelske  elever,  
3.019  australske  
elever,  2.699  ungar-
ske  elever  

Tværsnit  
(kompara-
tivt)  

Smith  &  Kear-
ney  (2013)  

USA   Organisatorisk  klima  kendetegnet  ved  
fokus  på  og  pres  for  gode  faglige  resulta-
ter  

Grundskole  (0.-8.  klas-
se)  

Matematik  og  læs-
ning  

N  =  105  skoler   Longitudinelt  
studie  over  
tre  år    

Springer  et  al.  
(2012)  

USA   Motivation  af  lærere  via  økonomisk  beløn-
ning  til  lærerteams,  som  højner  elevers  
faglige  resultater  

Mellemtrin  og  udskoling  
(6.-8.  klasse)  

Matematik,  læs-
ning,  naturviden-
skab  og  samfunds-
fag  

N  =  10  skoler,  159  
lærerteams,  665  
lærere,  17.307  elever  

RCT    

Supovitz  et  al.  
(2010)  

USA   Skoleleder  fastsætter  skolens  mission  og  
mål.  Tillidsfuldt  forhold  mellem  skoleleder  
og  lærere  

Indskoling  og  mellemtrin  
(2.-6.  klasse)  

Engelsk  og  mate-
matik  

N  =  721  lærere  og  
11.397  elever  

Tværsnit***  

Törnsén  (2009)   Sverige   Skolelederen  tager  ansvar  for  modarbej-
delse  af  voldelig  adfærd,  opfyldelse  af  
nationale  målsætninger  og  skolens  resul-
tater  

Udskoling  (9.  klasse)   Faglige  afgangs-
resultater  og  socia-
le  færdigheder  

N  =  24  skoler,  393  
lærere  og  2.128  
elever  

Tværsnit  

Witziers  et  al.  
(2003)*  

Holland   Skoleleder  definerer  og  kommunikerer  
skolens  mission  til  medarbejdere,  forældre  
og  elever.  Skoleleder  prioriterer  læreres  
og  elevers  præstationer  højt.  Skoleleder  
synliggør  sig  på  skolen  over  for  medarbej-
dere  og  elever  

Grundskole  og  ung-
domsuddannelse  (0.-
12.kl.)  

Læsning  og  mate-
matik  (primært)  

37  studier   Systematisk  
review  

*Systematisk  review,  angiver  derfor  udgivelsesland.    
**  Studiet  undersøger  både  indskoling,  mellemtrin  og  udskoling  via  interviews  med  lærerne.  Der  deltager  imidlertid  kun  elever  fra  8.  og  9.  klasse  i  undersøgelsen.  
***  Udviklingen  i  elevernes  resultater  måles  dog  på  to  nedslagspunkter,  hhv.  for  skoleåret  2005-2006  og  for  skoleåret  2006-2007.  Elevernes  faglige  progression  måles  som  fremgangen  i  elevernes  resulta-
ter  mellem  de  to  skoleår.
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3.3.1 Forskning  på  området    
Tabellen  ovenfor  peger  på  en  række  generelle  tendenser,  der  kendetegner  forskningen  vedrøren-
de  læringskultur  og  faglig  progression.  For  det  første  ses  det,  at  forskningen  har  en  forholdsvis  
god  geografisk  spredning,  om  end  der  er  en  overvægt  af  anglesaksiske  studier  i  temaet  om  læ-
ringskultur  og  faglig  progression.  16  studier  stammer  således  fra  enten  USA,  Canada  eller  New  
Zealand  med  en  klar  overrepræsentation  af  amerikanske  studier.  Desuden  indgår  der  fem  danske  
studier,  tre  hollandske  og  to  svenske  studier  under  temaet  om  læringskultur  og  faglig  progressi-
on  samt  et  enkelt  norsk,  et  enkelt  græsk  og  et  enkelt  hollandsk-cypriotisk  studie.  Otte  studier  er  
dermed  nordiske,  mens  de  resterende  studier  under  temaet  er  internationale.  Således  er  temaet  
om  læringskultur  og  faglig  progression  ikke  i  lige  så  høj  grad  som  de  øvrige  temaer  i  syntesen  
domineret  af  forskning  foretaget  i  en  anglesaksisk  kontekst,  hvor  skolelederen  bliver  holdt  direk-
te  ansvarlig  for  elevernes  faglige  udvikling  og  ofte  afskediges  eller  ansættes  lærere  på  baggrund  
af  skolernes  evne  til  at  højne  elevernes  performance.      
  
For  det  andet  er  de  i  temaet  inkluderede  studier  baseret  på  en  række  forskellige  forsknings-
designs.  Temaet  om  læringskultur  og  faglig  progression  domineres  af  12  tværsnitsundersøgelser,  
mens  syv  systematiske  reviews,  seks  longitudinelle  studier,  tre  casestudier  og  et  enkelt  randomi-
seret,  kontrolleret  forsøg  også  er  repræsenteret.  Studiernes  populationsstørrelser  er  generelt  
moderate  til  store,  og  der  er  ofte  over  1.000  elever  inkluderet  i  undersøgelserne.  De  longitudinel-
le  studier  har  typisk  en  varighed  af  ca.  2-4  år.  Forskningen  på  området  har  et  moderat  til  stærkt  
evidensgrundlag.  17  studier  opnår  høj  evidensvægt,  mens  12  studier  opnår  medium  evidens-
vægt.  
  

3.3.2 Indsatser  og  praksisser  
Om  end  det  specifikke  fokus  i  de  fleste  studier  indeholdt  i  temaet  om  læringskultur  og  faglig  pro-
gression  varierer,  kan  der  alligevel  identificeres  en  række  gennemgående  ledelsespraksisser,  der  
i  særlig  grad  synes  at  kunne  højne  den  enkelte  skoles  læringskultur  og  herigennem  øge  elever-
nes  faglige  progression.  Det  drejer  sig  om  følgende  undertematikker:  
  
 Mål  og  visioner  (Grissom  &  Loeb,  2011;;  Owings  et  al.,  2005;;  Leithwood  &  Jantzi,  2006;;  
Marzano  et  al.,  2005;;  Heck  &  Moriyama,  2010;;  Shin  &  Slater,  2012;;  Kofod  &  Moos,  2009;;  
Evers,  2011;;  Ross  &  Grey,  2006;;  Hendriks  &  Scheerens,  2013;;  Imsen,  2003;;  Andersen  &  
Winter,  2011;;  Dumay  et  al.,  2013;;  Supovitz  et  al.,  2010;;  Witziers  et  al.,  2003;;  Andersen,  
2008;;  Mehlbye,  2010,  Robinson  et  al.,  2009;;  Hattie,  2009)  

 Høje  faglige  forventninger  (Moriyama,  2009;;  Owings  et  al.,  2005;;  Smith  &  Kearney,  2013;;  
Leithwood  et  al.,  2010;;  Höög  et  al.,  2009;;  Leithwood  &  Jantzi,  2006;;  Marzano  et  al.,  2005;;  
Heck  &  Moriyama,  2010;;  Shin  &  Slater,  2012;;  Nordenbo  et  al.,  2010;;  Springer  et  al.,  2012;;  
Hendriks  &  Scheerens,  2013;;  Hallinger  &  Heck,  2010;;  Andersen  &  Winter,  2011;;  Witziers  et  
al.,  2003;;  Andersen,  2008;;  Robinson  et  al.,  2009;;  Hattie,  2009;;  Törnsén,  2009)  

 Disciplinært  klima  (Grissom  &  Loeb,  2011;;  Leithwood  et  al.,  2010;;  Heck  &  Moriyama,  
2010;;  Nordenbo  et  al.,  2010;;  Kyriakides  &  Creemers,  2012;;  Hallinger  &  Heck,  2010;;  Kyriaki-
des  et  al.,  2010;;  Robinson  et  al.,  2009;;  Törnsén,  2009).    

  
Særligt  skolens  mål  og  visioner,  høje  faglige  forventninger  samt  skolens  disciplinære  klima  rela-
terer  sig  til  én  ledelsesmodel  baseret  på  forandringsledelse,  og  disse  kan  derfor  ikke  nødvendig-
vis  adskilles  teoretisk  eller  praktisk.  Alle  tre  undertematikker  er  dog  gennemgående  i  litteraturen  
om  pædagogisk  ledelse,  og  de  ledelsesmæssige  muligheder  inden  for  temaet  om  læringskultur  og  
faglig  progression  kan  derfor  ikke  udelukkende  ses  i  et  perspektiv  baseret  på  forandringsledelse.    
  
De  ledelsespraksisser,  som  belyses  i  undertemaet  om  mål  og  visioner,  relaterer  sig  på  et  over-
ordnet  plan  til  skolelederens  rolle  som  strategisk  og  pædagogisk  retningsgiver.  Flere  studier  bely-
ser  således  betydningen  af,  at  skolelederen  opstiller  klare  og  i  praksis  anvendelige  mål  og  visio-
ner  for,  hvordan  skolen  kan  sikre  fremdriften  i  elevernes  faglige  udvikling  (se  eksempelvis  Kofod  
&  Moos,  2009;;  Supovitz  et  al.,  2010;;  Robinson  et  al.,  2009).  Samtidig  undersøges  det,  om  det  
spiller  en  rolle  for  elevernes  faglige  udvikling,  at  skolelederen  arbejder  på  at  skabe  konsensus  om  
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skolens  mål  og  visioner  blandt  relevante  interessenter  (se  eksempelvis  Ross  &  Grey,  2006;;  
Hendriks  &  Scheerens,  2013),  eksempelvis  igennem  klar  kommunikation  om  baggrunden  for,  
hensigten  med  og  indholdet  i  skolens  faglige  visioner  (se  eksempelvis  Owings  et  al.,  2005,  Heck  
&  Moriyama,  2010)  eller  ved  inddragelse  af  lærere,  forældre  og  elever  i  udarbejdelsen  af  skolens  
mål  og  visioner  (se  eksempelvis  Marzano  et  al.,  2005;;  Shin  &  Slater,  2012;;  Ross  &  Grey,  2006).  
Flere  studier  undersøger  endvidere  betydningen  af,  at  skolens  ledelse  går  forrest,  når  skolens  
mål  og  visioner  skal  opfyldes,  og  at  skolelederens  engagement  for  visionen  er  tydelig  for  lærere,  
forældre  og  elever  i  dagligdagen.  Det  undersøges  endvidere,  om  skolelederens  synlighed,  almin-
delig  gang  på  skolen  samt  deltagelse  i  skolens  faglige  og  sociale  aktiviteter  har  betydning  for  
særligt  lærernes  motivation  for  at  arbejde  med  skolens  vision  (Mehlbye,  2010;;  Grissom  &  Loeb,  
2011;;  Evers,  2011).  Ledelsespraksisserne,  der  belyses  under  dette  undertema,  er  generelt  ken-
detegnet  ved  et  stort  fokus  på  mål-  og  resultatstyring.    
  
Flere  studier  indeholdt  i  temaet  om  læringskultur  og  faglig  progression  belyser  også  betydningen  
af,  at  såvel  skolelederen  som  lærere  har  høje  faglige  forventninger  til  skolens  elever,  lærernes  
faglige  ballast  og  til  skolens  udvikling  som  helhed  for  elevernes  faglige  resultater.  En  stor  del  af  
studierne  under  dette  tema  undersøger  således,  om  det  kan  have  gavnlige  effekter  for  elevernes  
læring,  at  skolelederen  prioriterer  og  har  et  vedholdende  fokus  på  at  skabe  høje  faglige  resultater  
for  alle  skolens  elever  (se  eksempelvis  Moriyama,  2009;;  Leithwood  et  al.,  2010;;  Heck  &  Moriya-
ma,  2010).  Smith  og  Kearney  (2013)  belyser  eksempelvis,  om  skoler  med  et  stærkt  fagligt  etos  
og  med  positive  forventninger  i  forhold  til  lærere  såvel  som  elever  er  bedre  til  at  udvikle  en  læ-
ringskultur  og  undervisningspraksisser,  som  er  fremmende  for  elevernes  faglige  udvikling  end  
skoler,  der  ikke  har  et  stærkt  fagligt  etos.  Samtidig  undersøger  flere  studier  betydningen  af  et  
positivt  præstationspres  på  skolens  elever,  som  ifølge  studierne  er  kendetegnet  ved,  at  skolele-
der  og  lærere  stiller  høje,  men  realistiske  mål  for  den  enkelte  elevs  læring,  at  den  enkelte  elevs  
faglige  succesoplevelser  respekteres  og  fejres,  og  at  skolen  tilvejebringer  muligheder  for  faglig  
fordybelse  til  de  elever  og  lærere,  der  skal  udfordres  yderligere  for  at  dygtiggøre  sig.    
  
Studierne  under  indeværende  tema  belyser  endvidere  betydningen  af,  at  skolelederen  skaber  et  
stringent  disciplinært  klima  i  og  uden  for  klasseværelset  for  elevernes  faglige  udvikling.    To  
ledelsespraksisser  relateret  til  skolens  disciplinære  klima  får  mest  opmærksomhed  i  litteraturen.  
For  det  første  undersøger  flere  studier,  om  det  spiller  en  rolle  for  skolens  disciplinære  klima  og  
for  skolens  læringskultur,  at  skolelederen  personligt  håndterer  situationer,  hvor  en  elev  udviser  
en  adfærd,  som  skolen  ikke  vil  acceptere  (se  bl.a.  Törnsén,  2009;;  Grissom  &  Loeb,  2011).  Flere  
studier  belyser  endvidere  betydningen  af  at  gøre  kort  proces,  når  det  kommer  til  at  håndtere  
disciplinære  sager.  Forventningen  er,  at  det  kan  sende  et  stærkt  og  forebyggende  signal  til  sko-

opfører  sig  dårligt  (se  eksempelvis  
Hallinger  &  Heck,  2010;;  Heck  &  Moriyama,  2010).  Derudover  undersøger  eksempelvis  Kyriakides  
og  Creemers  (2012),  om  skolers  disciplinære  klima  kan  fremmes,  hvis  skolelederen  udarbejder  
adfærdskodeks  for  elevernes  opførsel  såvel  i  som  uden  for  klasseværelset,  og  om  adfærdskodeks  
kan  fungere  som  rettesnor  for  elever,  forældre,  lærere  og  skoleledere,  der  kan  fastholde  et  fokus  
på  god  opførsel  og  herigennem  fremme  skolens  læringskultur  og  elevernes  faglige  udvikling  (se  
desuden  også  Leithwood  et  al.,  2010).    
  

3.3.3 Resultater  og  effekter    
Studierne  inden  for  temaet  om  læringskultur  finder  i  overvejende  grad  positive  effekter  af  en  
læringskultur  præget  af  en  stærk  faglighed  på  elevernes  faglige  udvikling  og  resultater.  Særligt  
findes  der  positive  effekter  på  elevernes  faglige  præstationer  i  kategorien  vedrørende  skolens  
disciplinære  klima.  Billedet  er  dog  ikke  entydigt,  da  en  betydelig  mængde  studier  er  baseret  på  
sammensatte  mål,  og  det  er  derfor  ikke  muligt  at  tilskrive  effekter  til  læringskulturen  isoleret  set.  
Ligeledes  kan  en  række  studier  i  temaet  om  læringskultur  og  faglig  progression  ikke  påvise  effek-
ter  af  de  relevante  ledelsespraksisser  på  elevernes  faglige  præstationer.  
  



  
   Pædagogisk  Ledelse  

  
  
  
  

  

  

38  

Tabellen  nedenfor  opsummerer  de  virkningsfulde  mekanismer  inden  for  temaet  om  læringskultur  
og  faglig  progression.  Da  flere  af  de  ledelsespraksisser,  som  indgår  i  temaet,  typisk  optræder  i  
samme  studie,  afrapporteres  effekterne  af  de  forskellige  ledelsespraksisser  ud  fra  hvert  studie.  
Studierne  er  derfor  ikke  som  i  de  øvrige  afsnit  inddelt  tematisk  i  tabellen  nedenfor.  Hvor  studier-
ne  undersøger  effekten  af  flere  ledelsespraksisser  via  sammensatte  mål,  afrapporteres  effekterne  
samlet,  dvs.  på  tværs  af  de  respektive  ledelsespraksisser.  

Tabel  3.6:  Effekter  i  temaet  om  læringskultur  

Studie   Indsats/praksis   Direkte  effekt     Indirekte  effekt     Ingen  effekt   Evidensvægt  

Andersen  &  
Winter  (2011)  

Mål  og  visioner   Faglige  resultater****   Trivsel   Høj  

Høje  faglige  for-
ventninger  

Höög  et  al.  
(2009)*  

Høje  faglige  for-
ventninger  

     Medium    

Marzano  et  al.  
(2005)    

Mål  og  visioner   Faglige  resultater   -   -   Høj  

Høje  faglige  for-
ventninger  

Mehlbye  
(2010)*  

Mål  og  visio-
ner******  

   Medium  

Springer  et  al.  
(2012)  

Høje  faglige  for-
ventninger  

-   -   Faglige  resul-
tater  

Høj  

Törnsén  
(2009)  

Høje  faglige  for-
ventninger  

Faglige  resultater   -   Medium  

Disciplinært  klima  

Andersen  
(2008)  

   -   -   Faglige  resul-
tater  

Høj  

Høje  faglige  for-
  

Dumay  et  al.  
(2013)  

   -   Faglige  resultater   -   Høj  

Evers  (2011)   Mål  og      -   -   Faglige  resul-
tater  

Medium  

Grissom  &  
Loeb  (2011)  

   -   -   Faglige  resul-
tater  

Medium  

   Faglige  resultater   -   -    

Hallinger  &  
Heck  (2010)  

Høje  faglige  for-
  

Faglige  resultater   -   -   Høj  

Disciplinært     

Hattie  (2009)      Faglige  resultater   -   Høj  

Høje  faglige  for-
  

Heck  &  Mo-
riyama  (2010)  

   Faglige  resultater  
(lille  effekt)  

Faglige  resultater  
  

-   Høj  

Høje  faglige  for-
  

Disciplinært     

Hendriks  &  
Scheerens  
(2013)  

   -   Faglige  resultater   -   Høj  

Høje  faglige  for-
  

Imsen  (2003)      -   -   Ingen  robuste  
effekter  på  
faglige  resul-
tater  eller  
trivsel  

Høj  
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Studie   Indsats/praksis   Direkte  effekt     Indirekte  effekt     Ingen  effekt   Evidensvægt  

Kofod  &  Moos  
(2009)***  

      Medium  

Kyriakides  et  
al.  (2010)  

   Faglige  resultater   Trivsel   -   Høj  

Kyriakides  &  
Creemers  
(2012)  

   Faglige  resultater  
(lille  effekt)  

Faglige  resultater   Trivsel   Høj  

Leithwood  &  
Jantzi  (2006)  

   Faglige  resulta-
ter*******  
  (lille  effekt)  

-   Faglige  resul-
tater*******  

Medium    

Høje  faglige  for-
  

Leithwood  et  
al.  (2010)  

Høje  faglige  for-
  

Faglige  resultater  
(lille  effekt)  

Faglige  resultater   -   Høj  

  

Moriyama  
(2009)  

Høje  faglige  for-
  

Faglige  resultater   -   -   Høj  

Nordenbo  et  
al.  (2010)  

Høje  faglige  for-
  

Faglige  resultater   -   Høj  

   -   -   Faglige  resul-
tater  

Owings  et  al.  
(2005)  

   Faglige  resultater    
(indskoling  og  mellemtrin)  

Faglige  resul-
tater  (udsko-
ling)  

Medium  

Høje  faglige  for-
  

Robinson  et  al.  
(2009)  

   Faglige  resultater   -   Høj  

Høje  faglige  for-
  

Disciplinært  klima  

Ross  &  Grey  
(2006)  

   -   Faglige  resultater  
(lille  effekt)  

-   Medium  

Smith  &  Kear-
ney  (2013)  

Høje  faglige  for-
  

Faglige  resultater   -   Medium  

Shin  &  Slater  
(2012)  

   Faglige  resulta-
ter**  

-   Faglige  resul-
tater**  

Medium  

Høje  faglige  for-
  

Supovitz  et  al.  
(2010)  

   -   Faglige  resultater   -   Medium  

Witziers  et  al.  
(2003)  

   Faglige  resultater*****   -   Høj  

Høje  faglige  for-
  

  Effekt  findes  på  baggrund  af  sammensatte  mål,  hvorfor  effekten  ikke  med  sikkerhed  kan  tilskrives  emnet  af  interesse.      

*  Studiet  er  baseret  på  et  kvalitativt  casestudie  og  kan  således  ikke  belyse  effekterne  af  høje  faglige  forventninger.  Det  tyder  

dog  på,  at  ledelsespraksisserne,  der  beskrives  i  studiet,  har  en  positiv  betydning  for  elevernes  faglige  udvikling.  

**  Studiet  dokumenterer  en  positiv  effekt  af  høje  faglige  forventninger  i  Australien  og  England,  mens  der  ikke  kan  dokumen-

teres  nogen  effekter  af  høje  faglige  forventninger  på  elevernes  læring  i  USA  og  Ungarn.    

***  Studiet  er  baseret  på  et  kvalitativt  casestudie  og  kan  således  ikke  belyse  effekterne  af  mål  og  visioner.  Det  tyder  dog  på,  

at  ledelsespraksisserne,  der  beskrives  i  studiet,  har  en  positiv  betydning  for  elevernes  faglige  udvikling.  

****  Studiet  viser  ingen  overordnet  sammenhæng  mellem  mål  og  visioner  og  høje  faglige  forventninger  og  elevernes  præ-

stationer.  Imidlertid  viser  undersøgelsen,  at  skoler  med  et  større  fokus  på  faglighed  frem  for  trivsel,  der  følger  op  på  elever-

nes  resultater,  klarer  sig  bedre  end  andre  skoler.  
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*****  Studiet  dokumenterer  en  lille  positiv  effekt  af  pædagogisk  ledelse,  når  pædagogisk  ledelse  behandles  som  et  fler-

dimensionelt  begreb.  Der  findes  ikke  en  sammenhæng  mellem  pædagogisk  ledelse  og  elevernes  faglige  udvikling,  når  pæda-

gogisk  ledelse  behandles  som  et  endimensionelt  begreb.  

******  Studiet  er  baseret  på  et  kvalitativt  casestudie  og  kan  således  ikke  belyse  effekterne  af  mål  og  visioner.  Det  tyder  dog  

på,  at  ledelsespraksisserne,  der  beskrives  i  studiet,  har  en  positiv  betydning  for  elevernes  faglige  udvikling.    

*******  Studiet  viser  en  lille  effekt  på  elevernes  faglige  resultater  i  matematik,  mens  der  ingen  effekt  er  på  elevernes  fagli-

ge  resultater  i  læsning.    

  
Som  det  fremgår  af  tabellen  ovenfor,  undersøger  tre  studier  den  selvstændige  betydning  af  sko-
lelederens  fastsættelse  af  mål  og  visioner  for  skolen.  Disse  tre  studier  støtter  hovedsageligt  op  
om  en  positiv  effekt  på  eller  betydning  for  elevernes  faglige  resultater  (Marzano  et  al.,  2005;;  
Kofod  &  Moos,  2005;;  Mehlbye,  2010).  Studierne,  der  belyser  skolelederens  fastsættelse  af  mål  
og  visioner  kombineret  med  én  eller  flere  af  de  øvrige  ledelsespraksisser,  støtter  ikke  entydigt  op  
om  den  positive  effekt  af  skolelederens  fastsættelse  af  mål  og  visioner.  Ti  studier  finder  i  større  
eller  mindre  grad  direkte  eller  indirekte  positive  effekter  på  elevernes  faglige  resultater  af  mål  og  
visioner  kombineret  med  øvrige  ledelsespraksisser  (se  bl.a.  Heck  &  Moriyama,  2010;;  Robinson  et  
al.,  2009).  Imidlertid  er  resultaterne  i  flere  af  disse  studier  tvetydige,  hvor  den  positive  effekt  
eksempelvis  kun  findes  i  visse  lande,  skolekontekster  eller  fag  (Owings  et  al.,  2005;;  Leithwood  &  
Jantzi,  2006;;  Shin  &  Slater,  2012).  Seks  studier  kan  ikke  påvise  en  effekt  på  baggrund  af  sam-
mensatte  mål  (se  bl.a.  Grissom  &  Loeb,  2011;;  Evers,  2006).    
  
I  kategorien  vedrørende  høje  faglige  forventninger  er  billedet  ligeledes  tvetydigt.  Fem  studier  
undersøger  den  isolerede  effekt  af  høje  faglige  forventninger  på  elevernes  præstationer.  Heraf  
støtter  to  studier  op  om  en  positiv  indvirkning  af  høje  faglige  forventninger  for  elevernes  faglige  
præstationer  (Marzano  et  al.,  2005;;  Törnsén,  2009).  Et  kvalitativt  studie  indikerer  ligeledes,  at  
skoleledere  på  succesfulde  skoler  har  høje  faglige  forventninger  til  elevernes  faglige  præstationer  
(Höög  et  al.,  2009).  To  studier  finder  ingen  overordnede  effekter  (Springer  et  al.,  2012;;  Ander-
sen  &  Winter,  2011).  Imidlertid  viser  undersøgelsen  af  Andersen  &  Winter  (2011),  at  skoler  med  
et  større  fokus  på  faglighed  frem  for  trivsel,  der  følger  op  på  elevernes  resultater,  klarer  sig  bed-
re  end  andre  skoler.  Et  overvejende  flertal  af  studierne,  som  undersøger  betydningen  af  høje  
faglige  forventninger  kombineret  med  én  eller  flere  af  de  øvrige  ledelsespraksisser,  finder  en  
positiv  direkte  eller  indirekte  effekt  (bl.a.  Moriyama,  2009;;  Hattie,  2009).  Igen  finder  flere  studier  
dog  tvetydige  resultater  (Owings  et  al.,  2005;;  Leithwood  &  Jantzi,  2006;;  Shin  &  Slater,  2010;;  
Nordenbo  et  al.,  2010).  Der  kan  derfor  kun  drages  forsigtige  konklusioner  om  sammenhængen  
mellem  høje  faglige  forventninger  og  elevernes  faglige  resultater  på  baggrund  af  studierne  i  den-
ne  kategori.    
  
I  kategorien  disciplinært  klima  findes  de  mest  entydige  resultater.  Tre  studier  benytter  selv-
stændige  mål,  mens  seks  studier  benytter  sammensatte  mål.  Af  de  tre  studier  med  selvstændige  
mål,  finder  to  en  direkte  positiv  effekt  på  elevers  faglige  resultater  (Robinson  et  al.,  2009;;  Törn-
sén,  2009),  mens  et  enkelt  studie  ingen  effekt  finder  (Nordenbo  et  al.,  2010).  De  seks  studier  
med  sammensatte  mål  finder  alle  positive  effekter  (Kyriakides  et  al.,  2010;;  Grissom  &  Loeb,  
2011;;  Hallinger  &  Heck,  2010;;  Leithwood  et  al.,  2010;;  Heck  &  Moriyama,  2010;;  Kyriakides  &  
Creemers,  2012).  Disse  studier  understøtter  resultaterne  i  studierne  baseret  på  selvstændige  
mål,  om  end  effekten  i  studierne  med  sammensatte  mål  ikke  med  sikkerhed  kan  tilskrives  disci-
plinært  klima.  Samlet  set  peger  studierne  dog  på,  at  disciplinært  klima  har  en  positiv  indvirkning  
på  elevernes  faglige  resultater.    
  

En  række  af  de  inkluderede  studier  påviser  indirekte  effekter  af  en  stærk  læringskultur  på  den  
enkelte  skole  på  elevernes  faglige  udvikling.  I  disse  studier  har  skolelederen  typisk  en  direkte  
effekt  på  lærernes  fælles  tiltro  til,  at  de  har  kompetencerne  til  at  rykke  alle  elevernes  faglighed  
(se  eksempelvis  Ross  &  Grey,  2006),  lærernes  muligheder  for  at  samarbejde  om  at  indfri  skolens  
faglige  målsætninger  (se  eksempelvis  Dumay  et  al.,  2013)  eller  på  udviklingen  af  et  positivt  præ-
stationspres  på  skolen  (Smith  og  Kearney,  2013),  der  i  sidste  ende  forventes  at  kunne  løfte  ele-
verne  fagligt  set.    
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En  række  implementeringsforhold  er  befordrende  for  udviklingen  af  en  læringskultur  af  høj  
kvalitet  og  sikringen  af  elevernes  faglige  progression.  De  vigtigste  implementeringsforhold  er  
fremhævet  nedenfor:  
  
 Flere  studier  viser,  at  inddragelsen  af  lærere,  forældre,  elever  og  øvrige  interessenter  i  
udarbejdelsen  af  skolens  mål  og  visioner  er  en  forudsætning  for,  at  skolens  målsætninger  
kan  opfyldes,  og  de  ønskede  effekter  på  elevernes  faglige  udvikling  opnås.  Det  skyldes,  at  
inddragelsen  kan  være  med  til  at  skabe  en  essentiel  ejerskabsfølelse  over  for  skolens  mål  og  
visioner,  samtidig  med  at  særligt  lærernes  accept  af  målene  er  afgørende  for  en  løbende  ud-
vikling  og  en  bred  implementering  af  selvsamme  (Dumay  et  al.,  2013;;  Ross  &  Grey,  2006;;  
Owings  et  al.,  2005;;  Marzano  et  al.,  2005)  

 Samtidig  peger  flere  studier  på,  at  karakteren  af  de  professionelle  relationer  på  skolen  
kan  spille  en  central  rolle  for  udviklingen  af  en  læringskultur,  der  er  befordrende  for  elever-
nes  faglige  udvikling  (se  eksempelvis  Owings  et  al.,  2005;;  Leithwood  et  al.,  2010;;  Springer  
et  al.,  2012;;  Supovitz  et  al.,  2010;;  Robinson  et  al.,  2009  samt  Hattie,  2009).  Et  tillidsfuldt  
forhold  mellem  lærere  og  skoleleder,  en  stærk  fællesskabsfølelse  og  en  høj  grad  af  faglig  mo-
tivation  blandt  lærerne  er  således  underliggende  betingelser  for,  at  en  læringskultur  af  høj  
kvalitet  kan  etableres  i  første  omgang  (se  eksempelvis  Supovitz  et  al.,  2010;;  Owings  et  al.,  
2005;;  Marzano  et  al.,  2005;;  Hattie,  2009)  

 Særligt  lærernes  faglige  motivation  synes  at  spille  en  rolle  for  skolens  generelle  lærings-
kultur  og  i  sidste  ende  elevernes  faglige  udvikling.  Skolelederen  kan  eksempelvis  fremme  læ-
rernes  motivation  ved  at  rose  og  belønne  lærerne  eller  lærerteams,  når  de  gør  et  godt  stykke  
arbejde,  fx  ved  tildelingen  af  nye  ansvarsområder  (Andersen  &  Winter,  2011)  eller  ved  hjælp  
af  økonomiske  belønninger  (Springer  et  al.,  2012).  Samtidig  kan  skolelederen  også  øge  læ-
rernes  motivation  samt  udvise  en  tillidsskabende  respekt  over  for  lærernes  faglighed  ved  at  
skabe  stimulerende,  professionelle  læringsmiljøer  på  skolen  (Robinson  et  al.,  2009,  se  også  
afsnit  3.1  og  afsnit  3.2).    

  
3.4 Skolelederens  rolle  i  udviklingen  af  undervisningspraksis  

Indeværende  kortlægning  har  identificeret  en  række  studier,  som  helt  eller  delvist  beskæftiger  
sig  med  et  overordnet  tema  om  skolelederens  rolle  i  udviklingen  af  undervisningspraksis.  Dette  
tema  befinder  sig  i  kernen  af  begrebet  om  pædagogisk  ledelse  og  dækker  over  undervisningsfo-
kuseret  ledelse20,  der  indebærer  en  direkte  involvering  af  skolelederen  i  udformningen,  udviklin-
gen  og  evalueringen  af  undervisningens  indhold  og  pædagogiske  metoder.  Denne  involvering  
sker  eksempelvis  i  form  af  klasserumsobservationer  og  feedback  på  lærernes  undervisningsstil  
eller  ved  at  yde  faglig  sparring  til  lærerne  om  konkrete  undervisningssituationer.  Hensigten  er  at  
sikre  en  så  effektiv  undervisningspraksis  som  muligt  og  i  sidste  ende  at  højne  elevernes  læring,  
faglige  præstationer  og  i  enkelte  tilfælde  også  elevernes  trivsel.  I  den  henseende  er  de  ledelses-
stile  og  -praksisser,  der  hører  under  temaet  om  skolelederens  rolle  i  udviklingen  af  undervis-
ningspraksis,  meget  tæt  på  og  påvirker  elevernes  læringspraksis.      
  
Der  er  identificeret  21  studier,  der  relaterer  sig  til  skolelederens  rolle  i  udviklingen  af  undervis-
ningspraksis,  hvoraf  syv  er  baseret  på  systematiske  reviews,  der  indeholder  mellem  25  og  134  
studier  eller  11  metaanalyser.  Studierne  præsenteres  skematisk  nedenfor  og  uddybes  yderligere  i  
afsnittet  nedenfor  (se  også  bilag  1).  

                                                                                                
20   instructional  leadership educational  leadership

mest  fremherskende  ledelsesmodeller  i  litteraturen  om  pædagogisk  ledelse  (se  fx  Robinson  et  al.  2009;;  Hattie,  2009;;  Witziers  et  al.,  

2003).    Denne  ledelsesmodel  indebærer  i  grove  træk,  at  skolelederen  spiller  en  aktiv  rolle  i  udviklingen  af  undervisningens  indhold,  

metoder  og  praksis,  evaluering  og  opkvalificering  af  den  enkelte  lærers  undervisningspraksis  samt  nytænkning  og  løbende  tilpasning  af  

skolens  undervisning,  så  en  kontinuerlig  fremdrift  i  skolens  faglige  performance  sikres  (se  også  boks  3.2).  Anvendelsen  af  begrebet  om  

undervisningsfokuseret  ledelse  varierer  dog  i  studierne  inkluderet  i  indeværende  syntese.      
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Tabel  3.7:  Studier  tilhørende  temaet  om  udviklingen  af  undervisningspraksis  

Studie   Land   Praksisser  og  indsatser   Skole-
kontekst  

Outcome-mål   Populations  størrelse   Design  

Andersen  &  
Winter  (2011)  

Dan-
mark  

Undervisningsrelateret  ledelse,  der  bl.a.  dækker  
over  skolelederens  involvering  i  og  drøftelser  af  
undervisningens  tilrettelæggelse  og  anvendte  
pædagogiske  metoder    

Udskoling  

(hovedsageligt  
9.  klasse)  

Dansk,  matematik  
og  trivsel  

N  =  501  skoleledere,  
1.130  lærere,  4.401  for-
ældre,  henholdsvis  4.311  
og  52.420  elever  

Tværsnit  (pri-
mært**)  

Dumay  et  al.  
(2013)  

Holland   Skolelederens  støtte  til  udviklingen  af  undervis-
ningen  og  forsøg  på  at  højne  kvaliteten  af  sko-
lens  undervisningspraksisser,  bl.a.  via  skole-
lederens  direkte  involvering  i  tilrettelæggelse  af  
undervisningens  indhold  og  metoder  

Indskoling  og  
mellemtrin  

(1.-6.  klasse)  

Matematik   N  =  1.915  elever     Longitudinelt  
studie  over  seks  
år  

Grissom  &  
Loeb  (2011)  

USA   Undervisningsrelaterede  ledelsesopgaver,  så-
som  observationer  i  klasseværelset,  kompeten-
ceudvikling  af  lærerne,  evaluering  af  undervis-
ningsforløb  og  -indhold  samt  faglig  sparring  til  
lærerne  om  undervisningens  tilrettelæggelse  

Grundskole    

(3.-10.  klasse)  

Læsning  og  ma-
tematik  

N  =  280  skoleledere,    

497  viceskoleledere  og  
15.842  lærere  

Tværsnit  

Hattie  
(2009)*  

New  
Zealand  

De  relative  effekter  af  forandringsledelse  hhv.  
undervisningsfokuseret  ledelse  på  elevers  fag-
lige  udvikling  og  resultater  

Dagtilbud,  
grundskole,  
ungdoms-
uddannelse  og  
videregående  
uddannelser  

Læsning,  mate-
matik,  natur-
videnskabelige  
fag  og  samfunds-
fag  (primært)  

11  metaanalyser   Syntese  af  me-
taanalyser  

Hallinger  &  
Heck  (2010)  

USA   Kollaborativ  ledelse  om  undervisningens  tilret-
telæggelse,  herunder  om  lærerne  har  indflydel-
se  på  undervisningens  udformning  og  indhold,  
og  om  skolen  har  ressourcer  til  at  udvikle  og  
evaluere  egne  undervisningsprogrammer  

Indskoling  og  
mellemtrin  
(3.-5.  klasse)  

Læsning  og  ma-
tematik  

N  =  12.480  elever   Longitudinelt  
studier  over  to  
år    

Heck  &  Mo-
riyama  (2010)  

USA   Kollaborativ  beslutningstagning  med  fokus  på  
elevernes  læring,  herunder  om  lærerne  spiller  
en  stor  rolle  i  tilrettelæggelsen  af  undervisnin-
gen,  og  om  lærerne  har  de  nødvendige  ressour-
cer  til  at  undervise  effektivt  

Mellemtrin  

(4.  og  5.  klas-
se)  

Læsning  og  ma-
tematik  

N  =  12.342  4.  klasses  
elever  og  12.831  5.  klas-
ses  elever  

Tværsnit  

Hendriks  &  
Scheerens  
(2013)*  

Holland   Undervisningsfokuserede  ledelsesopgaver,  
herunder  skolelederens  involvering  i  og  påvirk-
ning  af  skolens  undervisningspraksis  

Grundskole    

(0.-10.  klasse)  

Faglige  resultater,  
hovedsageligt  
læsning  og  ma-
tematik  

25  studier   Systematisk  
review  
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Studie   Land   Praksisser  og  indsatser   Skole-
kontekst  

Outcome-mål   Populations  størrelse   Design  

Imsen  (2003)   Sverige   Ledelsesstile,  hvor  ledelsen  bl.a.  inspirerer  med  
nye  ideer  og  opmuntrer  lærerne  til  kreativitet  
og  nytænkning  i  undervisningen  samt  ledelsens  
interesse  for  og  involvering  i  undervisningens  
indhold  og  pædagogiske  metoder  

Mellemtrin  og  
udskoling  (4.,  
7.  og  10.  
klasse)  

Norsk,  matematik  
og  trivsel  

N  =  1.241  4.  klasses  ele-
ver,  1.256  7.  klasses  ele-
ver,  1.569  10.  klasses  
elever,  49  skoleledere  og  
1.041  lærere  

Tværsnit  

  

Kyriakides  &  
Creemers  
(2012)  

Græ-
kenland  

Strategier  om  undervisning  og  læring,  der  bl.a.  
vedrører  undervisningsplaner  og  tilrettelæggel-
se  af  effektiv  undervisning,  tilgængelige  læ-
ringsressourcer  (computer  mv.)  og  evaluering  
af  egen  undervisningspraksis  

Mellemtrin  
(5.-6.  klasse)  

Græsk  og  mate-
matik  

N  =  2.369  elever     Longitudinelt  
studie  over  to  år  

Kyriakides  et  
al.  (2010)*  

Cypern/  

Holland  

Skolens  strategi  til  forbedring  af  undervisningen  
og  undervisningspraksisser,  herunder  evalue-
ringen  af  egen  praksis  

Grundskole  og  
ungdoms-
uddannelse  
(0.-12.  klasse)  

Faglige  resultater  
og  trivsel  

67  studier   Systematisk  
review  

Leithwood  &  
Jantzi  (2006)  

Canada   Skolelederens  evne  til  at  udvikle  undervisnings-
praksisser  af  høj  kvalitet  blandt  lærerne,  her-
under  at  inspirere  og  yde  individualiseret,  pro-
fessionel  støtte  til  lærerne  i  relation  til  under-
visningen  

Indskoling  og  
mellemtrin  
(3.-6.  klasse)  

Læsning  og  ma-
tematik  

N  =  1.110  lærere  og    

1.180  lærere  

Tværsnit  (to  
undersøgelser)  

Leithwood  et  
al.  (2010)  

Canada   Skolelederens  involvering  i  og  påvirkning  af  
skolens  generelle  undervisningspraksis,  bl.a.  
via  feedback  til  lærerne  på  baggrund  af  obser-
vationer  i  klasseværelset  og  optimering  af  ef-
fektiv  undervisningstid  

Indskoling  og  
mellemtrin  (3.  
og  6.  klasse)  

  

Læsning,  skriv-
ning  og  matema-
tik  

N  =  1.445  lærere   Tværsnit  

  

Marzano  et  al.  
(2005)*  

USA   Skolelederens  evne  til  at  optimere  den  effektive  
undervisningstid,  til  at  inspirere  med  og  udbre-
de  kendskab  til  aktuel  viden  om  effektive  un-
dervisningspraksisser  samt  skolelederens  invol-
vering  i  tilrettelæggelse  og  evaluering  af  under-
visningens  indhold  og  metoder  

Grundskole  og  
ungdomsud-
dannelse  (0.-
12.  klasse)  

Faglige  resultater     69  studier   Systematisk  
review  

Mehlbye  
(2010)  

Danmark   Skoleledelse  med  fokus  på  tydelige  faglige  og  
pædagogiske  forventninger  og  krav  til  lærerne  
samt  faglig  sparring  mellem  skoleledelse  og  
lærere,  bl.a.  via  klasserumsobservationer  og  
feedback  

Folkeskole****   Elevernes  af-
gangsresultater  i  
dansk  og  mate-
matik  

N  =  12  skoler,  6  politikere,  
13  skolechefer,  33  skole-
ledere,  66  lærere  og  70  
elever  

Casestudie  

  

Nordenbo  et  
al.  (2010)*  

Dan-
mark  

Ledelse  vedr.  undervisningsmateriale  samt  
undervisningens  udformning  og  indhold,  ind-

Grundskole    

(0.-10.  klasse)  

Faglige  resultater,  
hovedsageligt  

71  studier   Systematisk  
review  
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Studie   Land   Praksisser  og  indsatser   Skole-
kontekst  

Outcome-mål   Populations  størrelse   Design  

   dragelse  af  lærere  i  ledelsesbeslutninger  og  
opbakning  til  lærerstaben    

læsning  og  ma-
tematik    

Owings  et  al.  
(2005)  

USA   Undervisningsrelaterede  ledelsesopgaver,  så-
som  udviklingen  af  evidensbaserede  undervis-
ningspraksisser  og  -programmer,  evaluering  af  
skolens  undervisningspraksis  samt  sikring  af  
relevant  efteruddannelse  til  lærerne  

Grundskole  og  
ungdomsud-
dannelse  (3.,  
5.,  8.  og  12.  
klasse)    

Engelsk,  sam-
fundsfag,  mate-
matik  og  naturvi-
denskabelige  fag    

N  =  160  skoleledere  

  

  

Longitudinelt  
studie  over  fire  
år  

Robinson  et  
al.  (2009)*  

New  
Zealand  

De  relative  effekter  af  forandringsledelse,  pæ-
dagogisk  ledelse  hhv.  en  række  konkrete  ledel-
sesstile  på  elevers  faglige  udvikling  og  resulta-
ter  

Grundskole  og  
ungdoms-
uddannelse    

(0.-12.  klasse)  

Læsning  og  ma-
tematik  (primært)  

134  studier   Systematisk  
review  

Shin  &  Slater  
(2010)    

USA,  
England,  
Australi-
en  og  
Ungarn  

Undervisningsrelaterede  ledelsesopgaver  og    
-stile,  der  bl.a.  dækker  over  skolelederens  
involvering  i  og  udvikling  af  læreplaner  og  sko-
lens  pædagogik  samt  skolelederens  brug  af  
supervision  og  evaluering  af  lærerne  og  under-
visningen  

Udskoling  

(8.  klasse)  

Matematik  og  
naturviden-
skabelige  fag  

N  =  5.482  amerikanske  
elever,  2.859  engelske  
elever,  3.019  australske  
elever,  2.699  ungarske  
elever  

Tværsnit  (kom-
parativt)  

Supovitz  et  al.  
(2010)  

USA   Skolelederens  direkte  involvering  i  tilrettelæg-
gelsen  af  undervisningens  indhold  og  metoder,  
støtte  til  udviklingen  af  lærernes  undervisnings-
praksis  samt  etablering  af  muligheder  for  læ-
rernes  faglige  sparring  om  undervisningen    

Indskoling  og  
mellemtrin  
(2.-6.  klasse)  

Engelsk  og  ma-
tematik  

N  =  721  lærere  og  11.397  
elever  

Tværsnits-
undersøgelse***  

  

Törnsén  
(2009)  

Sverige   Skoleledelse,  der  tager  ansvar  for  bl.a.  under-
visningen,  så  interdisciplinære  områder  og  
viden  integreres  i  undervisningen,  og  undervis-
ningsformer  varieres    

Udskoling  (9.  
klasse)  

Elevernes  faglige  
afgangsresultater  
og  sociale  færdig-
heder    

N  =  24  skoler,  393  lærere  
og  2.128  elever  

Tværsnit  

  

Witziers  et  al.  
(2003)*  

Holland   Ledelsesstile,  der  bl.a.  omhandler  koordination,  
administration,  supervision  og  evaluering  af  
undervisningen  samt  rådgivning  og  opkvalifice-
ring  af  den  enkelte  lærer.  Delelementer  fra  
forandringsledelse  såvel  som  undervisnings-
fokuseret  ledelse  

Grundskole  og  
ungdoms-
uddannelse  
(0.-12.  klasse)  

Læsning  og  ma-
tematik  (primært)  

37  studier   Systematisk  
review  

*  Systematisk  review,  angiver  derfor  udgivelsesland.    
  **  Udviklingen  i  elevernes  resultater  måles  dog  over  tid.  For  læsning  drejer  det  sig  om  perioden  1998-2000,  og  for  matematik  drejer  det  sig  om  perioden  1999-2002.  
***  Udviklingen  i  elevernes  resultater  måles  dog  på  to  nedslagspunkter,  hhv.  for  skoleåret  2005-2006  og  for  skoleåret  2006-2007.  Elevernes  faglige  progression  måles  som  fremgangen  i  elevernes  resulta-
ter  mellem  de  to  skoleår.    
****  Studiet  undersøger  både  indskoling,  mellemtrin  og  udskoling  via  interviews  med  lærerne.  Der  deltager  imidlertid  kun  elever  fra  8.  og  9.  klasse  i  undersøgelsen.    
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3.4.1 Forskningen  på  området  
Som  det  fremgår  af  tabellen  ovenfor,  er  der  en  geografisk  spredning  i  de  studier,  der  hører  under  
temaet  om  skolelederens  rolle  i  udviklingen  af  undervisningspraksis.  Syv  amerikanske  studier  
indgår  således  i  indeværende  tema,  og  disse  suppleres  af  tre  danske  og  tre  hollandske  studier.  
Derudover  indeholder  temaet  også  to  canadiske,  to  svenske  og  to  new  zealandske  studier  samt  
et  enkelt  græsk  og  et  enkelt  hollandsk-cypriotisk  studie.    
  
Temaet  om  skolelederens  rolle  i  udviklingen  af  undervisningspraksis  beror  hovedsageligt  på  stu-
dier,  der  anvender  mellemstore  og  store  tværsnitsundersøgelser.  I  alt  ni  studier  anvender  såle-
des  tværsnitsundersøgelser,  mens  syv  studier  er  baseret  på  systematiske  reviews.  Det  er  vigtigt  
at  bemærke,  at  studierne,  der  indgår  i  metaanalyserne  i  de  systematiske  reviews,  i  vid  udstræk-
ning  er  overlappende  på  tværs  af  de  forskellige  udgivelser.  Evidensen  for  temaet  kan  således  
virke  mere  tungtvejende,  end  den  i  realiteten  er,  fordi  de  forskellige  metaanalysers  resultater  
langt  hen  ad  vejen  er  baseret  på  det  samme  datagrundlag.  Foruden  tværsnitsundersøgelser  og  
systematiske  reviews  anvender  fire  studier  longitudinelle  undersøgelser  af  2-6  års  varighed,  lige-
som  der  indgår  et  enkelt  casestudie  i  temaet  om  undervisningsfokuseret  ledelse.            
  

3.4.2 Indsatser  og  praksisser  
De  ledelsesstile  og  -praksisser,  som  indgår  i  litteraturen  om  skolelederens  rolle  i  udviklingen  af  
undervisningspraksis,  kan  kategoriseres  inden  for  en  overordnet  ledelsesmodel  baseret  på  under-
visningsfokuseret  ledelse.  Hvad  undervisningsfokuseret  ledelse  dækker  over,  varierer  på  tværs  af  
de  studier,  der  er  inkluderet  i  indeværende  tema,  men  der  er  alligevel  tre  ledelsespraksisser,  der  
er  særligt  fremherskende  i  og  går  på  tværs  af  litteraturen  på  dette  område.  Det  drejer  sig  om  
henholdsvis:    
  
 Udvikling  af  undervisningens  indhold,  metoder  og  praksis  (Owings  et  al.,  2005;;  Leith-
wood  et  al.,  2010;;  Leithwood  &  Jantzi,  2006;;  Imsen,  2003;;  Nordenbo  et  al.,  2010;;  Hendriks  
&  Scheerens,  2013;;  Andersen  &  Winter,  2011;;  Hallinger  &  Heck,  2010;;  Dumay  et  al.,  2013;;  
Heck  &  Moriyama,  2010;;  Shin  &  Slater,  2010;;  Kyriakides  et  al.,  2010;;  Supovitz  et  al.,  2010;;  
Mehlbye,  2010;;  Törnsén,  2009;;  Marzano  et  al.,  2005;;  Kyriakides  &  Creemers,  2012;;  Witziers  
et  al.,  2003;;  Hattie,  2009;;  Robinson  et  al.,  2009)  
    

 Faglig  sparring  om  og  understøttelse  af  lærernes  praksis  (Grissom  &  Loeb,  2011;;  Heck  
&  Moriyama,  2010;;  Nordenbo  et  al.,  2010;;  Supovitz  et  al.,  2010;;  Mehlbye,  2010;;  Leithwood  
et  al.,  2010;;  Leithwood  &  Jantzi,  2006;;  Marzano  et  al.,  2005;;  Kyriakides  &  Creemers,  2012;;  
Witziers  et  al.,  2003;;  Hattie,  2009;;  Robinson  et  al.,  2009)    
  

 Evaluering  af  undervisningens  indhold,  metoder  og  praksis  (Grissom  &  Loeb,  2011;;  
Owings  et  al.,  2005;;  Leithwood  et  al.,  2010;;  Imsen,  2003;;  Shin  &  Slater,  2010;;  Hallinger  &  
Heck,  2010;;  Kyriakides  et  al.,  2010;;  Mehlbye,  2010;;  Marzano  et  al.,  2005;;  Kyriakides  &  
Creemers,  2012;;  Witziers  et  al.,  2003;;  Hattie,  2009;;  Robinson  et  al.,  2009).  

  
Ovenstående  ledelsespraksisser  supplerer  hinanden  inden  for  rammen  af  undervisningsfokuseret  
ledelse,  og  de  kan  således  ikke  meningsfuldt  adskilles  hverken  i  teorien  eller  i  praksis.  For  over-
skuelighedens  skyld  præsenteres  de  enkelte  ledelsespraksisser  dog  separat  nedenfor.    
  
En  række  studier  under  indeværende  tema  belyser  betydningen  af  en  ledelsespraksis,  hvor  skole-
ledelsen  involverer  sig  direkte  i  planlægningen  og  udviklingen  af  undervisningens  indhold,  
metoder  og  praksis,  for  elevernes  faglige  udvikling.  Studierne  undersøger  eksempelvis  betyd-
ningen  af,  at  skolelederen  involverer  sig  indirekte  i  udviklingen  af  lærernes  undervisning  ved  at  
tilvejebringe  inspiration,  vejledning  og  viden  om  effektive  undervisningsmetoder  til  skolens  lære-
re  samt  ved  at  opmuntre  lærerne  til  at  implementere  disse  metoder  i  den  daglige  undervisning  
(se  eksempelvis  Imsen,  2003;;  Leithwood  &  Jantzi,  2006;;  Marzano  et  al.,  2005).  Studierne  kaster  
endvidere  lys  over,  hvorvidt  skolelederen  kan  påvirke  undervisningens  indhold,  metoder  og  prak-
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sis  mere  direkte  blandt  andet  ved,  at  skolelederen  udvikler  evidensbaserede  undervisningsforløb  
og  -programmer  og  udstikker  klare  retningslinjer  for  lærernes  anvendelse  af  disse  programmer  
og  bestemte  pædagogiske  metoder  i  undervisningssituationen  (se  eksempelvis  Owings  et  al.,  
2005;;  Törnsén,  2009;;  Supovitz  et  al.,  2010,  Andersen  &  Winter,  2011;;  Nordenbo  et  al.,  2010).  
Flere  studier  undersøger  desuden  effekten  af,  at  skolelederen  og  skolens  lærere  videndeler  om  
og  sammen  opkvalificerer  undervisningen,  og  om  dette  kan  skabe  positive  faglige  resultater  for  
eleverne  (Robinson  et  al.,  2009;;  Hallinger  &  Heck,  2010;;  Imsen,  2003).  Således  undersøger  Heck  
og  Moriyama  (2010)  eksempelvis,  om  delt  eller  kollaborativ  ledelse  kan  medvirke  til  en  dynamisk  
og  effektiv  udvikling  af  skolens  undervisningspraksis.  Endnu  et  aspekt  i  undertemaet  er,  om  sko-
lens  undervisningskapacitet  kan  udvikles  og  elevernes  faglige  resultater  løftes,  hvis  både  skolele-
delse  og  lærere  har  bidraget  til  og  dermed  føler  ejerskab  over  for  udviklingsprocessen  (se  også  
afsnit  3.2).    
  
Studierne  belyser  også  en  anden  dimension  af  undervisningsfokuseret  ledelse,  der  handler  om  en  
ledelsespraksis,  hvor  skolelederen  yder  faglig  sparring  om  og  understøtter  lærernes  prak-
sis.  Flere  af  studierne  undersøger  således  effekten  af,  at  skoleledelsen  viser  interesse  for  den  
enkelte  lærers  undervisning  og  er  tilgængelig,  såfremt  lærerne  har  brug  for  råd  og  vejledning  om  
konkrete  undervisningsmæssige  udfordringer  eller  faglig  sparring  om  deres  undervisningspraksis  
(se  fx  Grissom  &  Loeb,  2011;;  Supovitz  et  al.,  2010,  Nordenbo  et  al.,  2010;;  Witziers  et  al.,  2003).  
I  studiet  af  Mehlbye  (2010)  belyses  betydningen  af  den  faglige  dialog  mellem  skoleledelsen  og  de  
enkelte  lærere,  bl.a.  via   den  åbne  dørs  politik ,  for  elevernes  faglige  udvikling.    Den  faglige  dia-
log  indebærer,  at  lærerne  har  mulighed  for  at  søge  professionel  støtte  fra  skoleledelsen,  så  snart  
behovet  opstår,  tematiseret  teamsamarbejde,  hvor  også  skoleledelsen  deltager,  samt  individuelle  
samtaler  mellem  skolelederen  og  de  enkelte  lærere.  Samtidig  belyser  flere  studier  i  syntesen,  
hvilken  rolle  skolelederen  spiller  i  forhold  til  at  skabe  optimale  betingelser  for  og  understøtte  læ-
rernes  mulighed  for  at  levere  en  undervisning  af  høj  kvalitet  og  herigennem  muligheden  for  at  
påvirke  elevernes  faglige  udvikling  (Leithwood  et  al.,  2010;;  Marzano  et  al.,  2005;;  Heck  &  Mo-
riyama,  2010;;  Kyriakides  &  Creemers,  2012).  Det  klarlægges  derudover,  om  det  kan  påvirke  
elevernes  faglige  præstationer,  at  skolelederen  sørger  for,  at  fagmøder  og/eller  sociale  arrange-
menter  på  skolen  ikke  kolliderer  med  de  faglige  aktiviteter  på  skemaet.  Samtidig  belyses  betyd-
ningen  af,  at  skolelederen  sørger  for,  at  lærerne  har  relevante  undervisningsmaterialer,  læremid-
ler  og  ressourcer  til  rådighed  og  føler  sig  fagligt  klædt  på  til  at  levere  en  god  præstation  i  under-
visningssituationen.  Sidstnævnte  faktor  relaterer  sig  også  til,  om  skolelederen  formår  at  skabe  
gode  muligheder  for  lærernes  professionelle  opkvalificering  og  for  sparring  med  faglige  ressour-
cepersoner  på  skolen  (se  også  afsnit  3.2).        
  
Studierne  under  indeværende  tema  afdækker  også  en  tredje  dimension  af  undervisningsfokuse-
ret  ledelse,  der  indebærer  en  løbende  og  systematisk  evaluering  af  undervisningens  indhold,  
metoder  og  praksis  (se  eksempelvis  Witziers  et  al.,  2003;;  Kyriakides  et  al.,  2010;;  Hallinger  &  
Heck,  2010).  Eksempelvis  belyses  effekten  af,  at  skolelederen  gennemfører  jævnlige  klasserum-
sobservationer  med  henblik  på  at  give  lærerne  feedback  på  og  hands-on-råd  om  deres  undervis-
ningspraksis  og  pædagogiske  metoder,  og  om  denne  ledelsespraksis  kan  fremme  elevernes  fagli-
ge  præstationer  (Grissom  &  Loeb,  2011;;  Mehlbye,  2010,  Robinson  et  al.,  2009;;  Leithwood  et  al.,  
2010).  Flere  studier  i  syntesen  undersøger  endvidere  effekten  af,  at  evalueringen  af  undervisnin-
gen  sker  i  fællesskab  mellem  lærere  og  skoleledelse  (Robinson  et  al.,  2009;;  Witziers  et  al.,  
2003),  og  om  dette  kan  skabe  kvalitative  og  vedvarende  ændringer  i  lærernes  praksis  til  gavn  for  
elevernes  udvikling  og  læring  (Andersen  &  Winter,  2011).  Studierne  belyser  både  situationer,  
hvor  disse  drøftelser  tager  udgangspunkt  i  lærernes  og  skolelederens  erfaringer  med  konkrete  
undervisningsforløb  såvel  som  i  data  om  elevernes  faglige  udvikling.    Det  afdækkes  samtidig,  om  
det  kan  fremme  elevernes  faglige  udvikling,  at  skoleledelsen  formår  at  handle  på  evalueringens  
resultater  og  sikrer  en  datadreven  udvikling  af  skolens  undervisningspraksis  (se  fx  Owings  et  al.,  
2005).  De  belyste  ledelsespraksisser  overlapper  delvist  med  temaet  om  evalueringskultur,  der  
beskrives  nærmere  i  næste  afsnit  (se  også  afsnit  3.5),  men  evaluering  af  undervisningens  ind-
hold,  metoder  og  praksis  er  alligevel  medtaget  her,  da  det  er  et  kerneelement  i  ledelsesmodellen  
baseret  på  undervisningsfokuseret  ledelse.      
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Foruden  kerneelementerne  i  undervisningsfokuseret  ledelse  behandler  tre  af  studierne  i  indevæ-
rende  tema  også  betydningen  af  undervisningsfokuseret  ledelse  for  elevers  faglige  præstationer  
relativt  til  forandringsledelse,  som  er  den  anden  fremherskende  ledelsesmodel  i  litteraturen  om  
pædagogisk  ledelse  (Robinson  et  al.,  2009;;  Hattie,  2009  og  Witziers  et  al.,  2003,  se  også  afsnit  
3.3).  Forskelle  og  ligheder  mellem  de  to  ledelsesmodeller,  undervisningsfokuseret  ledelse  og  
forandringsledelse,  uddybes  i  boksen  nedenfor.  
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Boks  3.4:  Undervisningsfokuseret  ledelse  vs.  forandringsledelse  

  
  
  

3.4.3 Resultater  og  effekter  
Samlet  set  synes  skolelederens  anvendelse  af  undervisningsfokuserede  ledelsespraksis  at  have  
en  overvejende  positiv  betydning  for  elevernes  faglige  resultater.  Kun  fire  studier  har  undersøgt  
betydningen  af  skolelederens  rolle  i  udviklingen  af  undervisningspraksis  i  forhold  til  elevernes  

Studiet  af  Robinson  et  al.  (2009)  undersøger  blandt  andet  den  relative  betydning  af  undervisnings-

fokuseret  ledelse  og  forandringsledelse  for  elevernes  faglige  resultater.  Selv  om  undervisningsfoku-

seret  ledelse  og  forandringsledelse  repræsenterer  to  distinkte  ledelsesmodeller  inden  for  pædago-

gisk  ledelse,  er  de  to  modeller  alligevel  kendetegnet  ved  mange  overlappende  elementer.    Fælles-

nævnerne  mellem  de  to  ledelsesmodeller,  som  de  er  defineret  af  Robinson  et  al.  (2009),  fremgår  af  

tabellen  nedenfor.  

  

   Undervisningsfokuseret  ledelse   Forandringsledelse  

Ligheder   Fokus  på  skolens  vision  for  elevernes  
faglige  udvikling  og  en  direkte  kobling  
mellem  overordnede  visioner  og  sko-
lens  undervisningspraksis  i  de  enkelte  
fag.  Der  undervises  med  udgangspunkt  
i  høje  faglige  forventninger,  og  lærerne  
har  en  ressourcebaseret  tilgang  til  
elevernes  læring  

Hands-on-faglig-sparring  mellem  sko-
leleder  og  lærere,  bl.a.  på  baggrund  af  
skolelederens  regelmæssige  observati-
oner  af  undervisningen,  bidrag  til  ud-
viklingen  af  effektive  undervisningsfor-
løb  og  evalueringen  af  praksis  

  

På  skolelederens  opfordring  samarbej-
der  skolens  lærere  om  planlægningen  
af  undervisningen  og  hermed  sikres  
tværfaglig  koordination  af  undervisnin-
gen  

Skolelederen  er  synlig  på  skolen  til  
hverdag  og  tilgængelig  for  lærere  såvel  
som  elever  

Fokus  på  organisationens  mål  og  visi-
oner  og  høje  forventninger  til  lærere  
såvel  som  elever  

Professionel  støtte,  herunder  tilveje-
bringelsen  af  ny  viden  og  inspiration,  
respekt  for  lærernes  faglighed  og  
individualiserede  hensyn  over  for  den  

p-
  

Skolelederen  opbygger  kollaborative  
kulturer  og  fora  på  skolen  med  fokus  
på  videndeling  og  fælles  professionel  
opkvalificering  blandt  skolens  lærere  

Skolelederen  er  synlig  på  skolen  til  
hverdag  og  tilgængelig  for  lærere  
såvel  som  elever  

  

Forskelle   Muligheder  for  læring,  herunder  sikrin-
gen  af  den  effektive  undervisningstid  
og  fokus  på  uforstyrrede  faglige  aktivi-
teter  for  eleverne  samt  efteruddannel-
sesmuligheder  for  lærerne  

Skolelederen  uddelegerer  en  stor  del  
af  ledelsesansvaret  til  skolens  lærere,  
skærmer  lærere  fra  eksternt,  politisk  
pres  og  sikrer  skolen  en  høj  grad  af  
autonomi  

  

På  baggrund  af  en  metaanalyse,  hvor  effekterne  af  undervisningsfokuseret  ledelse  hhv.  forandrings-

ledelse  på  elevernes  faglige  præstationer  afdækkes,  konkluderer  studiet,  at  undervisningsfokuseret  

ledelse  er  mere  end  dobbelt  så  effektiv  som  forandringsledelse,  når  det  kommer  til  at  flytte  eleverne  

fagligt  set.  Ifølge  studiet  skyldes  dette  blandt  andet,  at  undervisningsfokuserede  ledelsespraksisser  

er  målrettet  uddannelsessystemet  og  den  virkelighed,  som  lærere,  elever  og  skoleledere  befinder  sig  

i  til  dagligt.  Disse  ledelsespraksisser  er  altså  designet  til  at  øge  elevernes  faglige  progression,  mens  

forandringsledelse  udspringer  af  en  bredere  tradition  inden  for  forskning  i  ledelse  og  management  

og  derfor  ikke  er  målrettet  en  egentlig  skolekontekst.      

  

Læs  mere:  Robinson  et  al.  (2009):  School  Leadership  and  Student  Outcomes:  Identifying  What  

Works  and  Why.  
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trivsel,  og  ingen  af  disse  finder,  at  skolelederens  anvendelses  af  en  undervisningsfokuseret  ledel-
sespraksis  har  effekt  på  elevtrivslen.  
  
Tabellen  nedenfor  opsummerer  de  virkningsfulde  mekanismer  inden  for  temaet  om  skolelederens  
rolle  i  udviklingen  af  undervisningspraksis.  Da  flere  af  de  ledelsespraksisser,  som  udgør  under-
visningsfokuseret  ledelse,  typisk  optræder  i  samme  studie,  afrapporteres  effekterne  af  de  forskel-
lige  ledelsespraksisser  ud  fra  hvert  studie.  Studierne  er  derfor  ikke  som  i  de  øvrige  afsnit  inddelt  
tematisk  i  tabellen  nedenfor.  Hvor  studierne  undersøger  effekten  af  flere  ledelsespraksisser  via  
sammensatte  mål,  afrapporteres  effekterne  samlet,  dvs.  på  tværs  af  de  respektive  ledelsesprak-
sisser.  

Tabel  3.8:  Effekter  i  temaet  om  skolelederens  rolle  i  udviklingen  af  undervisningspraksis  

Studie   Indsats/praksis   Direkte  effekt     Indirekte  effekt     Ingen  effekt   Evidensvægt  

Andersen  &  
Winter  (2011)  

Udvikling  af  un-
dervisning  

Positiv  effekt:  Faglige  resultater  (res-
sourcestærke  elever)  

Negativ  effekt:  Faglige  resultater  (res-
sourcesvage  elever)  

Trivsel   Høj  

Grissom  &  
Loeb  (2011)  

Faglig  sparring   Faglige  resulta-
ter****  

-   Faglige  resul-
tater****  

Medium  

Evaluering  af  
praksis  

Hattie  (2009)   Udvikling  af  un-
dervisning  

Faglige  resultater   -   Høj  

Evaluering  af  
praksis  

Faglig  sparring   Faglige  resultater   -  

Leithwood  &  
Jantzi  (2006)  

Udvikling  af  un-
dervisning  

Faglige  resulta-
ter*****    
(lille  effekt)  

-   Faglige  resul-
tater*****  

Medium  

Faglig  sparring  

Mehlbye  
(2010)***  

Faglig  sparring      Medium  

Evaluering  af  
praksis  

Nordenbo  et  
al.  (2010)  

Udvikling  af  un-
dervisning    

Faglige  resultater*   -   Høj  

Faglig  sparring  

Shin  &  Slater  
(2010)  

Udvikling  af  un-
dervisning  

-   -   Faglige  resul-
tater  

Medium  

Evaluering  af  
praksis  

-   -   Faglige  resul-
tater  

Törnsén  
(2009)  

Udvikling  af  un-
dervisning  

Faglige  resultater   -   Medium  

Dumay  et  al.  
(2013)  

Udvikling  af  un-
  

-   Faglige  resultater   -   Høj  

Hendriks  &  
Scheerens  
(2013)  

Udvikling  af  un-
  

-   Faglige  resultater   -   Høj  

Imsen  (2003)   Udvikling  af  un-
  

-   -   Ingen  robuste  
effekter  på  
faglige  resul-
tater  eller  
trivsel  

Høj  

Evaluering  af  
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Studie   Indsats/praksis   Direkte  effekt     Indirekte  effekt     Ingen  effekt   Evidensvægt  

Hallinger  &  
Heck  (2010)  

Udvikling  af  un-
  

Faglige  resultater  
(lille  effekt)  

Faglige  resultater   -   Høj  

Evaluering  af  
  

Heck  &  Mo-
riyama  (2010)  

Udvikling  af  un-
  

Faglige  resultater  
(lille  effekt)  

Faglige  resultater   -   Høj  

  

Kyriakides  et  
al.  (2010)  

Udvikling  af  un-
  

Faglige  resultater   Faglige  resultater   Trivsel  
  

Høj  

Evaluering  af  
  

-   Faglige  resultater   Trivsel  

Kyriakides  &  
Creemers  
(2012)  

Udvikling  af  un-
  

Faglige  resultater  
(lille  effekt)  

Faglige  resultater   -   Høj  

  

Evaluering  af  
praksis  

Undersøges  ikke  pga.  manglende  data  

Leithwood  et  
al.  (2010)  

Udvikling  af  un-
  

Faglige  resultater  
(lille  effekt)  

Faglige  resultater   -   Høj  

  

Evaluering  af  
  

Marzano  et  al.  
(2005)  

Udvikling  af  un-
  

Faglige  resultater   -   -   Høj  

  

Evaluering  af  
  

Owings  et  al.  
(2005)  

Udvikling  af  un-
  

Faglige  resultater  
(indskoling  og  mellemtrin)  

Faglige  resul-
tater  (udsko-
ling)  

Medium  

Evaluering  af  
  

Robinson  et  al.  
(2009)  

Udvikling  af  un-
  

Faglige  resultater   -   Høj  

  

Evaluering  af  
  

Supovitz  et  al.  
(2010)  

Udvikling  af  un-
  

-   Faglige  resulta-
ter******  

Faglige  resul-
tater******  

Medium  

   -   Faglige  resulta-
ter******  

Faglige  resul-
tater******  

Witziers  et  al.  
(2003)  

Udvikling  af  un-
  

Faglige  resultater  
(grundskole)**  

-     Faglige  resul-
tater  (ung-
domsuddan-
nelse)  

Høj  

  

Evaluering  af  
  

  Effekt  findes  på  baggrund  af  sammensatte  mål,  hvorfor  effekten  ikke  med  sikkerhed  kan  tilskrives  emnet  af  interesse.      

*  To  studier  i  reviewet  dokumenterer  en  negativ  sammenhæng  mellem  elevernes  faglige  resultater  og  undervisningsfokuse-
ret  ledelse.  Fire  studier  viser,  at  der  er  en  positiv  sammenhæng,  mens  seks  studier  ikke  kan  dokumentere  en  sammenhæng.    

Den  kvalitative  analyse  viser  dog  hovedsageligt  positive  effekter  af  undervisningsfokuseret  ledelse.    



  
Pædagogisk  Ledelse    
  
  
  

  
  

  

    

51  

**  Studiet  dokumenterer  en  lille  positiv  effekt  af  undervisningsfokuseret  ledelse,  når  undervisningsfokuseret  ledelse  behand-

les  som  et  flerdimensionelt  begreb.  Der  findes  ikke  en  sammenhæng  mellem  undervisningsfokuseret  ledelse  og  elevernes  

faglige  udvikling,  når  undervisningsfokuseret  ledelse  behandles  som  et  endimensionelt  begreb.    

***  Studiet  er  baseret  på  et  kvalitativt  casestudie  og  kan  således  ikke  belyse  effekterne  af  undervisningsfokuseret  ledelse.  

Det  tyder  dog  på,  at  ledelsespraksisserne,  der  beskrives  i  studiet,  har  en  positiv  betydning  for  elevernes  faglige  udvikling.    

****  Studiet  viser  en  direkte  effekt  på  elevernes  faglige  resultater  i  matematik,  men  ingen  effekt  på  elevernes  faglige  resul-

tater  i  læsning.  Effekten  er  baseret  på  viceskoleledernes  besvarelse.  Der  findes  ingen  sammenhæng  mellem  undervisningsfo-

kuseret  ledelse  og  elevernes  faglige  resultater,  når  skolens  undervisningsfokuserede  ledelse  vurderes  af  skolelederen.    

*****  Studiet  viser  en  lille  direkte  effekt  på  elevernes  faglige  resultater  i  matematik,  men  ingen  effekt  på  elevernes  faglige  

resultater  i  læsning.  

******  Studiet  viser  en  indirekte  effekt  af  udvikling  af  undervisning  på  elevernes  faglige  resultater  i  engelsk,  men  ingen  

effekt  på  elevernes  faglige  resultater  i  matematik.  Studiet  viser  en  indirekte  effekt  af  faglige  sparring  på  elevernes  faglige  

resultater  i  matematik,  men  ingen  effekt  på  elevernes  faglige  resultater  i  engelsk.    

  
Som  det  fremgår  af  tabellen  ovenfor,  undersøger  syv  studier  den  selvstændige  betydning  af  sko-
lelederens  involvering  i  udviklingen  af  undervisningens  indhold,  metoder  og  praksis.  Af  
disse  syv  studier  dokumenterer  fem  studier  positive  indirekte  effekter  (Hendriks  &  Scheerens,  
2013;;  Törnsen,  200921;;  Dumay  et  al.,  2013  samt  Kyriakides  et  al.,  2010)  og/eller  direkte  (Ander-
sen  &  Winter,  201122;;  Kyriakides  et  al.,  2010)  effekter  af  skolelederens  involvering  i  udviklingen  
af  undervisningen  på  elevernes  faglige  resultater.  Et  studie  kan  ikke  påvise  virkningsfulde  effek-
ter  af  denne  ledelsespraksis  på  elevernes  faglige  outcomes  (Shin  &  Slater,  2010),  mens  et  studie  
påviser  positive  indirekte  effekter  af  ledelsens  involvering  i  udviklingen  af  undervisningen  på  ele-
vernes  præstationer  i  engelsk,  men  ikke  i  matematik  (Grissom  &  Loeb,  2011).  Derudover  under-
søger  11  studier  effekten  af  skolelederens  involvering  i  udviklingen  af  undervisningens  indhold,  
metoder  og  praksis  kombineret  med  én  eller  flere  ledelsespraksisser  inden  for  undervisningsfoku-
seret  ledelse  (Heck  &  Moriyama,  2010;;  Leithwood  &  Jantzi,  2006;;  Hallinger  &  Heck,  2010;;  Imsen,  
2003;;  Owings  et  al.,  2005;;  Leithwood  et  al.,  2010;;  Marzano  et  al.,  2005;;  Kyriakides  &  Creemers,  
2012;;  Witziers  et  al.,  2003;;  Robinson  et  al.,  2009;;  Hattie,  2009).  Overordnet  set  dokumenterer  
disse  studier  positive  direkte  og/eller  indirekte  effekter  af  undervisningsfokuseret  ledelse.  Studi-
erne  viser,  at  skolelederens  involvering  i  udviklingen  af  undervisningens  indhold,  metoder  og  
praksis  er  en  perspektivrig  vej  at  gå,  hvis  elever  skal  have  et  fagligt  løft  i  grundskolen.  Det  skal  
dog  understreges,  at  disse  studier  ikke  kan  belyse  den  isolerede  effekt  af  skolelederens  involve-
ring  i  udviklingen  af  undervisningen.      
  
Kun  studiet  af  Supovitz  et  al.  (2010)  undersøger  den  selvstændige  betydning  af  skolelederens  
faglige  sparring  med  og  understøttelse  af  lærernes  praksis.  Studiet  viser,  at  skolelederens  
faglige  sparring  med  og  understøttelse  af  lærernes  praksis  har  en  positiv  indirekte  effekt  på  ele-
vernes  præstationer  i  matematik,  men  ikke  i  engelsk.  Derudover  undersøger  11  studier  effekten  
af  faglig  sparring  og  understøttelse  af  lærernes  praksis  kombineret  med  én  eller  flere  af  de  øvrige  
undervisningsfokuserede  ledelsespraksisser  (Nordenbo  et  al.,  2010;;  Heck  &  Moriyama,  2010;;  
Leithwood  &  Jantzi,  2006;;  Mehlbye,  2010;;  Grissom  &  Loeb,  2011;;  Leithwood  et  al.,  2010;;  Marza-
no  et  al.,  2005;;  Kyriakides  &  Creemers,  2012;;  Witziers  et  al.,  2003;;  Robinson  et  al.,  2009;;  Hat-
tie,  2009).  Disse  studier  dokumenterer  hovedsageligt  en  positiv  indirekte  og/eller  direkte  effekt  
af  undervisningsfokuserede  ledelsespraksisser,  og  ligesom  ovenfor  kan  det  understøtte,  at  skole-
lederens  faglige  sparring  med  og  understøttelse  af  lærernes  undervisningspraksis  kan  fremme  
elevernes  faglige  udvikling.  Evidensen  for  denne  ledelsespraksis  er  dog  ikke  nær  så  stærk  som  
skolelederens  deltagelse  i  udviklingen  af  undervisningens  indhold,  metoder  og  praksis.    
  
Der  er  kun  to  studier,  der  belyser  den  isolerede  effekt  af  skolelederens  evaluering  af  undervis-
ningens  indhold,  metoder  og  praksis  på  elevernes  faglige  præstationer.  Det  ene  studie  af  

                                                                                                
21  Studiet  skelner  ikke  mellem  indirekte  og  direkte  effekter  af  skolelederens  involvering  i  udviklingen  af  undervisningens  indhold,  

metoder  og  praksis  på  elevernes  faglige  præstationer.  Betydningen  belyses  dog  indirekte.  
22  Studiet  skelner  ikke  mellem  indirekte  og  direkte  effekter  af  skolelederens  involvering  i  udviklingen  af  undervisningens  indhold,  

metoder  og  praksis  på  elevernes  faglige  præstationer.  Effekten  belyses  dog  direkte.    
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Kyriakides  et  al.  (2010)  viser,  at  der  er  en  positiv  indirekte  effekt  af  skolelederens  evaluering  af  
skolens  undervisningspraksis  på  elevernes  faglige  udvikling,  mens  det  andet  studie  af  Shin  og  
Slater  (2010)  derimod  indikerer,  at  skolelederens  evaluering  af  indhold,  metoder  og  praksis  ikke  
har  nogen  effekt  på  elevernes  faglige  resultater.  Derudover  afdækker  otte  studier  effekten  af  
skolelederens  evaluering  af  undervisningspraksis  kombineret  med  én  eller  flere  af  de  øvrige  
ledelsespraksisser  (Hallinger  &  Heck,  2010;;  Imsen,  2003;;  Owings  et  al.,  2005;;  Grissom  &  Loeb,  
2011;;  Leithwood  et  al.,  2010;;  Marzano  et  al.,  2005,  Witziers  et  al.,  2003;;  Hattie,  2009).  Resulta-
ter  i  disse  studier  er  blandede.  Halvdelen  af  studierne  dokumenterer  direkte  og/eller  indirekte  
positive  effekter  af  skolelederens  rolle  i  udviklingen  af  undervisningspraksis  (Hallinger  &  Heck,  
2010;;  Leithwood  et  al.,  2010;;  Marzano  et  al.,  2005;;  Hattie,  2009),  mens  studiet  af  Imsen  (2003)  
ikke  kan  påvise  nogen  robuste  effekter  på  elevernes  resultater  eller  trivsel.  Studiet  af  Owings  et  
al.  (2005)  kan  kun  påvise  virkningsfulde  mekanismer  i  indskolingen  og  på  mellemtrinnet,  men  
ikke  i  udskolingen,  mens  resultaterne  i  studiet  af  Witziers  et  al.  (2003)  kun  påviser  en  direkte  
positiv  effekt  på  elevernes  faglige  resultater  i  grundskolen,  men  ikke  på  ungdomsuddannelserne.  
Endvidere  påviser  studiet  af  Grissom  og  Loeb  (2011)  kun  en  positiv  direkte  effekt  på  elevernes  
matematiske  kompetencer  og  ikke  på  elevernes  læsefærdigheder.  Evidensen  for  den  del  af  un-
dervisningsfokuseret  ledelse,  der  vedrører  skolelederens  involvering  i  praksisnære  evalueringsak-
tiviteter,  er  derfor  ikke  entydig.    
  
En  række  af  de  inkluderede  studier  påviser  indirekte  effekter  på  elevernes  faglige  udvikling  af  
skolelederens  rolle  i  udviklingen  af  undervisningspraksis.  I  disse  studier  har  skolelederens  anven-
delse  af  undervisningsfokuseret  ledelse  typisk  en  direkte  effekt  på  opbygningen  af  undervisnings-
kapacitet  og  et  læringsmiljø,  der  er  befordrende  for  elevernes  faglige  udvikling  (se  eksempelvis  
Hendriks  &  Scheerens,  2013;;  Hallinger  &  Heck,  2010),  opkvalificeringen  af  undervisningens  ind-
hold,  metoder  og  praksis  (se  eksempelvis  Heck  &  Moriyama,  2010;;  Supovitzs  et  al.,  2010)  samt  
mulighederne  for  professionel  sparring  og  videndeling  mellem  skolens  lærere  (se  eksempelvis  
Leithwood  et  al.,  2010;;  Hendriks  &  Scheerens,  2013),  der  i  sidste  ende  medfører  et  fagligt  løft  af  
eleverne.        
  
Studierne  under  nærværende  tema  viser  endvidere,  at  en  række  implementeringsforhold  er  
befordrende  for,  at  undervisningsfokuserede  ledelsesstile  kan  praktiseres  og  herigennem  løfte  
elevernes  resultater.  Følgende  implementeringsforhold  er  værd  at  fremhæve  i  relation  til  skole-
lederens  rolle  i  udviklingen  af  undervisningspraksis:  
  
 For  at  kunne  praktisere  en  ledelse,  der  indirekte  eller  direkte  bidrager  til  udviklingen  af  sko-
lens  undervisningspraksis,  er  det  af  stor  betydning,  at  skolelederen  besidder  en  nødvendig  
og  opdateret  viden  om,  hvad  der  virker,  når  elevernes  faglighed  skal  rykkes  (se  fx  Supovitz  
et  al.,  2010).  Det  er  samtidig  nødvendigt,  at  skolelederen  aktualiserer  sin  viden  over  for  sko-
lens  lærere,  således  at  denne  viden  bringes  helt  ind  i  klasseværelset  og  påvirker  lærernes  
undervisningspraksis  såvel  som  elevernes  læring  og  faglige  udvikling  positivt.  

 Aktualiseringen  af  skolelederens  viden  over  for  skolens  lærere  kan  med  fordel  finde  sted  via  
skemalagte  fagmøder,  hvor  skolelederen  og  lærerne  i  fællesskab  kan  drøfte  udviklingen  af  
undervisningens  indhold,  metoder  og  praksis  (se  fx  Grissom  &  Loeb,  2011;;  Nordenbo  et  al.,  
2010;;  Witziers  et  al.,  2003).  Det  kan  ligeledes  ske  af  mere  uformelle  kanaler,  eksempelvis  
via   den  åbne  dørs  politik ,  hvor  lærerne  har  mulighed  for  faglig  sparring  med  den  pædagogi-
ske  ledelse,  når  behovet  opstår  (se  fx  Mehlbye,  2010).  I  begge  tilfælde  er  skolens  organi-
sering  og  skolelederens  synlighed  og  tilgængelighed  vigtige  redskaber  i  forhold  til  at  
sikre  rum  og  muligheder  for  videndeling  og  erfaringsudveksling  mellem  skoleleder  og  lærere  i  
en  ofte  travl  hverdag.    
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3.5 Evalueringskultur    
En  række  af  de  i  syntesen  inkluderede  studier  kan  grupperes  under  det  overordnede  tema  eva-
lueringskultur.  Fokus  i  studierne  varierer  betydeligt,  men  fælles  for  studierne  er,  at  de  afdæk-
ker,  om  indsamling  af  viden  vedrørende  elevernes  resultater  og  den  aktive  anvendelse  af  denne  
viden  til  at  udvikle  undervisningen  kan  virke  fremmende  på  elevernes  faglige  resultater.  Skolele-
deren  kan  i  relation  hertil  bidrage  til  udviklingen  af  evalueringskulturen  på  skolen  eksempelvis  
ved  at  tilbyde  relevante  kurser  og  efteruddannelsesprogrammer,  så  skolens  lærere  udvikler  kom-
petencer  i  forhold  til  at  gennemføre  samt  tolke  og  anvende  resultaterne  af  formative  evaluerin-
ger.  Skolelederen  kan  også  opmuntre  lærerne  til  at  tilpasse  og  differentiere  undervisningen  til  
elevernes  individuelle  faglige  behov  på  baggrund  af  evalueringerne.  Studierne  relateret  til  temaet  
om  evalueringskultur  omhandler  både  evaluering  på  skole-  og  på  klasseniveau  og  belyser  såvel  
formative  som  summative  evalueringspraksisser.      
  
Der  er  i  alt  identificeret  19  studier,  som  omhandler  evalueringskultur.  Disse  er  fremstillet  skema-
tisk  i  nedenstående  tabel  og  behandles  i  resten  af  afsnittet.  For  en  mere  udførlig  beskrivelse  af  et  
enkelte  studie  henvises  til  abstracts  i  bilag  1.    
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Tabel  3.9:  Tabel  over  studier  tilhørende  temaet  om  evalueringskultur  

Studie   Land   Praksis/Indsats   Skolekontekst   Outcome-mål   Populations  størrelse   Design  

Andersen  
(2008)  

Danmark     Betydningen  af  forskellige  typer  
performance  management-værktøjer  

Udskoling  (9.  klasse)   Dansk  og  ma-
tematik  

N  >  80.000  elever,  733  
skoleledere    

Longitudinelt  

(2002-2005)    

Burns  et  al.  
(2010)  

USA   Formativt  evalueringssystem  baseret  
på  computerbaserede  test  

Indskoling  og  mel-
lemtrin  (0.-6.  klasse)  

Matematik   Indsats:  120  skoler    

Kontrol:  240  skoler    

Kvasi-
eksperiment    

Ceja  (2012)   USA   Skolelederens  praksis  for  databaseret  
beslutningstagning  

Indskoling  (børneha-
veklasse-5.  klasse)  

Matematik  og  
sprog  

N  =  213  skoleledere   Tværsnit    

Chatterji  et  al.  
(2009)  

USA   Formativt  evalueringssystem  med  
fokus  på  diagnosticering  af  bestemte  
færdigheder  hos  elever,  mediering  af  
elevernes  udfordringer  samt  opfølg-
ning  

Mellemtrin  (5.  og  6.  
klasse)  

Matematik   Indsats  =  223  elever    

Kontrol  =  652  elever      

Kvasi-
eksperiment    

Hattie  (2009)*   New  Zealand   Feedback-strategier  og  feedback  i  
undervisningen  

Dagtilbud,  grundsko-
le,  ungdomsuddan-
nelse  og  videregåen-
de  uddannelser  

Læsning,  ma-
tematik,  natur-
videnskabelige  
fag  og  sam-
fundsfag  (pri-
mært)  

23  metaanalyser   Syntese  af  
metanalyser      

Hofman  et  al.  
(2009)  

Holland     Skolers  fokus  på  evaluering,  typer  af  
evalueringspraksis  på  skoleniveau  
samt  evalueringsprocesser  og    
-systemer  på  skoleniveau  

Indskoling  og  mel-
lemtrin  (0.-6.  klasse)    

Matematik   N  =  2.099  elever,  81  sko-
ler    

Tværsnit    

Imsen  (2003)   Norge     Skolens  udviklingsorientering  og  
evalueringskultur  

Mellemtrin  og  udsko-
ling  (4.,  7.  og  10.  
klasse)  

Norsk  og  mate-
matik  

N  =  1.241  4.  klasses  ele-
ver,  1.256  7.  klasses  ele-
ver,  1.569  10-  klasses  
elever,  49  skoleledere  og  
1.041  lærere  

Tværsnit  

Marzano  et  al.  
(2005)*  

USA   Skolelederens  betydning  for  elever-
nes  resultater,  herunder  bl.a.  moni-
torering  og  evaluering  på  skoleniveau  

Grundskole  og  ung-
domsuddannelse  (0.-
12.  klasse)  

Resultater  i  test     69  studier    

  

14.000  lærere  

Systematisk  
review    

Moriyama  
(2009)  

USA   Uddannelsesmæssig  kapacitet,  her-
under  bl.a.  brug  af  selvevaluering,  
målsætninger  og  feedback  til  elever-
ne  

Mellemtrin  (4.  og  5.  
klasse)  

  

Læsning  og  
matematik    

N  =  12.342  4.  klasses  
elever  og  12.588  5.  klas-
ses  elever    
  

Tværsnit    
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Studie   Land   Praksis/Indsats   Skolekontekst   Outcome-mål   Populations  størrelse   Design  

Owings  et  al.  
(2005)  

USA   Kvalitet  i  skoleledelse,  herunder  bl.a.  
at  skolelederen  udvikler  evidensbase-
rede  undervisningspraksisser,  der  
bedst  muligt  understøtter  elevernes  
faglige  udvikling  

Grundskole  og  ung-
domsuddannelse  (3.,  
5.,  8.  og  12.  klasse)  

Engelsk,  sam-
fundsfag,  ma-
tematik  og  
naturvidenska-
belige  fag  

N  =  160  skoleledere     Longitudinelt  
(1998-2002)    

Phelan  et  al.  
(2011)  

USA   Formativt  evalueringsprogram  kom-
bineret  med  efteruddannelse  og  
løbende  faglig  opkvalificering  af  læ-
rere  

Mellemtrin  og  udsko-
ling  (6.  og  7.  klasse)  

Matematik     Indsats:    

N  =  1.795  6.  klasses  ele-
ver,  1.377  7.  klasses  ele-
ver  og  69  lærere    
Kontrol:    

N  =  1.385  6.  klasses  ele-
ver,  1.216  7.  klasses  ele-
ver  og  53  lærere    

RCT    

Quint  et  al.  
(2008)  

USA   Formativt  evalueringsprogram  kom-
bineret  med  faglig  opkvalificering  af  
lærere  

Indskoling  og  mel-
lemtrin  (3.  og  4.  
klasse)  

Læsning   Indsats:  21  skoler    

Kontrol:  36  skoler    

  

Kvasi-
eksperiment    

Randel  et  al.  
(2011)  

USA   Fagligt  udviklingsprogram  for  lærere,  
der  sigter  mod  at  forbedre  lærernes  
viden  om  og  kompetencer  til  at  an-
vende  formativ  evaluering  i  under-
visningen  

Mellemtrin  (4.  og  5.  
klasse)  

Matematik  og  
motivation  for  
at  lære  mate-
matik  

Indsats:    

N  =  4.420  elever  og  178  
lærere    

Kontrol:    

N  =  5.176  elever  og  231  
lærere  

RCT    

Schneider  &  
Meyer  (2012)  

USA   Fagligt  udviklingsprogram  for  lærere,  
som  sigter  mod  at  forbedre  lærernes  
viden  og  kompetencer  i  at  anvende  
formativ  evaluering  

Mellemtrin  og  udsko-
ling  (6.-8.  klasse)    

Engelsk  og  
matematik  

N  =  151  lærere     RCT/kvasi-
eksperiment    

Slavin  et  al.  
(2012)  

USA   Databaseret  reformprogram  med  
fokus  på  at  forstå,  håndtere  og  an-
vende  data  til  at  forbedre  skolens  
faglige  resultater  

Mellemtrin  og  udsko-
ling  (5.  og  8.  klasse)  

Matematik  og  
læsning      

N  >  300.000  5.  og  8.  
klasses  elever    

RCT  

Talbert  (2009)   USA   Skolens  brug  af  performance-data  til  
at  afstedkomme  initiativer,  der  skal  
forbedre  skolens  resultater  

Ungdomsuddannelse   Faglige  resulta-
ter  

N  =  7.487  skoleledere     Tværsnit    
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Studie   Land   Praksis/Indsats   Skolekontekst   Outcome-mål   Populations  størrelse   Design  

Törnsén  (2009)   Sverige     Skolelederens  ansvarstagen  for  en  
række  ansvarsområder,  herunder  
bl.a.  opfølgning  og  evaluering  i  rela-
tion  til  nationale  målsætninger    

Udskoling  (9.  klasse)   Elevernes  fagli-
ge  afgangs-
resultater  og  
sociale  færdig-
heder  

N  =  24  skoler,  393  lærere  
og  2.128  elever  

Tværsnit    

White  (2008)   USA   Skolelederens  praksis  for  databaseret  
beslutningstagning  

Indskoling  (børneha-
veklasse-5.  klasse)  

Læsning  og  
matematik    

N  =  471  skoleledere     Tværsnit    

Witziers  et  al.  
(2003)*  

Holland   Dimensioner  af  pædagogisk  ledelse,  
herunder  supervision  og  evaluering  
af  undervisningen  samt  monitorering  
af  elevernes  fremskridt  

Grundskole  og  ung-
domsuddannelse  (0.-
12.  klasse)  

Læsning  og  
matematik  
(primært)  

37  studier   Systematisk  
review  

*Systematisk  review/syntese  af  metanalyser,  angiver  derfor  udgivelsesland.      
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3.5.1 Forskning  på  området    
Ovenstående  tabel  peger  på  tre  tendenser  i  forskningen  vedrørende  evalueringskultur.  For  det  
første  ses  det,  at  forskningen  vedrørende  evaluering  hovedsageligt  er  amerikansk.  13  studier  er  
således  af  amerikansk  ophav.  Derudover  stammer  to  studier  fra  Holland  og  ét  fra  New  Zealand.  I  
temaet  indgår  endvidere  tre  nordiske  studier,  ét  fra  henholdsvis  Norge,  Sverige  og  Danmark  (Im-
sen,  2003;;  Törnsén,  2009;;  Andersen,  2008).  Der  er  således  en  relativt  stor  geografisk  spredning  
i  feltet,  om  end  den  amerikanske  forskning  er  mest  fremtrædende.  Dette  stemmer  godt  overens  
med  fokusset  på  accountability  i  amerikansk  forskning,  som  er  beskrevet  i  indledningen.    
  
For  det  andet  beror  studierne  på  en  række  forskelligartede  forskningsdesigns,  herunder  fire  kon-
trollerede  forsøg,  fire  kvasi-eksperimenter,  to  longitudinelle  designs  af  en  varighed  på  fire  år,  syv  
tværsnitsundersøgelser,  to  systematiske  reviews  samt  en  syntese  af  metanalyser.23  Studierne  er  
hovedsageligt  baseret  på  store  stikprøvestørrelser,  om  end  en  mindre  gruppe  studier  skiller  sig  
ud  ved  at  være  baseret  på  små  stikprøvestørrelser  i  forhold  til  valget  af  tværsnits-  eller  longitu-
dinelle  designs  (Owings  et  al.,  2005;;  Ceja,  2012).  Samlet  set  opnår  14  studier  høj  evidensvægt,  
mens  fem  studier  vurderes  til  medium  evidensvægt.  Evidensgrundlaget  for  temaet  vedrørende  
evaluering  må  på  den  baggrund  siges  at  være  stærkt.    
  
For  det  tredje  ses  det,  at  ca.  en  tredjedel  af  studierne  vedrørende  evaluering  (syv  studier)  om-
handler  konkrete  indsatser,  mens  12  studier  belyser  evalueringskultur  eller  -praksisser.  I  forhold  
til  de  øvrige  temaer  i  nærværende  kortlægning  er  der  tale  om  en  høj  andel  af  studier,  der  belyser  
konkrete  indsatser.    
  

3.5.2 Indsatser  og  praksisser    
De  1924  studier  om  evalueringskultur  kan  grupperes  inden  for  tre  kategorier:    
  
 Overordnet  tilgang  til  evaluering  på  skoleniveau  (Owings  et  al.,  2005;;  Hofman  et  al.,  
2009;;  Imsen,  2003;;  Törnsén,  2009;;  Witziers  et  al.,  2003;;  Hattie,  2009;;  Moriyama,  2009)  

 Databaseret  beslutningstagning  på  skoleniveau  (Slavin  et  al.,  2012;;  Talbert,  2009;;  
Ceja,  2012;;  White,  2008;;  Andersen,  2008;;  Marzano  et  al.,  2005)  

 Evalueringspraksis  i  klasseværelset  (Phelan  et  al.,  2011;;  Randel  et  al.,  2011;;  Quint  et  
al.,  2008;;  Burns  et  al.,  2010;;  Schneider  &  Meyer,  2012;;  Chatterji  et  al.,  2009;;  Hattie,  2009).  

  
Den  første  kategori  omhandler  skolers  overordnede  tilgang  til  evaluering.  Fokus  i  disse  syv  
studier  er  skolers  tilgang  til  indsamlingen  af  systematisk  viden  om  elevernes  læring  med  henblik  
på  at  levere  viden  om  eksisterende  praksis.  Fælles  for  studierne  er  en  forståelse  af,  at  evaluering  
er  et  centralt  område,  som  skolelederen  må  tage  ansvar  for  med  henblik  på  at  forbedre  elevernes  
faglige  resultater  (Hattie,  2009;;  Witziers  et  al.,  2003;;  Owings  et  al.,  2005;;  Törnsén,  2009).      
  
Den  anden  kategori  omhandler  databaseret  beslutningstagning  på  skoleniveau.  Med  dette  
forstås,  at  skolen  indsamler  og  anvender  informationer  vedrørende  elevernes  resultater  og  bru-
ger  denne  information  som  basis  for  beslutninger  vedrørende  fremrettede  indsatser.    
  
Fem  studier  belyser  betydningen  af  skolens  generelle  praksis  vedrørende  databaseret  beslut-
ningstagning.  Fokus  i  disse  studier  er,  i  hvilken  grad  data  om  elevernes  præstationer  anvendes  
på  skoleniveau  samt  omfanget  af  brugen  af  specifikke  resultatorienterede  ledelsesværktøjer.  Et  
enkelt  studie  (Slavin  et  al.,  2012)  undersøger  betydningen  af  et  specifikt  program  for  databaseret  
beslutningstagning,  der  løber  over  en  fireårig  periode.  Indsatsen  er  beskrevet  yderligere  i  neden-
stående  boks.    
  

                                                                                                
23  Summerer  til  20,  da  ét  studie  først  har  karakter  af  et  kontrolleret  forsøg  og  siden  overgår  til  et  kvasi-eksperimentelt  design.    
24  Studiet  af  Hattie  (2009)  optræder  i  to  kategorier,  da  studiet  omfatter  separate  synteser  af  metaanalyser  på  begge  områder.    
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Boks  3.5:  Program  fra  Center  for  Data-Driven  Reform  in  Education    

  
  
Den  tredje  og  sidste  kategori  omhandler  evalueringspraksisser  på  klasseniveau.  Tematikken  
kan  ses  som  en  uddybning  af,  hvordan  en  skoles  evalueringskultur  kan  udmøntes  konkret  i  un-
dervisningssituationen.  Fælles  for  de  identificerede  indsatser  er,  at  der  er  tale  om  formativ  eva-
luering,  hvor  læreren  eller  computerbaserede  programmer  løbende  evaluerer  elevens  læring  og  
resultater  og  tilpasser  undervisningssituationen  for  at  understøtte  elevens  læring.    
  
Studierne  fordeler  sig  på  to  hovedtyper  af  indsatser.  To  studier  omhandler  indsatser  med  karak-
ter  af  faglige  udviklingsprogrammer,  der  skal  øge  lærernes  viden  og  kompetencer  vedrørende  
formativ  evaluering  (Schneider  &  Meyer,  2012;;  Randel  et  al.,  2011).  Disse  studier  tager  ud-
gangspunkt  i,  at  formativ  evaluering  kan  have  en  positiv  indvirkning  på  elevernes  resultater,  men  
at  lærerne  ofte  ikke  har  de  fornødne  kompetencer  til  at  arbejde  med  denne  type  evaluering.    
  
I  tre  studier  udgøres  indsatsen  af  en  kombination  af  formative  evalueringssystemer  og  faglig  
opkvalificering  af  lærerne  samt  brugen  af  eksterne  konsulenter,  der  understøtter  lærerne  i  deres  
anvendelse  af  formativ  evaluering  (Phelan  et  al,  2001;;  Quint  et  al.,  2008;;  Chatterji  et  al.,  2009).  
Dermed  er  det  et  fællestræk  for  disse  studier,  at  lærerne  modtager  løbende  faglig  sparring  ved-
rørende  anvendelsen  af  formativ  evaluering.  I  boksen  nedenfor  præsenteres  et  eksempel  på  et  
studie,  hvor  indsatsen  indeholder  netop  disse  tre  elementer.      
  

Programmet  for  databaseret  beslutningstagning  fra  Center  for  Data-Driven  Reform  in  Education  

(CDDRE)  sigter  mod,  at  distrikts-  og  skoleledere  blandt  andet  får  hjælp  til  at  forstå  og  håndtere  data  

om  elevernes  performance  og  på  baggrund  heraf  gøres  i  stand  til  at  identificere  evidensbaserede  

programmer,  som  kan  være  med  til  at  imødekomme  elevernes  faglige  udfordringer.  Indsatsen  består  

af  følgende  fire  elementer:  

  

 Datagennemgang  (1.  år):  CDDRE-konsulenter  mødes  med  skoledistriktsledere  og  skoleledere  og  

gennemgår  alle  data,  som  allerede  er  indsamlet  i  skoledistriktet,  herunder  elevernes  testresulta-

ter,  fremmøde,  disciplinære  problemer,  placeringer  i  specialtilbud  og  frafald.  Herudover  diskute-

res  erfaringerne  fra  allerede  igangsatte  indsatser,  ressourcer  eller  andre  relevante  forhold,  der  er  

afgørende  for  muligheden  for  at  gennemføre  forandringer          

 Benchmark-evaluering  (1.  år):  CDDRE-konsulenterne  udvikler  benchmark-evalueringer,  der  må-

ler  færdigheder  i  læsning  og  matematik  for  elever  på  3.-8.  klassetrin.  Disse  gennemføres  ca.  en  

gang  hvert  kvartal  og  skal  give  distrikts-  og  skoleledere  detaljeret  og  regelmæssig  viden  om  ele-

vernes  resultater,  som  de  kan  handle  på  baggrund  af    

 Skolebesøg  (2.-4.  år):  CDDRE-konsulenterne  og  distriktslederne  foretager  skolebesøg  på  distrik-

tets  skoler.  Dette  skal  give  indsigt  i  kvaliteten  af  undervisningen,  klasseledelsen,  motivationen  og  

organisationen  på  de  enkelte  skoler  samt  implementeringen  af  forskellige  programmer    

 Evidensbaserede  løsninger  (2.-4.  år):  CDDRE-konsulenterne  hjælper  distrikts-  og  skoleledere  

med  at  udvælge  og  implementere  potentielle  løsninger  på  identificerede  problemer.  Der  lægges  

vægt  på  at  udvælge  velafprøvede  evidensbaserede  programmer,  for  hvilke  der  er  påvist  gode  re-

sultater.    

  

Læs  mere:  Slavin  et  al.  (2011):  Effects  of  a  data-driven  district  reform  model  on  state  assessment  

outcomes  
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Boks  3.6:  Program  Proxical  Assessment  for  Learners  Diagnosis  (PALD)  

  
  
Et  enkelt  studie  vedrørende  evalueringspraksis  i  klasseværelset  skiller  sig  ud  fra  de  øvrige,  idet  
indsatsen  består  af  computerbaseret  formativ  evaluering  (Burns  et  al.,  2010).    
  

3.5.3 Resultater  og  effekter    
12  af  de  19  studier  finder  i  større  eller  mindre  omfang  positive  effekter  af  evaluering  på  elever-
nes  faglige  præstationer.  De  fleste  positive  resultater  findes  i  kategorierne  vedrørende  skolers  
overordnede  tilgang  til  evaluering  og  evalueringspraksis  i  klasseværelset,  mens  der  i  begrænset  
omfang  findes  positive  effekter  af  databaseret  beslutningstagning  på  skoleniveau.    
  
Effekterne  af  de  i  studierne  undersøgte  praksisser  og  indsatser  fremgår  tematisk  i  nedenstående  
tabel.        

Proxical  Assessment  for  Learners  Diagnosis  (PALD),  der  er  et  formativt  evalueringssystem  med  fokus  

på,  at  lærerne  identificerer  læringsgab  og  derigennem  fremmer  elevernes  læring.  PALD  er  designet  til  

at  kunne  indlejres  i  den  enkelte  undervisningsgang,  et  givent  emne  eller  over  et  helt  skoleår.  PALD-

indsatsen  består  af  fire  faser:    

  

 Fastsættelse  af  langsigtede  mål  for  undervisningen,  herunder  specificering  af  hvilke  kompetencer  

eleverne  skal  opnå  

 Planlægning  af  undervisningsforløb  og  evalueringspraksisser  i  forbindelse  med  undervisnings-

forløbet    

 Indlejring  af  selve  PALD-indsatsen  for  at  belyse  læringsgab  (fasen  gentages  efter  behov):  

 Analyse  af  fejl:  Læreren  identificerer,  hvor  og  hvorfor  elever  sidder  fast,  når  de  er  ved  at  lære  

noget  nyt  eller  arbejder  med  en  ny  type  opgave.  Analysen  af  fejl  kan  finde  sted  både  ved  

uformelle  eller  mere  formelle  analyser  af  den  enkelte  elevs  evalueringer  og  dertilhørende  re-

fleksioner  vedrørende  opgaven    

 Mediering:  Læreren  forsøger  at  forklare  konceptet  på  en  ny  måde  eller  giver  målrettet  coa-

ching  på  basis  af  elevens  individuelle  læringsbehov  og  de  kognitive  blokader,  som  er  identifi-

ceret.  Det  anbefales  at  dele  eksempler  på  fejl  med  eleverne  som  en  måde  at  facilitere  

læring    

 Praksis:  Læreren  bruger  forskellige  former  for  opfølgning,  som  giver  eleven  mulighed  for  at  

engagere  sig  yderligere  i  materialet  for  at  konsolidere  den  nye  viden  og  konceptuelle  forbin-

delser  

 Afslutning  af  forløb,  herunder  evaluering.    

  

Læs  mere:  Chatterji  et  al.  (2009):  Closing  learning  gaps  proximally  with  teacher-mediated  diagnostic  

classroom  assessment.  
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Tabel  3.10:  Effekter  i  temaet  om  evaluering25  

Deltema     Studie   Direkte  effekt   Ingen  effekt   Evidens-
vægt  

 Skolers  overord-
nede  tilgang  til  
evaluering    

Hattie  (2009)   Faglige  resultater   -   Høj  

Hofman  et  al.  (2009)   Faglige  resultater   -   Høj    

Imsen  (2003)   -*   Trivsel     Høj    

   Faglige  resultater   -   Høj    

Owings  et  al.  (2005)    (Faglige  resultater)   -   Medium  

Törnsén  (2009)   Faglige  resultater   -   Medium  

Witziers  et  al.  (2003)   Faglige  resultater   -   Høj  

Databaseret  be-
slutningstagning  
på  skoleniveau    

Andersen  (2008)   Faglige  resultater***   -     Høj    

Ceja  (2012)   -   Faglige  resulta-
ter  

Medium    

Marzano  et  al.  (2005)   Faglige  resultater   -   Høj    

Slavin  et  al.  (2012)   (Faglige  resultater)**   (Faglige  resul-
tater)  

Høj    

Talbert  (2009)   -   Faglige  resulta-
ter  

Høj    

White  (2008)     -   Faglige  resulta-
ter  

Medium    

Evalueringspraksis  
i  klasseværelset  

Burns  et  al.  (2010)   Faglige  resultater     -   Medium    

Chatterji  et  al.  (2009)   Faglige  resultater   -   Høj    

Hattie  (2009)     Faglige  resultater   -   Høj    

Phelan  et  al.  (2011)   Faglige  resultater****   -   Høj    

Quint  et  al.  (2008)   -   Faglige  resulta-
ter  

Høj    

Randel  et  al.  (2011)   -   Faglige  resulta-
ter  og  motiva-
tion  

Høj    

Schneider  &  Meyer  
(2012)  

-   Faglige  resulta-
ter*****  

Høj    

  Effekt  findes  på  baggrund  af  sammensatte  mål,  hvorfor  effekten  ikke  med  sikkerhed  kan  tilskrives  emnet  af  interesse.      

*  Imsen  (2003)  finder  enkelte  positive  effekter  af  evalueringskultur,  men  ligeledes  negative  effekter  samt  ingen  effekt.  På  

den  baggrund  kan  studiet  ikke  siges  at  vise  en  robust  positiv  effekt.    

**  Studiet  finder  en  positiv  effekt  på  nogle  klassetrin  i  nogle  af  de  fire  år,  som  undersøgelsesperioden  løber  over.  Resultater-

ne  er  dog  ikke  robuste.          

***  Ingen  eller  lille  generel  effekt  på  elevers  gennemsnitlige  resultater  i  dansk  og  matematik.  Den  generelle  effekt  dækker  

dog  over,  at  brugen  af  de  resultatorienterede  ledelsesværktøjer  har  forskellig  virkning  på  elever  med  varierende  social  bag-

grund.    

****  I  studiet  findes  ingen  overordnet  effekt  på  elevernes  faglige  resultater,  men  der  findes  en  mindre  positiv  effekt  på  

udviklingen  af  matematiske  færdigheder  hos  de  elever,  der  i  forvejen  klarer  sig  bedst  i  matematik.        

*****  Studiet  finder,  at  eleverne  på  indsatsskolerne  klarer  sig  dårligere  end  eleverne  i  kontrolskolerne.      

  

                                                                                                
25  Studierne  i  indeværende  tema  undersøger  ikke  indirekte  effekter  af  skolens  evalueringskultur  på  elevernes  faglige,  trivselsmæssige  

og  alsidige  udvikling.  Der  indgår  af  denne  grund  ikke  en  kolonne  til  indirekte  effekter  i  denne  tabel  til  forskel  fra  hovedparten  af  synte-

sens  øvrige  temaer.  
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Studierne  vedrørende  skolers  overordnede  tilgang  til  evaluering  viser  generelt  positive  re-
sultater  på  elevernes  faglige  resultater,  om  end  resultaterne  af  visse  studier  må  tolkes  med  for-
sigtighed.  De  to  systematiske  reviews  viser  generelt  positive  effekter  af  evalueringskultur  på  
elevernes  faglige  resultater,  selv  om  effekten  varierer  i  omfang.  Hattie  (2009)  finder  en  betydelig  
positiv  effekt  af  feedback  på  elevernes  faglige  resultater,  mens  Witziers  et  al.  (2003)  kun  finder  
beskedne  positive  effekter  af  skolelederens  supervision,  evaluering  og  monitorering  på  elevernes  
faglige  resultater.  Det  er  ydermere  værd  at  fremhæve,  at  Hofman  et  al.  (2009)  finder  en  positiv  
effekt  af  fokus  på  skolen  som  læringsorganisation.  Med  dette  forstås,  at  skolens  udvikling  ses  
som  en  kontinuerlig  proces,  hvor  individuelle  og  kollektive  mål  løbende  udvikles  og  tilpasses,  og  
hvor  man  i  fællesskab  udvikler  nye  metoder  og  tilgange  for  at  nå  skolens  mål.  Dermed  under-
streger  studiet  betydningen  af  en  tilgang  til  evaluering,  som  har  fokus  på  samarbejde  og  fælles  
ansvarstagen  for  elevernes  resultater.    
  
I  kategorien  vedrørende  databaseret  beslutningstagning  på  skoleniveau  findes  hovedsageligt  
begrænsede  eller  ingen  effekter.  Undtagelsen  er  dog  det  systematiske  review  af  Marzano  et  al.  
(2005),  som  finder  betydelige  effekter  af,  at  skolelederen  monitorerer  og  evaluerer  skolens  prak-
sisser  i  forhold  til  betydning  for  elevernes  faglige  resultater.  Lignende  reviews  finder  dog  generelt  
mindre  effekter  (Witziers  et  al.,  2003).  Et  opmærksomhedspunkt  i  forhold  til  fraværet  af  effekt  
idisse  studier  er  endvidere,  at  skolelederne  ofte  kun  spørges  om,  hvorvidt  de  bruger  data  og  ikke  
mere  specifikt  om,  hvordan  de  anvender  data  til  at  træffe  beslutninger.  Dermed  belyser  målene  
ikke  den  kvalitative  dimension  i  anvendelsen  af  data.    
  
I  studierne  vedrørende  evalueringspraksis  i  klasseværelset  findes  samlet  set  flest  positive  
effekter.  Det  er  imidlertid  værd  at  bemærke,  at  resultaterne  også  her  er  blandede.  Tre  (heraf  to  
RCT-studier)  af  de  syv  studier  i  denne  kategori  finder  ingen  effekt  af  evalueringsindsatsen  i  for-
hold  til  elevernes  faglige  resultater.  Der  findes  hovedsageligt  positive  effekter  på  elevernes  fagli-
ge  resultater  i  studierne  vedrørende  formative  evalueringssystemer,  der  kombineres  med  faglig  
opkvalificering  af  lærerne  og  brugen  af  eksterne  konsulenter.  I  studiet  af  Quint  et  al.  (2008),  som  
ikke  finder  positive  effekter,  er  det  i  den  sammenhæng  interessant,  at  lærerne  på  sammenlig-
ningsskolerne  har  modtaget  tilsvarende  eller  mere  faglig  opkvalificering  i  perioden,  hvilket  mulig-
vis  kan  forklare  fraværet  af  resultater  af  indsatsen.  Ingen  af  de  to  studier  vedrørende  faglig  op-
kvalificering  af  lærerne  i  formativ  evaluering  finder  en  positiv  effekt  på  elevernes  faglige  resulta-
ter.  Hos  Schneider  &  Meyer  (2012)  findes  ligefrem  en  negativ  effekt  af  indsatsen.  Dette  kan  skyl-
des,  at  lærerne  har  skullet  blive  fortrolige  med  nye  evalueringsredskaber  og  lære  at  anvende  
disse  hensigtsmæssigt  i  undervisningen.  Det  er  muligt,  at  lærerne  kan  have  valgt  strategier  eller  
redskaber,  som  trods  lærerens  intention  er  gået  ud  over  elevernes  læring.    
  
En  række  af  studierne  vedrørende  evalueringskultur  finder  endvidere,  at  effekten  på  elevernes  
faglige  resultater  varierer  på  baggrund  af  karakteristika  ved  eleverne.  I  studiet  af  Andersen  
(2009)  dækker  de  fraværende  eller  meget  små  effekter  over,  at  brugen  af  de  resultatorienterede  
ledelsesværktøjer  har  forskellig  virkning  på  elever  med  forskellige  socioøkonomiske  baggrunde.  
Studiet  viser,  at  elever  med  høj  socioøkonomisk  status  klarer  sig  bedre  på  skoler,  som  anvender  
mange  resultatorienterede  ledelsesværktøjer  og/eller  har  anvendt  resultatorienterede  ledelses-
værktøjer  længe,  mens  elever  med  lav  socioøkonomisk  status  klarer  sig  dårligere  på  selvsamme  
skoler.  Effekterne  på  elevernes  gennemsnitlige  karakterer  er  dog  relativt  små.  I  studiet  af  Phelan  
et  al.  (2011)  ses  en  lignende  sammenhæng,  idet  der  ikke  findes  en  overordnet  effekt  på  elever-
nes  faglige  resultater,  men  der  findes  en  mindre  positiv  effekt  på  udviklingen  af  matematiske  
færdigheder  hos  de  elever,  der  i  forvejen  klarer  sig  bedst  i  matematik.  Hos  Burns  et  al.  (2010)  
ses  en  generel  positiv  effekt  af  indsatsen.  Endvidere  indikerer  studiet  en  ekstra  positiv  effekt  på  
skoler  med  mange  socialt  udsatte  elever,  idet  elever  på  skoler  med  en  stor  andel  med  afroameri-
kansk  baggrund  klarer  sig  ligeså  godt  som  elever  på  skoler  med  færre  afroamerikanere,  hvilket  
ikke  er  tilfældet  på  kontrolskolerne  i  studiet.    
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De  konkrete  indsatser  fra  tematikken  vedrørende  evalueringspraksis  i  klasseværelset,  og  i  min-
dre  omfang  databaseret  beslutningstagning  på  skoleniveau,  iværksættes  i  en  kontekst,  der  er  
kendetegnet  ved  en  række  særlige  implementeringsforhold:    
  
 De  formative  evalueringsindsatser  med  fokus  på  faglig  opkvalificering  af  lærerne  er  af  mindre  
omfattende  karakter.  I  studiet  af  Schneider  &  Meyer  (2012)  er  der  tale  om  tre  timer  én  gang  
årligt,  mens  indsatsen  i  studiet  af  Randel  et  al.  (2011)  er  centreret  om  selvstyrende  lærings-
teams  blandt  lærerne.  At  ingen  af  de  to  indsatser  har  en  positiv  indvirkning  på  elevernes  fag-
lige  resultater  kan  indikere,  at  sådanne  korte  indsatser  i  formativ  evaluering  ikke  er  tilstræk-
keligt  til  at  skabe  positive  effekter  på  elevernes  faglige  præstationer  

 Indsatserne  vedrørende  formative  evalueringssystemer  i  kombination  med  faglig  opkvalifice-
ring  og  sparring  med  eksterne  konsulenter  har  som  fællestræk,  at  der  er  tale  om  bred-
spektrede  indsatser,  som  må  formodes  at  kræve  betydelige  ressourcer.  Eksempelvis  fremgår  
det  af  studiet  om  det  datadrevne  program  for  skoleledere  i  Slavin  et  al.  (2013),  at  de  ekster-
ne  konsulenter  fra  CDDRE  gennemsnitligt  anvender  30  dage  til  konsultationer  til  hvert  skole-
distrikt  over  en  toårig  periode.  Konsulenterne  har  samtidig  en  særlig  kompetenceprofil,  idet  
der  er  tale  om  tidligere  skoleledere  eller  personer,  der  kommer  fra  en  anden  ledelsesposition  
inden  for  uddannelsessektoren    

 Flere  studier  indikerer,  at  indsatser  vedrørende  evalueringspraksisser  i  klasseværelset  kan  
samle  momentum  over  tid.  Hos  både  Chatterji  et  al.  (2009)  og  Burns  et  al.  (2010)  ses  det,  
at  effekten  af  de  formative  evalueringspraksisser  øges  over  en  årrække.
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4. OPSAMLING  OG  PERSPEKTIVERING  

Dette  afsluttende  kapitel  indeholder  en  tværgående  opsamling  på  den  gennemførte  forsknings-
kortlægning  og   syntese  om  pædagogisk  ledelse.  Kapitlet  sammenfatter  udvalgte  resultater,  
konklusioner  og  tendenser  på  tværs  af  de  i  syntesen  inkluderede  studier.  
  
Derudover  indeholder  kapitlet  en  perspektiverende  del,  hvor  den  indsamlede  viden  kortfattet  
relateres  til  en  dansk  kontekst,  herunder  afslutningsvis  i  relation  til  implementeringen  af  folke-
skolereformen.    
  

4.1 Virkningsfulde  mekanismer  inden  for  pædagogisk  skoleledelse  
Indeværende  syntese  har  kastet  lys  over  forskellige  dimensioner  af  pædagogisk  ledelse,  og  hvor-
dan  dertilhørende  ledelsesopgaver  og   praksisser  har  potentiale  til  at  fremme  elevernes  faglige  
udvikling  (primært)  og  elevernes  trivselsmæssige  og  alsidige  udvikling  (sekundært).  
  
Syntesen  viser  først  og  fremmest,  at  pædagogisk  ledelse  udøves  mest  effektivt,  når  skoleledere  
sætter  fokus  på  og  løbende  udvikler  skolens  professionelle  kapacitet.  Kapacitetsudviklingen  
kan  dels  ske  gennem  rekruttering  og  fastholdelse  af  fagligt  dygtige  og  engagerede  lærere,  dels  
gennem  afskedigelse  af  ukvalificerede  medarbejdere,  samt  gennem  løbende  opkvalificering  og  
efteruddannelse  af  lærere  såvel  som  skolelederne  selv.  Der  kan  på  baggrund  heraf  peges  på,  at  
en  mulig  fortolkning  af  forskningsresultaterne  er,  at  udviklingen  af  skolens  professionelle  kapaci-
tet  er  en  central  forudsætning  for  udøvelsen  af  forskellige,  virkningsfulde  ledelsespraksisser  inde-
holdt  i  pædagogisk  ledelse,  og  kapacitetsudviklingen  kan  dermed  ses  som  det  første  skridt  til  at  
forbedre  skolens  undervisningspraksis  og  herigennem  elevernes  faglige  progression.    
  
Enkelte  ledelsespraksisser  i  temaet  om  den  samarbejdende  skole  synes  også  at  være  perspek-
tivrige,  hvis  eleverne  skal  have  et  fagligt  løft  i  grundskolen.  Dette  gælder  særligt  for  anvendelsen  
af  kollaborativ  ledelse  og  at  drive  en  åben  og  inddragende  skole,  hvor  lærere,  forældre  og  
lokalsamfund  i  fællesskab  understøtter  elevernes  læring  og  udvikling.  Den  enkelte  skoleleders  
kompetencer  og  villighed  til  at  uddelegere  ledelseskompetencer  kan  således  også  være  befor-
drende  for  elevernes  faglige  udvikling.  Det  brede  og  integrerede  samarbejde  mellem  skole,  hjem  
og  lokalsamfund  synes  i  den  henseende  at  være  særligt  afgørende,  da  hverken  skolens  eksterne  
samarbejde  eller  det  interne  samarbejde  mellem  lærerne  isoleret  set  synes  at  skabe  de  ønskede  
faglige  effekter  for  eleverne.      
  
Kernen  af  pædagogisk  ledelse  udgøres  af  ledelsesopgaver  og   praksisser  relateret  til  skolens  
læringskultur,  skolelederens  rolle  i  udviklingen  af  undervisningspraksis  og  skolens  generelle  eva-
lueringskultur,  og  også  her  peger  syntesen  på  en  række  virkningsfulde,  ledelsesmæssige  tiltag.  
Skolelederens  opretholdelse  af  et  godt  og  stringent  disciplinært  klima  i  og  uden  for  klassevæ-
relset  synes  således  at  være  en  betingelse  for  udviklingen  af  en  læringskultur,  som  understøtter  
elevernes  faglige  progression.  Samtidig  viser  syntesen,  at  elevernes  faglige  resultater  kan  styr-
kes,  når  skolelederen  rykker  helt  tæt  på  læringssituationen  og  involverer  sig  i  udviklingen  af  
undervisningens  indhold,  metoder  og  praksis.    
  
De  positive  effekter  af  en  stærk  læringskultur  og  undervisningspraksisser  af  høj  kvalitet  kan  end-
videre  forstærkes,  når  der  på  skolen  er  en  generel  tilgang  til  og  prioritering  af  evaluering  
og  undervisningens  løbende  tilrettelæggelse  understøttes  af  evalueringsaktiviteter  i  klasse-
værelset.  Disse  evalueringsaktiviteter  indebærer,  at  elevernes  faglige  udvikling  monitoreres  tæt,  
og  at  undervisningen  tilpasses  og  differentieres  på  baggrund  af  evalueringernes  resultater.  Det  
synes  dermed  afgørende  for  skolers  faglige  resultater,  at  skolelederen  understøtter  og  fremmer  
lærernes  brug  af  evalueringer  på  klasseniveau.  Kortlægningen  viser  imidlertid  også,  at  vi  fortsat  
mangler  viden  om,  hvilke  specifikke  evalueringsindsatser  i  klasseværelset,  der  er  virkningsfulde.  
Desuden  viser  kortlægningen  lidt  overraskende,  at  syntesen  ikke  kan  påvise  positive  effekter  af  
skolens  databaserede  beslutningstagning  på  elevernes  faglige  udvikling.    
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Syntesens  fem  temaer  er  alle  overlappende  dimensioner  af  pædagogisk  ledelse.  Kortlægningen  
giver  grundlag  for  en  fortolkning  af  samspillet  mellem  temaerne,  der  er  illustreret  grafisk  i  figuren  
nedenfor.    

Figur  4.1:  Konceptualisering  af  pædagogisk  ledelse  

  

  
  
Som  det  fremgår  af  figuren  ovenfor,  kan  skolens  professionelle  kapacitetsudvikling  ses  som  en  
forudsætning  for  organiseringen  af  den  samarbejdende  skole  (i  figuren  illustreret  ved  de  to  yder-
ste  cirkler,  hvor  den  samarbejdende  skole  er  et  led  tættere  på  kernen  i  pædagogisk  ledelse  og  
forudsættes  af  en  høj  faglig  kapacitet  på  skolen).  Samtidig  kan  udviklingen  af  skolens  professio-
nelle  kapacitet  og  organisering  af  den  samarbejdende  skole  ses  som  rammebetingelser  for,  at  de  
ledelsespraksisser,  som  udgør  kernen  i  pædagogisk  ledelse,  kan  praktiseres  og  skabe  de  ønskede  
faglige  effekter  for  eleverne.  Kernen  i  pædagogisk  ledelse  udgøres  af  samspillet  mellem  skolens  
læringskultur  og  elevernes  faglig  progression,  skolelederens  rolle  i  udviklingen  af  undervisnings-
praksis  samt  skolens  evalueringskultur,  og  forholdet  mellem  de  tre  temaer  er  i  praksis  kendeteg-
net  ved  en  vekselvirkning,  hvor  skolens  jævnlige  evalueringer  opkvalificerer  og  sikrer  en  kontinu-
erlig  fremdrift  i  skolens  læringskultur  hhv.  generelle  undervisningspraksis  (i  figuren  illustreret  ved  
trekanten  omgivet  af  den  samarbejdende  skole  hhv.  professionel  kapacitetsopbygning).    
  
Endelig  skal  det  bemærkes  i  relation  til  sammenfatning  af  de  virkningsfulde  mekanismer,  at  pæ-
dagogisk  ledelse  som  forskningsfelt  er  kendetegnet  ved  en  række  metodiske  og  analytiske  udfor-
dringer,  der  også  kommer  til  udtryk  i  denne  kortlægning.  Disse  er  opsummeret  i  boks  4.1.  
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Boks  4.1:  Metodiske  og  analytiske  udfordringer  

  
  
Disse  metodiske  og  analytiske  udfordringer  bør  være  et  opmærksomhedspunkt  og  er  udtryk  for,  
at  der  fortsat  er  et  stort  potentiale  for  udvikling  og  afprøvning  af  mere  avancerede  metoder  og  
designs  på  dette  forskningsfelt.  
  
Det  bør  afslutningsvis  også  nævnes,  at  skismaet  mellem  direkte  og  indirekte  effekter  af  skolele-
derens  ledelsespraksis  på  elevernes  læring  og  udvikling,  der  fylder  meget  i  litteraturen  om  pæ-
dagogisk  ledelse  (se  fx  Heck  &  Moriyama,  2010  samt  Witziers  et  al.,  2003),  ikke  kun  er  af  meto-
disk  karakter.  Sammenlignet  med  nordiske  forhold  har  amerikanske  skoleledere  et  relativt  stort  
råderum,  der  medfølges  af  en  forventning  om,  at  skolelederen  har  mulighed  for  at  påvirke  ele-
vernes  faglige  resultater  direkte.  Skolelederen  holdes  derfor  også  formelt  ansvarlig  for  skolens  
overordnede  performance  (jf.  begrebet  om  high  stakes  testing).  Disse  forhold  kan  muligvis  for-
klare,  hvorfor  de  direkte  effekter  af  skolens  ledelse  generelt  synes  at  være  større  i  amerikanske  
studier  end  i  de  nordiske  og  de  øvrige  internationale  studier.              
  

4.2 Implementeringsforhold  
Danske  skoleledere  vil  de  kommende  år  stå  over  for  en  kompleks  ledelsesopgave  i  relation  til  
implementering  af  folkeskolereformen.  Det  er  på  den  baggrund  relevant  at  diskutere,  på  hvilken  
måde  den  viden,  der  er  indsamlet  i  relation  til  denne  forskningskortlægning,  kan  anvendes  og  
bringes  i  spil  i  relation  til  implementeringen  af  folkeskolereformen,  samt  hvor  der  er  behov  for  at  
udvikle  eksisterende  viden.  
Det  er  i  et  implementeringsperspektiv  vigtigt  at  understrege  særligt  to  forhold.  For  det  første  er  
det  væsentligt  at  understrege,  at  viden,  der  er  tilvejebragt  i  andre  landes  skolesystemer,  ikke  

Valg  af  forskningsdesign  

Samlet  set  er  den  inkluderede  forskning  i  denne  forskningskortlægning  kendetegnet  ved,  at  der  i  vidt  

omfang  anvendes  forskningsdesigns,  der  er  mindre  stærke,  når  det  gælder  evnen  til  at  kunne  tilskrive  

effekt  af  en  given  indsats.  Dette  mønster  i  anvendelsen  af  forskningsdesigns  skal  ses  i  forlængelse  af,  

at  der  er  fokus  på  at  undersøge  betydningen  af  ledelsespraksisser,  mens  der  er  foretaget  relativt  få  

forsøg,  hvor  effekten  af  specifikke  ledelsesindsatser  afprøves.        

  

Direkte  og  indirekte  effekter  

Et  gennemgående  og  dominerende  metodisk  tema  i  kortlægningen  er,  om  skolelederen  har  mulighed  

for  at  påvirke  elevernes  faglige,  trivselsmæssige  og  alsidige  udvikling  direkte,  eller  om  skolelederen  i  

højere  grad  spiller  en  indirekte  rolle  for  elevernes  læring,  trivsel  og  udvikling.  

  

I  mange  studier  måles  effekten  af  skolelederen  ledelsespraksisser  på  elevernes  faglige  outcomes  såle-

des  direkte,  og  studiernes  resultater  er  i  syntesen  afrapporteret  herefter.  Flere  af  studierne  argumente-

rer  dog  for,  at  effekten  faktisk  er  indirekte  og  går  igennem  en  række  faktorer,  som  ikke  umiddelbart  

indfanges  af  de  anvendte  analytiske  modeller.  Imidlertid  er  det  ikke  muligt  helt  at  afskrive  de  direkte  

effekter  af  skolelederens  ledelsespraksis  på  elevernes  læring  og  udvikling.  Flere  af  de  belyste  ledelses-

praksisser  går  således  meget  tæt  på  elevernes  hverdag  på  skolen  og  elevernes  læringspraksis,  og  det  

kan  ikke  afvises,  at  den  tætte  interaktion  mellem  skoleleder  og  elever  muligvis  også  kan  rykke  elever-

nes  faglighed.  

  

Sammensatte  effekter  

En  stor  del  af  de  i  syntesen  inkluderende  studier  anvender  sammensatte  mål  til  at  belyse  effekten  af  

pædagogisk  ledelse.  Dette  er  blandt  andet  et  resultat  af,  at  pædagogisk  ledelse  er  et  flerdimensionelt  

begreb,  hvor  dimensionerne  ikke  meningsfuldt  lader  sig  adskille.  De  fleste  studier  undersøger  således  

den  samlede  effekt  af  mere  end  én  pædagogisk  ledelsespraksis  ad  gangen,  og  i  nogle  tilfælde  er  det  

derfor  ikke  muligt  at  afgøre  den  konkrete  effekt  af  de  enkelte  ledelsespraksisser.      
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nødvendigvis  lader  sig  implementere  på  helt  samme  måde  og  med  de  samme  resultater  til  følge  i  
en  dansk  skolekontekst.    
  
For  det  andet  bemærkes  det,  at  der  også  på  tværs  af  kommuner  og  skoler  i  Danmark  vil  være  en  
række  lokale  forhold,  der  vil  betyde,  at  rammer  og  betingelser  for,  at  skolelederne  kan  lede  en  
vellykket  implementering,  er  meget  forskellige.    
  
Den  indsamlede  viden  om  pædagogisk  skoleledelse  diskuteres  nedenfor  i  forhold  til  reformens  tre  
hovedelementer:  Den  længere  og  mere  varierede  skoledag,  viden-  og  kompetenceudvikling  af  
skolens  medarbejdere  samt  udvikling  af  skolens  styringsgrundlag.  
  

4.2.1 Den  længere  og  mere  varierede  skoledag    
Den  længere  og  mere  varierede  skoledag  udgør  den  indholdsmæssige  kerne  i  folkeskolereformen  
og  er  et  af  midlerne  til  mere  læring  og  realisering  af  reformens  tre  nationale  mål.  Udover  flere  
fagopdelte  timer,  indeholder  den  længere  skoledag  helt  ny  elementer  i  form  af  understøttende  
undervisning,  motion  og  bevægelse  og  åben  skole.  Reformen  lægger  op  til  en  ny  måde  at  organi-
sere  skoledagen  på,  hvor  det  blandt  andet  forudsættes,  at  lærere  og  pædagoger  indgår  i  nye  
måder  at  samarbejde  på.    
  
Der  er  i  denne  forskningskortlægnings  temaer  om  læringskultur,  undervisningsfokuseret  ledelse  
og  den  samarbejdende  skole  en  omfattende  viden  om  ledelsespraksisser,  som  danske  skoleledere  
kan  lade  sig  inspirere  af  i  relation  til  implementering  af  den  længere  og  sammenhængende  skole-
dag.  Væsentligt  er  det  at  understrege,  at  der  med  afsæt  i  denne  kortlægning  ikke  kan  gives  en  
enkel  opskrift  på,  hvordan  ledelsesopgaven  og  reformarbejdet  gribes  an.  Dog  kan  der  fremhæves  
to  opmærksomhedspunkter,  der  synes  særligt  væsentlige  i  implementeringsøjemed.  
  
For  det  første  viser  kortlægningen,  at  det  i  arbejdet  med  skolens  læringskultur  har  stor  betyd-
ning,  at  skolelederne  prioriterer  det  relationelle  arbejde  (internt  og  eksternt).  En  tæt  inddra-
gelse  af  lærere,  forældre,  elever  og  øvrige  interessenter  er  væsentlig,  da  dette  bidrager  til  at  
skabe  konsensus  og  ejerskab.  Ligeledes  er  karaktereren  af  de  professionelle  relationer  blandt  
skolens  medarbejdere  vigtig  for  udviklingen  af  en  læringskultur,  der  er  befordrende  for  elevernes  
faglige  udvikling.  Kortlægningen  viser,  at  tillidsfulde  relationer  mellem  skolens  ledelse  og  medar-
bejdere  spiller  en  afgørende  rolle  for  medarbejdernes  motivation  og  bidrag  til  implementering.  
Kortlægningen  peger  blandt  andet  på,  at  en  måde,  som  skolelederen  kan  fremme  lærernes  moti-
vation  på,  er  ved  at  vise  den  enkelte  lærer  eller  lærerteam  anerkendelse,  fx  ved  at  tildele  lære-
ren  eller  teamet  nye  opgaver  eller  ansvarsområder.  
  
For  det  andet  peger  kortlægningen  på,  at  det  er  fremmende  for  implementeringen,  at  skolelede-
ren  er  i  besiddelse  af  opdateret  faglig  viden  om,  hvad  der  virker,  når  elevernes  faglige  niveau  
skal  løftes.  Skoleledelsen  skal  med  andre  ord  for  at  kunne  agere  som  en  synlig  pædagogisk  leder  
have  faglig  relevant  viden,  som  lederen  bringer  i  spil  i  en  tæt  dialog  med  skolens  pædagogiske  
personale  (se  desuden  det  følgende  afsnit  om  videns-  og  kompetenceløft).  Det  er  desuden  væ-
sentligt,  at  skoleleder  og  skoleledelse  er  opmærksomme  på  at  etablere  rum  og  muligheder  for  
løbende  videndeling  og  erfaringsudveksling.  Dette  kan  både  ske  formelt  og  uformelt.    
  

4.2.2 Videns-  og  kompetenceløft  af  skolens  medarbejdere  
Folkeskolereformen  indeholder  en  ambition  om  at  udvikle  skolen  gennem  en  løbende  kvalificering  
af  skolens  personale.  Der  er  i  forbindelse  med  reformen  afsat  betydelige  midler  til  kompetence-
udvikling  af  skolens  personale.    
  
Kortlægningen  bekræfter  betydningen  af  arbejdet  med  skolens  professionelle  kapacitet.  I  relation  
til  kompetenceudvikling  af  skolens  lærere  fremhæves  i  kortlægningen  betydningen  af,  at  lederen  
deltager  i  professionel  læring  og  træning  sammen  med  skolens  lærere  og  skaber  mulighed  for,  
at  lærerne  har  adgang  til  faglig  sparring  fra  eksterne  ressourcepersoner  eller  eksperter,  
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der  kan  udfordre  skolens  praksis.  I  en  dansk  implementeringskontekst  er  det  værd  at  fremhæve,  
at  skoler  og  skoleledelser  for  eksempel  kan  opnå  den  nævnte  type  sparring  og  rådgivning  gen-
nem  det  nye  korps  af  læringskonsulenter,  der  er  etableret  i  Undervisningsministeriet.  Lignende  
sparring  vil  skolerne  kunne  opnå  fra  professionshøjskolerne  samt  i  nogle  kommuner  fra  kommu-
nale  vejledere  eller  ressourcepersoner.    
  
Det  er  med  afsæt  i  kortlægningen  tillige  vigtigt  at  understrege,  at  udvikling  af  skolens  professio-
nelle  kapacitet  ikke  alene  er  noget,  der  sker  gennem  løbende  kompetenceudvikling.  Kortlægnin-
gen  viser,  at  et  vigtigt  element  i  kapacitetsudviklingen  er  rekruttering  af  medarbejdere,  der  er  
fagligt  dygtige  og  engagerede,  samt  om  nødvendigt  afskedigelse  af  medarbejdere,  der  ikke  
har  de  ønskede  kompetencer.  Begge  dele  er  afgørende  for  skolens  faglige  resultater.  
  

4.2.3 Udvikling  af  skolens  styringsgrundlag  
Folkeskolereformens  tre  nationale  mål  for  folkeskolen  giver  de  danske  skoleledere  en  klar  retning  
og  et  højt  ambitionsniveau  i  forhold  til  folkeskolens  udvikling.  For  at  styrke  målstyringskulturen  
udvikles  der  som  led  i  reformen  nye  redskaber     kvalitetsrapporter  og  elevplaner     der  skal  bi-
drage  til  at  understøtte  skolernes  arbejde  med  en  systematisk  målopfølgning.  
  
Kortlægning  viser,  at  skolens  generelle  tilgang  til  og  prioritering  af  evaluering  har  positiv  
indvirkning  på  elevernes  faglige  udvikling.  Der  kan  imidlertid  ikke  med  afsæt  i  kortlægningen  
peges  på  specifikke  metoder  eller  tilgange  til  evaluering,  der  har  vist  sig  særligt  virkningsfulde.  
  

4.3 Afrunding:  Videnbaseret  skoleudvikling  
Denne  kortlægning  giver  indblik  i  praksisser  og  indsatser  om  pædagogisk  ledelse,  der  kan  have  
en  positiv  effekt  på  elevernes  læring.  Som  nævnt  synes  der  at  være  et  stort  potentiale  i  at  an-
vende  denne  viden  specifikt  i  relation  til  implementeringen  af  folkeskolereformen,  men  også  i  et  
generelt  skole-  og  kvalitetsudviklingsperspektiv  i  Danmark.    
  
Er  målet  en  videnbaseret  skoleudvikling,  vil  der  være  behov  for  de  kommende  år  at  igangsætte  
forskning  om  pædagogisk  ledelse  i  en  dansk  skolekontekst.  Det  er  i  denne  sammenhæng  værd  at  
bemærke,  at  meget  få  studier  undersøger  skolelederens  betydning  for  elevernes  trivsel.  Da  elev-
trivsel  indgår  som  et  centralt  nationalt  mål  i  folkeskolereformen,  vil  det  være  relevant,  at  kom-
mende  studier  inddrager  denne  dimension  af  elevernes  udvikling.    
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