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1 Intro og formål
Denne forskningskortlægning er resultatet af samarbejdet mellem Institut for Digitalisering og
Didaktik/Future Classroom Lab og området Ledelse, organisation og forvaltning, Videreuddannelsen på
Københavns Professionshøjskole. Denne rapport sammenfatter resultaterne af kortlægningen, som er
udarbejdet i perioden oktober 2019-februar 2020.
Formålet med kortlægningen har været at etablere et videngrundlag for ledelsesdimensionen i digitalisering
af skolen. Kortlægningen skal derfor kunne understøtte indsatser, der udvikler både ledelse og undervisning
i en digitaliseret skole. Dette sidste formål er en hjørnesten i projektet, fordi ledelse af digital forandring
handler om at forankre didaktiske aktiviteter i klasserummet i skolens professionelle organisation – og i
produktiv relation til skolesystemet som helhed. Det vil vi se mere på nedenfor.
Projektet har taget afsæt i behovet for koordinerede indsatser for både ledere og medarbejdere på skoler,
som arbejder med digitalisering af undervisning, professionelle fællesskaber og administration. Dette behov
handler om en lang række praktiske udfordringer med digitalisering, som for eksempel handler om at
oversætte policy til undervisning, skabe overblik over indsatser og processer for digitalisering, som foregår
på flere forskellige niveauer; teknologi, som kun få bruger, samarbejde i hele den professionelle organisation
og meget mere.
For at bidrage til løsning af disse udfordringer har kortlægningen haft fokus på udvikling af en model for
ledelse af digital forandring. Denne model skulle tage afsæt i den eksisterende model for kapacitetsudvikling
(KL, 2015), som de senere år har vundet udbredelse som redskab til at skabe overblik over
digitaliseringsprocesser og –opgaver i danske kommuner (se modellen i bilag IV). Denne rapport foreslår
derfor en alternativ model, som bygger på den kortlagte forskning.
Kortlægningen tog afsæt i følgende arbejdsspørgsmål:
Hvad er status på udvikling af viden om ledelse af digital forandring i dansk, nordisk og international
forskning og udvikling, baseret på forskningslitteratur fra perioden 2009-2019?
Hvilke teorier, modeller og redskaber fra dette vidensfelt kan bruges som grundlag for udviklingsarbejde og
undervisning i krydsfeltet mellem didaktik, teknologiforståelse og ledelse?
Arbejdet med kortlægningen har været organiseret med en styre- og en arbejdsgruppe, som har bidraget
med strategisk og faglig feedback på arbejdet med søgning, analyse og modeludvikling.

1.1 Hvad er digital forandring?
Vi har i denne kortlægning valgt at opfatte ’digital forandring’ som de forandringer, som skolen står overfor
eller gennemgår som resultat af digitaliseringen af uddannelse, og som skoleledelse har indflydelse på. Det
kan være både forandringer af selve undervisningen (dens didaktik, læremidler, form osv.) (Skott 2016), af
professionelle læringsfællesskaber (fx ift. læringsplatforme, kommunikationssystemer osv.), af skolens
administrative systemer, forholdet mellem skole, forvaltning og politisk ledelse, samt forholdet mellem skole,
samfund og kultur, herunder digitale medier.
Ved at bruge betegnelsen ’digital forandring’ i stedet for ’digitalisering’ håber vi således at komme nærmere
på en beskrivelse af skoleledelsens praksis. ’Digitalisering’ er et på mange måder bredere begreb, som både
beskriver skolen og det omgivende samfund og marked. I denne betydning er ‘digitalisering’ et fænomen,
som ledere har begrænset indflydelse på, mens ‘digital forandring’ er noget, der foregår på deres skole.
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1.2 Overordnede fund
Kortlægningen forklarer sammenhængene mellem en række forbundne temaer, som litteraturen peger på
som afgørende for ledelse af digital forandring. Vi søger i denne rapport at illustrere sammenhængen mellem
disse temaer i en model for ledelsespraksis.
Modellen viser, hvordan ledelsens arbejde med strategier for pædagogik, læring og teknologi hænger
sammen med opgaver forbundet med udvikling af mennesker og af organisationen. Det bliver en vigtig
ledelsesopgave at skabe overblik over disse komplekse og forbundne opgaver.
Rapporten skitserer denne model og gennemgår den internationale forskning, som er grundlag for modellen
og dens forskellige dele.

1.3 Sådan har vi gjort: Metode og søgestrategi
Kortlægningen rummer forskningslitteratur fra perioden 2009-2019 og fokuserer dermed på aktuelle
udfordringer med en historisk høj grad af integration af teknologi i skolen. Litteraturen er indsamlet fra
søgninger i EBSCO (engelsk), FIS (tysk), baser i Sverige og Norge (skandinaviske sprog), samt fri søgning på
forfattere og begreber, som vi har fundet i litteraturen eller gennem research i feltet.
Arbejdsspørgsmålene er i samarbejde med medarbejdere fra KPs bibliotek omsat til dansksproget
søgestrategi og -syntax. Søgestrengene blev oversat til engelsk, tysk og skandinaviske sprog. De blev testet
og siden brugt til at finde den litteratur, der er anvendt her, via en endelig søgning den 9. oktober 2019. Vi
har brugt EBSCOs emneord som udgangspunkt for formulering af søgeord. Søgningen var begrænset til peerreviewede tekster. Det gælder både artikler og bøger.
Søgningen gav 542 resultater. Vi har anvendt Covidence til at fravælge tekster uden tilstrækkelig relevans.
Det sker i en første fase med udgangspunkt i titel og abstract, og derefter i en fase med fuldtekst-læsning. Vi
har anvendt eksplicitte eksklusionskriterier (Atkinson 2015) (se bilag I). Resultatet af denne proces blev den
samling af 55 tekster, som indgår i kortlægningen (se PRISMA-oversigt i bilag II). Vi har desuden tilføjet 15
tekster fra frie søgninger, så kortlægningen i alt rummer 70 tekster. Teksterne fra frie søgninger er både
forskningslitteratur, rapporter og policy-dokumenter. De er tilføjet udenom udvælgelsesprocessen i
Covidence. Det fremgår af litteraturlisten hvilke tekster, der stammer fra frie søgninger, og som derfor ikke
er blevet udvalgt efter samme proces som dem, der har været behandlet i Covidence.
De udvalgte tekster er importeret til nVivo og kodet i to faser: i første omgang har vi brugt koder baseret på
en første gennemlæsning af litteraturen. Her brugte vi forsøgsvis modellen fra Petterson (2018b) og en række
koder (”nodes”) som vi definerede ud fra arbejdsspørgsmålene (se bilag III). I anden omgang besluttede vi at
holde fast i den grundlæggende struktur, som vi tilføjede under-temaer og tværgående temaer, som skulle
gøre det muligt at lave analyser af hvad litteraturen siger om betydningen af ledelse, den digitale forandrings
historie, hvad der hæmmer og fremmer brug af teknologi, hvorfor skolen bliver digitaliseret, opbygning af
kapacitet og forskellige typer modeller for ledelse af digital forandring.
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2 Baggrund: Genstand og felt
Dette afsnit giver en overordnet og indledende karakteristik af det forskningsfelt og den genstand, som
kortlægningen handler om.
Forskning i ledelse af digital forandring er et tværdisciplinært felt. Vi har søgt på tekster, der handler om
skolen, og derfor primært fundet tekster fra uddannelsesforskningen. Digital forandring er et perspektiv på
digitalisering, som dækker politikker og teknologier, der har været i meget hurtig udvikling i de sidste 30-40
år.
Vi skal nedenfor se nærmere på, hvad det betyder for kortlægningen.

2.1 Historik: Et felt i rivende udvikling fra 1999-2019
Udviklingen indenfor ledelse og teknologi
Denne forskningskortlægnings genstand - ledelse af digital forandring – har været i rivende udvikling de
seneste tyve år. Det gælder både den digitale teknologi og den skoleledelse, som forholder sig til den. Det
gælder for begge disse udviklinger, at forskningen har haft svært ved at følge med (Haynes & Shelton, 2018;
Kennedy, 2015a; Pettersson, 2018b, 2018a; Tulowitzki & Gerick, 2018). Det siger en del om udviklingen i
perioden, at ledelse i perioden har udviklet sig fra primært at have fokus på hvordan lærere, elever og ledere
overhovedet kunne få adgang til teknologi, til at handle om at anvende teknologi og tænke læring på nye
måder i den enkelte skoles unikke situation.
En del lande var i 00’erne udfordret af mangel på IT-udstyr (devices, opladning) og mangelfuld struktur
(netværk, bredbånd, elektriske installationer). Vi kan se, at nyere forskning viser, at udviklede lande i stigende
grad bliver udfordret på at anvende det udstyr og den struktur, som man har til rådighed i sammenhæng
med de pædagogiske mål og kulturer, som findes i disse lande. Vi kan spekulere i, hvorvidt dette skift afspejler
en udvikling indenfor skoleledelse, hvor skolelederen, som Agnew (2011) beskriver det, går fra at være en
administrator til at blive en instruerende og faglig leder af professionelle fællesskaber. Vi skal i denne
sammenhæng følge forskningens vending imod begreber som distribueret ledelse og dermed imod en
forståelse af skoleledelsens indirekte effekter på organisationen (Dexter et al. 2009).
Disse udviklingstræk ved forskningen har ført til den centrale anbefaling, at skolelederen tager det som en
meget væsentlig opgave at skabe tæt integration mellem teknologi og skolens strategiske vision for både
pædagogik og professionel læring i fællesskaber. Det kan betyde flere forskellige ting, hvilket vi skal se
nærmere på i afsnittet ’At sætte retning’.
Det betyder imidlertid ikke, at de driftsmæssige udfordringer med teknologien er forsvundet. Forskningen
peger fortsat på at teknologiske struktur, herunder indkøb, er en stor ledelsesmæssig udfordring. Problemet
ser alligevel anderledes ud nu, hvor teknologien har udviklet sig fra stationære PC’er placeret i særlige rum i
skolerne, til laptops (1:1-løsninger) og BYOD1. Denne teknologiske udvikling har været fulgt af en udvikling i
markedet for software henimod app-baserede læremidler og tjenester på mobile enheder (Zylka 2018,
Haynes og Sheldon 2018).
Vi kan samtidig følge digitaliseringen af forvaltning og styring (Selwyn, 2011; Selwyn, Henderson, & Chao,
2015). Det er en mindre del af den forskning, vi har fundet, som fokuserer på teknologiens betydning for
skolens rolle i styringskæden og for skolens udvikling som bureaukrati (Dormann, Hinz, & Wittmann, 2019).
Samarbejdet med forvaltning og udvalg er imidlertid en vigtig del af skoleledelse og vi vil derfor se på

1

‘Bring your own device’ (BYOD) betyder at eleverne kan bruge deres egne telefoner, computere og tablets i skolen.
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styringskæden fra skolelederens perspektiv. På den måde kan vi få øje på, hvad for eksempel nye systemer
for dokumentation, kommunikation og brug af data betyder for skoleledelse.
Den hastige udvikling af både teknologi og ledelse lægger op til at begrænse søgningen i tid. De tidlige tekster
om digitalisering (fra 1980’erne og 90’erne) handler dels om teknologier, som er forskellige fra dem, der er
til rådighed i dag, og dels om en skole med væsensforskellige forudsætninger for at arbejde med digital
forandring. Selvom mange tekster fra 90’er og 00’erne således er forældede, så findes der tekster fra den
periode, som stadig er relevante. Det skyldes at digital forandring var en kendt udfordring allerede i 00’erne,
og at selve udfordringerne med at skabe forandring i skolen i nogen grad er de samme, selvom skolerne i de
fleste lande er nået meget længere i implementeringsprocessen.
Vi har valgt at begrænse søgningen til årene 2009-2019, og at supplere med ældre tekster som vi ofte har
fundet citeret i den litteratur, vi har fundet (fx Dexter 2008). Det betyder, at vi fokuserer på den periode,
hvor skolen faktisk forandrer sig som følge af digitaliseringen og hvor denne forandring begynder at kunne
ses i forskningen. Bemærk i den forbindelse, at vi har fravalgt ca. 90% af de tekster fra perioden, som
søgningen gav som resultat.
Det kan være fristende at tro, at de nyeste tekster indeholder den mest værdifulde viden. Det er dog værd
at bemærke, at flere diskussioner har været ført inden vores periode begynder, og fortsætter frem til i dag.
Et eksempel er den stående diskussion af hvor radikalt teknologien har forandret skolen og dermed
ledelsesopgaven (Haynes og Shelton 2018: 272). Det har derfor været relevant at inddrage ældre artikler
hvor de undersøgte udfordringer var de samme før digitaliseringen, og hvor vi kan bruge indsigterne fra den
generiske skoleledelsesforskning til at forstå digitaliseringen i dag. Konsensus i denne forskning er, at almene
principper for god skoleledelse også gælder i den digitaliserede skole. Det er fortsat vigtigt at arbejde i
professionelle læringsfællesskaber med fokus på elevernes læring (Nolin, 2014). Men metoderne for
skoleledere til at realisere disse principper er under forandring. Vi vil komme nærmere ind på disse spørgsmål
i kapitel 3.

2.2 Status på forskningsfeltet: Der er behov for overblik over ledelsesopgaven
Vi har forsøgt at begrænse søgningen til ledelse af digital forandring og at vælge beslægtede områder fra –
fx politik om digitalisering, digital kultur og udvikling af sociale medier. Det hænger dels sammen med
kortlægningens formål, men også med at vi i bredere forstand mener at ledelse har en væsentlig, men i nogen
grad overset betydning for digitalisering.
Vores gennemgang af forskningen viser, at der de seneste ti år er skrevet meget om digital forandring i skolen.
Men der er ikke en stærk sammenhæng mellem de forskere og den litteratur, der findes. Der er forskellige
traditioner i forskellige lande, mens der synes at være en tendens til at fremstille sig selv som bagud ift. andre
lande vedr. succes og status på digitalisering i skolerne.
Samlet set findes der kun få empiriske studier. Det drejer sig i de fleste tilfælde om case-studier og/eller best
practice- undersøgelser der afleder deres konklusioner på en meget beskrivende, pragmatisk måde, á la ”en
skole hvor det lykkedes med implementeringen har gjort sådan”, "en skole hvor det mislykkedes gjorde
sådan” – og derfor anbefales at gøre som den første; eller der skrives en mini-teknologi-håndbog for skoler
(af fx Grismore, 2012). Forskningsfeltet har med andre ord endnu ikke tilvejebragt empiriske undersøgelser
der systematisk (ved fx planlagte og strukturerede forsøg og/eller randomiserede stikprøver) og teoretisk
funderet (dvs. baseret på den eksisterende internationale forskning) har undersøgt ledelse af digital
forandring på en sådan måde, at deres konklusioner kan generaliseres og transformeres.
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I de følgende afsnit gennemgår vi de overordnede fund ift. de geografiske forskelle i den internationale
forskning samt den iøjnefaldende tendens til at udvikle modeller.
Geografiske forskelle og vilkår for sammenligning
Vi vidste på forhånd ikke meget om det geografiske forskelle i opfattelsen af ledelse af digital forandring. Vi
forventede at se en globaliseret og i nogen grad ensartet forskning, men fandt et forskningsfelt med store
geografiske variationer. Disse variationer skyldes primært de meget store forskelle i, hvor fremskreden
digitaliseringen er i forskellige lande, men også at organiseringen af digitaliseringen – det vil sige hvem der
beslutter den og udfører den – er forskellig fra land til land og fra region til region. Som et eksempel har det,
der svarer til skolechefen i USA (the superintendant) haft ansvar for digitalisering af skolen i USA (se fx Nolin,
2014), hvilket har givet denne funktion en fremtrædende rolle i amerikansk forskning – mens den til gengæld
fylder meget lidt i europæisk forskning.
Vi forventede at finde meget relevant forskning fra de nordiske lande fordi man her er langt fremme med
digitaliseringen i uddannelsessektoren generelt. Men vi fandt meget lidt forskning der fokuserer på ledelsens
rolle i skolernes digitale forandring – og næsten ingenting på skandinaviske sprog. Der er derfor behov for at
fortsætte søgningen med fokus på litteratur, som ikke findes i de store baser, fx nyere afhandlinger.
Modeller for ledelse på vej
Rigtig mange af de tekster, der taler om hvad ledelse af digital forandring burde handle om, bruger eller
udvikler modeller for hvilke elementer eller temaer der er vigtige i ledelse, hvad ledelse påvirker, er påvirket
af osv. Det er mere sjældent at artiklerne har en transparent modeludvikling som deres formål. Det betyder,
at litteraturen samlet set kan læses som et forsøg på at løse behovet for en model, der skaber overblik over
ledelsesopgaven, men at selve modellen sjældent gøres til genstand for empirisk forskning.
Modellerne bygger ofte på forfatternes egne erfaringer i rollen som lærere/ledere/konsulenter/forsker eller
på små case-studier, og kun sjældent på den eksisterende internationale forskning og europæiske eller
internationale, repræsentative undersøgelser. Indholdet og opbygningen af de fleste modeller baseres ikke
på andre forskeres bidrag og afgrænses og/eller diskuteres heller ikke som om de var kritisk udviklede,
konceptuelle bidrag. Der er med andre ord en ubekymret og pragmatisk tilgang til brugen og udviklingen af
modeller i feltet og modellerne bliver stort set ikke relateret til eller bygget på tidligere udgivelser i feltet.
Det er derfor særlig interessant, at modellerne alligevel ligner hinanden ganske meget.
Dette skyldes med stor sandsynlighed det faktum at forskningen i det her område er så ny og forskningsfeltet
så ungt, at der ikke har kunnet etablere sig et sammenhængende felt med kendte modeller og anerkendte
forfattere, som videreudvikler hinandens forskning og konceptuelle bidrag. Fremfor systematiske,
længevarende forskningsudvikling fremstår flertallet af udgivelserne som bud på tidlige beskrivelser af ”best
practice” baseret på smal empiri, teori eller policy, som kan vise vej for dem, der støder ind i de mange
udfordringer forbundet med implementering af digital forandring i skolernes praksis.
Denne kortlægning er derfor særligt relevant, idet vi gennem vores arbejde med litteraturen ikke kun får et
overblik over forskelle mellem landene og tilgange til ledelse af digital forandring, men at vi samtidig på et
meta-niveau kan se mønstre og gentagelser når det handler om at beskrive hvad der kan få implementering
af digital omstilling i skolerne til at lykkes. Og det kan vi netop fordi der er så tydeligt indholdsmæssigt overlap
på tværs af lande når det handler om succeskriterierne.
De opmærksomhedspunkter/pointer der går igen i publikationerne er (i vilkårlig rækkefølge):
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ledelsens rolle som rollemodel og/eller organisator og facilitator af digital forandring. Er det vigtigt,
at lederen selv er superbruger?
Medarbejdere skal være med til at skabe en vision, og være aktive i planlægningen af, hvordan
curriculum kan tilpasses.
Medarbejdernes motivation til digital forandring - ikke bare at se teknologi som nye værktøjer til at
gøre det, vi ”plejer” (fx smartboard i stedet for tavle)
Sammenhænge mellem kompetence, motivation og forståelse af vision, herunder professionel
udvikling og videreuddannelse.
Relationer udadtil som veje til ressourcer og viden (for hele skolen og især for lederen)
Teknologisk struktur: Teknik, udstyr og vedligeholdelse, tilgængelighed af wifi og strøm, BYOD,
software.
At begribe kompleksiteten i en forandring der kræver skoleudvikling i alle led af
uddannelsessystemet og i skolens helhed, kommunikation mv. – ikke kun en tilføjelse af nye
”ting”/værktøjer
Forholdet mellem digitalisering som del af administrativ praksis overfor digitalisering af den faglige
eller pædagogiske praksis. Ansvarlighed på tværs af disse logikker.
Det pædagogiske hensyn (læringsmål, dannelse, indhold) styrer brugen og anvendelsen af den
digitale teknologi i skolen.

2.3 Modeller om digital forandring i skolen
Vi vil i dette afsnit se nærmere på de modeller for ledelse af digital forandring, som bliver brugt i litteraturen.
Målet er at vise, hvilke overvejelser vi har gjort os om valg af model til analyse og anbefalinger på baggrund
af kortlægningen.
Den model, vi vælger, skal være et svar på arbejdsspørgsmålene, ligesom vi holder fast i at modellen skal
kunne udvikles til at være brugbar i praksisudvikling.
Hvis modellen skal svare på spørgsmålene er det en indledende forudsætning, at den afspejler en tydelig
tendens i litteraturen. Vi kan ikke vælge en model, som kun nævnes et enkelt sted. Samtidig skal den gerne
kunne ”tale sammen” med et bredt antal tekster. Den skal med andre ord kunne rumme de diskussioner og
problemer, som kendetegner litteraturen.
Valget af model er dog ikke kun en objektiv analyse af litteraturen. Vi udvælger og prioriterer løbende hvilke
elementer, vi vil have med i modellen. Det sker under hensyn til dels vores kriterier for udvælgelse af
litteratur, dels de muligheder for modellens anvendelse i skoleudvikling i Danmark, som vi ser for os.
Vi har valgt en model, som rummer tre overordnede opgaver for ledelse: At sætte retning, at udvikle
mennesker og at få organisationen til at fungere. De tre opgaver er beskrevet i litteraturen, som vi vil vise i
de tre analytiske kapitler som følger nedenfor.
Det er vigtigt at understrege, at ikke alt ”går op” og passer sammen i sådan en model. Derfor har vi også
beskrevet en række temaer i litteraturen, som går på tværs af modellens dele. Det gælder temaerne ’historik’,
’betydningen af ledelse’, ’hvad fremmer brug af IT’, ’hvorfor digitalisering’ og ’kapacitet’ (se nVivo-koder i
bilag III). Vi har brugt disse tværgående temaer som en slags “sikkerhedsnet”, som fanger pointer der ikke
altid kan rummes i modellen. Inden vi præsenterer den model som vi har valgt for at illustrere og
sammenfatte kortlægningens fund, vil vi i det følgende gennemgå nogle eksempler på den slags modeller vi
ellers har fundet i litteraturen.
8

Modeller for skolen i samfundet
Der findes meget litteratur, som diskuterer hvordan vi overhovedet skal forstå skolens placering i samfundet
under og efter digitaliseringen. Det er en udbredt holdning, at skolen i dag i mindre grad kan forstås som en
selvstændig enhed; den er del af et større, politisk styret uddannelsessystem, ligesom dens grænser i forhold
til samfund og kultur er blevet mindre tydelige fordi den gennemstrømmes af globale, digitale medier og
fordi den er forpligtet på at kommunikere mere og med større hastighed til og med omverdenen.
I litteraturen bruges der for eksempel den klassiske skelnen mellem mikro-, meso- og makro-niveauer i
samfundet til at beskrive hvordan skolen både leverer undervisning og skaber relationer mellem elever og
lærere indenfor en lokal professionel kultur (mikro), er en organisation der er forbundet til andre
organisationer (meso) og til en national dannelses- og undervisningspolitik (makro) (Breiter & Welling, 2009;
Herzig & Klar, 2013; Vanderlinde, Ruben; van Braak, 2010). Makro-niveauet er på forskellige måder del af et
globaliseret samfund og – ikke mindst – et globalt marked. Det betyder, at vi får en tydelig og svimlende
forbundethed mellem den enkelte undervisningssituation og -relation og udviklingen på global skala.
Vi finder en lignende, men mere detaljeret model hos Zylka (2019: 42ff, se figur 1). Her er genstanden ikke
alene skolen i samfundet, men lærings- og udviklingsprocesser skolens udvikling (som også hos Brüggemann,
2016 og Jörissen & Münte-Goussar, 2015). Zylkas model hører derfor mere hjemme i skoleudviklingslitteraturen end i litteraturen om ledelse, selvom disse to forskningsperspektiver er tæt forbundet til
hinanden. Modellen beskriver de faktorer, som har betydning for skolen i digitaliseringen:
Her er det læringsprocesser af alle skolens aktører (elever og professionelle), der er det centrale. Der er fire
faktorer (eller ”veje man skal gå på” hos Zylka), som har betydning for denne læring (og dermed for skolens
udvikling). Det er organisationsudvikling, personaleudvikling, digitalisering og undervisningsudvikling. Her er
digitalisering og undervisning selvstændige elementer, som er både kilder til læring og resultat af læring.

Figur 1: Model om skoleudviklingens 4 veje, Zylka 2019, s.42 ff.
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Det er værd at diskutere, om digitalisering og undervisning skal være elementer i modellen ved siden af for
eksempel kompetenceudvikling, eller om de skal forstås som input til eller resultat af hele modellen. Vi har
valgt det sidste. Vi læser kortlægningens resultater som støtte for den opfattelse, at digitalisering påvirker
alle dele af ledelsespraksis og at undervisning må være det overordnede mål med ledelse af digital
forandring.
Modeller med fokus på undervisning
Endnu mere markant ser vi modeller, der tager afsæt i en didaktisk eller lærerfaglig tradition. Her bliver
lærerens praksis til genstand og ledelse bliver en slags faktor i omverdenen der, sammen med blandt andet
teknologi, former undervisning og læring.
Vi vil fremhæve et eksempel fra Choy (2012, se figur 2), som beskriver elementer i digitaliseret læring
(iTEACH) og dens rammer i det kollegiale fællesskab, digitale kompetencer og teknologier:
Her er ledelse en del af ‘collegiality’, som udgør den sociale omverden for undervisningen. Ledelsens funktion
er at støtte læreren i undervisningen, men modellen udpeger ikke ledelsesopgaverne som noget andet end
lærerens opgaver.

Figur 2: ”iTeaCH” Implementation model (Choy, 2013).
Det gælder således for både modellen for skolen i samfundet og modellen for undervisning, at ledelse er en
slags indirekte og ikke-ekspliciteret praksis. Man kan sige, at det formentlig er nødvendigt for ledere at
overveje skolens rolle i samfundet, men det er op til lederen selv at udvikle et svar på den analyse, som vi får
ved at anvende fx Breiter (2012) eller Zylka (2019). Det samme gælder Choys model: ledelsen skal selv
definere sine muligheder for at støtte den didaktiske praksis, som modellen beskriver.
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Formålet med kortlægningen er at nå tættere på ledelse – at udvælge den praksis, som er et utvetydigt
element i ledelse (og primært ledelse) for at sige noget om hvad ledelse skal gøre. Derfor har vi valgt at
anvende og udvide en model for ledelse af digital forandring (figur 3).

Sætte retning

Få
organisationen
til at fungere

Udvikle
mennesker

Figur 3: Model for ledelse af digital forandring, simpel version

2.3.1 Model for ledelse af digital forandring
Vi finder en række tekster, som bruger en model med tre overordnede temaer, som hver især rummer en
lang række undertemaer. Den mest simple version af modellen kan fremstilles sådan her:
Denne model er (som den er vist i figur 3) en generisk model for skoleledelse. Den peger på at god
skoleledelse handler om at kunne vise, hvor skole er på vej hen og hvorfor (sætte retning), at få
organisationen til at fungere (herunder administration og drift) og mennesker (herunder kultur, relationer,
kompetencer). Det er en udbredt måde at se på skoleledelse på, som Keith Leithwood med flere (Leithwood
et al. 2004; Leithwood og Riehl, 2003) citeres for i flere tekster (Dexter, 2008; Petterson, 2018: 133), og som
optræder med små variationer i andre tekster i søgningen (Christensen et al., 2018; Dexter, 2008; Haines,
2018). Med afsæt i denne model kan digitalisering tænkes ind i alle dele af ledelsespraksis. Den får ikke –
som hos Zylka – sin egen ”kasse”, men forstås som en mulig eller nødvendig betingelse for alle
ledelsesopgaver.
Vi finder modellen i mere detaljerede versioner, hvor fx evaluering og undervisning er gjort til selvstændige
dele og fremstillet som ’standarder’ for god ledelse (Agnew, 2011b; Schrum et al., 2011).
Modellen hjælper os til at forstå ledelsens opgaver i komplekse implementeringsprocesser, hvor ledelsen
skal koordinere indsatser for fx kompetenceudvikling, faglig-didaktisk udvikling og bedre administrativ støtte,
fx effektiv dokumentation og videndeling. Den er dermed udtryk for en væsentlig indsigt fra litteraturen,
nemlig at én af de primære udfordringer med digital forandring er at skabe overblik over komplekse
processer. Det overblik bliver først værdifuldt når det også dækker de vigtigste del-opgaver og undertemaer
i de tre kategorier (modellens ”bobler”).
Vi skal se nærmere på hvilke undertemaer, vi finder i litteraturen, og på hvordan de kan blive del af modellen.
Det sker i afsnittet herunder, hvor vi beskriver resultaterne af kortlægningen.
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3 Resultater. Analyse og fund
Vi skal i de følgende afsnit se nærmere på, hvilke opgaver de tre generiske kategorier indeholder når de skal
beskrive ledelse af digital forandring. Opgaverne som vi finder i litteraturen, er her (se figur 4) tilføjet som
bulletpoints i de tre tekst-bokse der tilhører hver kategori. Dette udfoldes i det følgende.

3.1 Temaer i ledelsesmodellen
Modellen for ledelse af digital forandring har til formål at indkredse de centrale ledelsesopgaver der er
knyttet til digital forandring i folkeskolen. Det er altså ikke formålet, at beskrive skoleudvikling med den
digtiale forandring som delopgave eller at tage et overordnet perspektiv på alle skolens udviklingsprocesser
(digtitale eller ej) som helhed, men det er et valg at stille skarp på ledelseshandlen med det formål at
implimentere digital forandring i folkeskolen.

• Team-struktur
• Teknisk infrastruktur
• IT-support
• Eksterne samarbejdspartnere (andre skoler, techvirksomheder, ekstern ITsupport mv.)
• Møder og tid til samarbejde
om digital forandring
• Evaluering

Sætte retning

Få
organisationen
til at fungere

• Vision
• Værdier og holdninger
• Mål (kort- og langsigtede)
• Kommunikation
• Curriculum
• Pædagogisk formål (indhold,
læring, dannelse) og
teknologisk formål

Udvikle
mennesker

• Kompetenceudvikling, i.e. pædagogisk og
teknologisk ekspertise
• Vilje, viden og kunnen som forudsætning for
handling
• Professionelle læringsfællesskaber
• Formel og uformel læring
• Ledelse som rollemodel, superbruger,
sparringspartner

Figur 4: Model for ledelse af digital forandring, med tekst-bokse
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Modellens tre hoveddele (”boblerne”) er de overordnede kategorier i ledelsesopgaven og de kan forstås som
overskrifter på forandringsledelse i folkeskolen – og så længe de ikke præciseseres med underkategorierne
(de tre tekst-bokse i figur 4), er disse tre overskrifter generiske, idet de også er relevante når vi taler om andre
former for ledelse af skoleudvikling end den digitale.
De tre tekst-bokse (se figur 4) er det der får modellen til at sige noget om ledelse af digital forandring. Vi har
brugt underkategorierne til at indsamle og sortere den viden som denne kortlægning har tilvejebragt.
Hovedpointerne uddyber vi i afsnit 3.2, 3.3 og 3.4.
Modellens grundantagelser og snitflader
Det er vores valg at tegne modellen med tre ”bobler” og uden hirarkisk rækkefølge fordi vi ser opgaverne
som lige vigtige. Desuden er det en grundantagelse at implementerringen ikke vil kunne lykkes uden at alle
tre kategorier af ledelsesopgaver bliver inddraget og prioriteret.
Vi vælger derudover at tegne figuren med overlap mellem boblerne . De steder, hvor boblerne har snitflader
med hinanden, viser sig nemlig i den kortlagte litteraur som særlig relevante. De fortjener øget
opmærksomhed når det gælder om at gennemskue og afstemme de processer og strategiske overvejelser
som er afgørende for succesfuld ledelse af digital forandring (se figur 5).

Sammenhæng
mellem
visioner/formål
og evaluering,
infrastruktur,
mødestruktur, mv.

Sætte retning

Få
organisationen
til at fungere

Udvikle
mennesker

Sammenhæng
mellem vision
og medarbejdernes
ejerskab med
motivation,
planlægning af
uddannelsesforløb, mv.

Sammenhæng mellem
medarbejdere som lærer og
samskaber i netværk og
deres organisatoriske
rammer (tid og rum til møde,
etc.), mv.

Figur 5: Model for ledelse af digital forandring, snitflader
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3.2 At sætte retning
De vigtigste udfordringer for ledelse - og forskningens bud på løsninger
Den udvalgte litteratur peger på, at ledelse har stor betydning for digital forandring (Rasch-Christensen, 2011;
Stuart et al., 2009). Forskningen viser, at skoleledelse de sidste 20 år har været udfordret på at integrere
eksisterende strategier for uddannelse med en tiltagende pres på implementeringen af digital teknologi. Det
betyder, at ledelsens arbejde med at formulere strategier, typisk i form af visioner eller planer for
implementering, ser ud til at spille en særlig vigtig rolle.
Forskerne er ret enige om, at en strategi er en forudsætning for at lykkes med digital omstilling (McLeod &
Lehmann, 2012; Peled et al., 2011). Uden strategi ingen digital skole. Men der er samtidig store forskelle på,
hvad man mener med ’vision’, både på et teoretisk niveau og ude på de skoler, som forskningen har
undersøgt.
Ved siden af behovet for strategisk sammenhæng peger forskningen også på at digitaliseringen udfordrer
både samarbejde, beslutningsprocesser og fordelingen af ledelsesopgaver på skolen. Den hastige
teknologiske udvikling betyder, at ingen enkeltperson – hverken ekspert eller leder – kan sikre vellykket
digitalisering af skolens kerneopgaver. Derfor er det vigtigt, at ansvaret for IT bliver fordelt eller distribueret
i organisationen (Dexter, 2008: 551). Det er en ledelsesopgave at sikre at det sker (Hachmann, 2013). Vi ser
således en særlig konstruktion af forholdet mellem ledere og medarbejdere - i denne litteratur vil det sige
lærere – som hænger sammen med udviklingen i læreres professionelle læring (Stevenson et al., 2015) og
med kompleksiteten i udfordringen som kræver at alle er ombord.
Centrale spørgsmål:
Hvordan kan ledere skabe…
…sammenhæng mellem teknologi og pædagogik?
…fællesskab og mening omkring brug af teknologi?
…transparente og målrettede beslutningsprocesser?
Visioner består af mål og processer – og de skal handle om både teknologi og pædagogik
Én af de tydeligste konklusioner i forskningen er, at visioner er vigtige for digital forandring. Det tyder på at
klare visioner øger sandsynligheden for at lykkes med at implementere digitale teknologier i skolen. Visioner
– og i bredere forstand gode strategier – ser ud til at være vigtige, fordi de øger brugen af digital teknologi.
Der er imidlertid mange forskellige slags visioner og strategier. Forskningen taler således om mange
forskellige ting, når den taler om ’visioner’. Begrebet dækker i litteraturen over så forskellige ting som
organisationens billeder af fremtiden, planer med klare mål for opgaver på flere niveauer (Brown, 2014; Yuen
et al., 2003) og fortællinger, der skaber sammenhæng i en kompleks virkelighed.
Vi vil forsøge at skabe overblik over denne mangfoldighed ved at skelne mellem tre forskellige aspekter af
visionsarbejdet, som synes at være afgørende for ledelse, nemlig mål, proces og forholdet mellem teknologi
og pædagogik. Disse tre udfordringer for ledelse bliver gennemgået i det følgende.
Visioner omsat i planer og mål
En del tekster lægger vægt på, at visioner med fordel kan omsættes i mål. En vision omsat i en plan med
konkrete mål, der deles i hele organisationen, har ifølge belgiske forskere en positiv effekt på brugen af
digitale teknologier:
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‘...teachers in schools which have an explicit (…) plan that stresses shared goals use educational technology
more regularly in their classroom’ (Vanderlinde, Dexter, & van Braak, 2012: 507).
Flere tekster har fokus på ledelsens arbejde med beslutningsprocesser og mål. Det er vigtigt at lave en planfor
organisationens udvikling (Vanderlinde et al., 2012a), det vil sige beskrive den ’sequence of events’ som kan
realisere visionen (Baylor and Ritchie in Vanderlinde og van Braak 2012: 507). Forskningen peger på
betydningen af at lærerne er involverede i de beslutningsprocesser, som knytter sig til udviklingen af vision,
plan og mål (Brown 2014: 1). Dette fokus på ‘commitment’ udfoldes yderligere i afsnittet At udvikle
mennesker.
Det er forskellige bud på hvilke typer af mål som fremmer brug af digital teknologi og hvor direkte de
professionelle egentlig handler i forhold til mål, men flere forskere peger på at det vigtigste er at ledelse og
forvaltning flytter fokus fra teknologi til elevernes læring: ’from a technical rationale with the main focus on
funding and resources to a pedagogical rationale stressing student competencies’ (Vanderlinde og van Braak
2010: 541). Et mål bør med andre ord ikke være defineret for teknologien, men for elevernes tilegnelse af
nye kompetencer – med teknologien som løftestang. I dansk sammenhæng er læringsmålsstyring et oplagt
eksempel på denne type tænkning. Her har strategien været at gøre elevens læring central for mål og
målopfølgning på alle niveauer i uddannelsessystemet – uden dog at knytte læringsmål til mål for digital
forandring.
I forlængelse af dén diskussion peger Petterson på at mål har effekt hvis de formuleres sammenhængende i
hele uddannelsessystemet (Pettersson, 2018b). Ledelsesopgaven bliver her at oversætte og gøre politiske
målsætninger relevante for medarbejdere. Med et eksempel fra Lunds case om implementering af en
læringsplatform (Lund, 2018): ”Teknologikravet må omformes af de pædagogiske værdier, som [skolen]
baserer sit virke på og det er den proces, som implementeringsprocessen blandt andet skal rumme” (2018:
4).
Ledelsens betydning for proces, deltagelse og motivation
Det tyder på, at det er selve den proces, hvor organisationen udviklinger en IT-politik, som har positiv effekt
på brugen af teknologi (Vanderlinde 2012: 507). Det vil sige at processen er det vigtigste - ikke produktet.
Derfor taler Kennedy (2012) om at motivation og inspiration kræver ’buy-in’, det vil sige tilslutning eller
investering, fra medarbejderne. ’Buy-in’ kan motivere til at overkomme egne fordomme og bekymringer
(Petterson 2018a), hvilket kan være vigtigt i et felt, hvor modstand overfor forandring kan fylde meget
(DeSmet 2012, Choy 2013).
Det er afgørende, at visionen for digital forandring ikke står alene. Den skal hænge tæt sammen med skolens
pædagogiske vision – dens ’vision on education’ (Vanderlinde 2012). På den måde skabes klar sammenhæng
mellem pædagogik, læring og teknologi. Denne sammenhæng vil – afhængig af skolesystemets organisering
i forskellige lande – knytte skolen til det kommunale og det statslige styrings- og policy-niveau (Selwyn, 2011).
Petterson peger på at denne helheds- eller kontekst-orienterede tilgang til skoleledelse er vokset frem i løbet
af de senere år (Pettersson, 2018b).
Der er også forskning, som peger på at strategisk skoleledelse har en indirekte effekt på digital forandring.
Fokus er her på den strategiske indsats for at skabe gode vilkår for undervisningen, fx gennem ledelsens
arbejde med funding (Agnew 2011) og professionel udvikling (Kennedy 2012). At sætte retning kan også
handle om at reducere arbejdspres og forbedre kommunikationen i den professionelle organisation, så der
bliver plads og overskud til digital forandring (Pettterson 2018a).
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Teknologi eller pædagogik?
Sammenhængen og forholdet mellem det pædagogiske og det teknologiske fylder en del i litteraturen. Der
har de seneste ti år været en interesse i uddannelsesfeltet i at slå fast, at pædagogik er vigtigere end
teknologi. Vi ser denne interesse som udtryk for at mange skoler har stået på tæer for at komme med på
den digitale udvikling, og at de først senere bliver klar over, at digital forandring kun kan lykkes hvis teknologi,
pædagogik og didaktik kobles tæt sammen.
Det meste af den fundne forskning peger på, at sammenhængen mellem pædagogik og teknologi skabes ved
at gøre teknologien til del af den samme elev- eller læringscentrerede praksis, som aktuel
uddannelsesforskning peger på som den fundamentale mekanisme i god skoleledelse. Det placerer
teknologien som hjælpemiddel til læring, fx i forhold til at optimere den enkelte elevs læring gennem
skræddersyede didaktiske forløb, eller som en vej til øget motivation. Med eller uden teknologi er det elevens
læringsmål, der skal være centralt (R. Christensen et al., 2018).
Denne i grunden didaktiske problematik fylder meget i forskningen, både i fagdidaktikken og i litteraturen
om læreruddannelse. Det er imidlertid længere mellem bud på, hvordan den professionelle organisation kan
understøtte anvendelsen af digital teknologi: ’what leaders do to use technology purposefully’ (Kennedy,
2015a).
Ikke overraskende viser forskningen at skoler, som fungerer godt som organisationer, også lykkes med digital
forandring i højere grad end andre skoler (se fx Breiter & Welling, 2009). Eickelmann peger på, at procesniveauet (det vil sige ting som samarbejde, kompetenceudvikling, ledelse og undervisning) betyder mere end
de ressourcer skolen har til rådighed, både økonomisk og i forhold til rekruttering af lærere (Eickelmann,
2011). Skoler, siger Eickelmann, bør bruge og koordinere en bred vifte af processer for at implementere brug
af digitale medier. Det er en interessant konklusion fordi den udfordrer ideen om, at ledelse af digital
forandring handler om at rekruttere eller udpege dygtige IT-ildsjæle. God IT-ledelse handler om at facilitere
gode processer i skolens fællesskaber og om at udvikle lærernes kompetencer – og ikke om hvor meget
individer ved og kan.
Forskningen peger således stort set entydigt på at det er en fejl, hvis teknologien bliver et mål i sig selv. Digital
forandring kræver at det er pædagogikken, der står i centrum:
‘...successful change processes with regard to educational technology were more likely when pedagogy and
not technology was the driving force.’ (Christensen 2018).
Vi læser forskningen som en fortsat diskussion af, præcis hvordan vi bør forstå og beskrive den rigtige balance
mellem pædagogisk og teknologisk forandring. Der er eksempler på forskning, som peger på at teknologi kan
bruges som anledning til forandringer på skolen. Kennedy citerer en amerikansk skoleleder for at sige, at
ledelse kan bruge teknologien til at skabe forandring i skolen:
‘“Leadership skill is having a clearly defined vision (…) for how technology is somehow going to transform
what’s happening in your school. It should move your school somewhere else…”’ (Kennedy 2015: 71)
Her er det tanken, at teknologien kan bruges til at realisere visionen. For at opnå tilslutning skal visionen
spille meningsfuldt sammen med den pædagogiske kultur og den strategi for undervisning, som præger
skolens faglige fællesskab.
Kontekst og andre innovationsprocesser er vigtige
Konklusionen på diskussionen af samspillet mellem teknologi og pædagogik kan være, at det er vigtigt for
lederen at afgøre, hvad der er en rigtige tilgang i forhold til skolens situation og historik. Således beskriver
Fanny Petterson sit møde med to forskellige typer skoler i Sverige. Den ene har fokus på digital forandring
gennem kulturændring, mens den anden har mere fokus på styring gennem mål (2018a: 139-140). Pettersons
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budskab er, at der ligger en væsentlig ledelsesopgave i at finde ud af, hvilke typer strategiske mål der vil være
mest effektive i den enkelte organisation (2018b: 1007, cf. Wastiau 2017).
Vi finder også diskussioner i forskningen, som peger på at det ikke kun er integrationen med den pædagogiske
vision, som er vigtig for digital forandring. Noget tyder på at den teknologisk-pædagogiske vision med fordel
gøres til del af andre forandrings- og innovationsprocesser på skolen (Eickelmann, 2011) og i styringskæden
(Petterson 2018b: 1007). Værdien af en sådan helhedsorienteret tilgang kan ligge i at den er udtryk for
ledelsens forståelse af, hvor omfattende og kompleks ledelsesopgaven er. Det er vigtigt for ledelsen at forstå
hvilken størrelsesorden (magnitude) ledelsesopgaven i realitet har (Christensen et al., 2018).

3.3 At udvikle mennesker
Den anden overordnede ledelsesopgave som vi har valgt for at kategorisere de centrale ledelseshandlinger i
implementering af digital forandring, handler om udvikling af mennesker. En hovedpointe herved er, at den
viden og det ansvar som denne ledelsesopgave rummer, ikke kun vedrører skolens medarbejdere
(”personaleudvikling”), men også udvikling af ledelsen selv. Et andet opmærksomhedspunkt er, at ledelse her
ikke kun ses som det arbejde som en person med en formel lederrolle udfører, men derudover som et resultat
af former for samarbejde mellem medarbejdere og/eller medarbejder og IT-eksperter, hvor uformel ledelse
af digital forandring finder sted via fælles udviklingsprocesser og videndeling.
Udover det retter blikket i dette afsnit sig også mod samspillet mellem medarbejdere samt deres behov som
forudsætning for anvendelsen af digital teknologi i undervisningen. Det er centralt at iagttage
sammenhængen mellem ledelsesopgaven om at ”sætte retning” (se forrige afsnit) og at ”udvikle
mennesker”. Snitfladen mellem de to opgaver består bl.a. i, at visionen for implementeringen af digital
teknologi giver retning og fokus for menneskerne i skolen på to måder: For det første udgør visionen og dens
afledte strategi en handleplan i forhold til helt lavpraktisk at kunne planlægge medarbejdernes
videreuddannelse, arbejdsgrupper, lægge tidsplaner mv. For det andet er det formålet med den delte vision,
at medarbejderne i skolen får ejerskab for både formålet og processen. Det er især det sidstnævnte (som vi
vil se længere frem i dette afsnit) der er altafgørende hvis den digitale teknologi skal finde vejen ind i skolens
undervisningspraksis.
Dette underkapitel er delt i op i to afsnit: Ledelsesudvikling i netværk og Lærernes professionelle udvikling og
behov.
Centrale spørgsmål:
Hvordan kan ledere skabe…
…ejerskab hos medarbejderne for forandringernes formål og proces?
…læringsfælleskaber og netværk omkring egen og medarbejdernes udvikling?
…læringsprocesser og IT-support der gør, at medarbejderne oplever den digitale teknologi som værende
nem at gå til, brugbar, samt i tråd med deres forestillinger om god undervisning?
Ledelsesudvikling i netværk
Som nævnt før, har forskningen kun i begrænset omfang undersøgt konkret ledelseshandlen i sammenhæng
med digital forandring på (K12) skoler. En pointe der går igen i de tilgængelige artikler er, at
ledelsesudviklingen fungerer bedst når den foregår i netværk. Hauge et al. (2015) skriver fx: ‘The ﬁndings
underline the importance of a shared, networkoriented approach to leadership as a way for making
sustainable educational change.’ (s.373). Et professionelt læringsnetværk består af et udvalg af centrale
ressourcer som en leder kan trække på, i form af andre skoleledere, forskellige eksterne eksperter, relevante
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nyheder, nye ideer (best practices) eller tilgange og teknikker som kan fremme éns egen ledelsesmæssige
succes med implementeringen (Brown, 2014). Erfaringerne viser at de frit tilgængelige digitale platforme
(som fx social media og apps til mobiltelefoner) egner sig til at danne virtuelle faglige netværk, som gør det
muligt for ledere nemt at komme i kontakt, dele viden og følge hinandens aktiviteter (Brown, 2014;
Christensen et al., 2018). Også når forskningen undersøger ikke-virtuelle kurser i ledelsesudvikling,
fremhæves den centrale betydning af erfaringsudveksling og netværk, fordi denne form for kollegial
udveksling også kan hjælpe til at fremme kollaborativ problemløsning og være med til at fjerne følelsen af at
være alene med udfordringerne (Christensen et al., 2018).
Når australske ledere spørges hvilken form for læring og uddannelse de generelt foretrækker, så viser det sig
at de i stigende grad ønsker at gøre brug af uformel digital professionel læring (i stedet for traditionel
strukturerede former for voksenuddannelse) (Stevenson et al., 2016). Der er brug for yderligere forskning for
at afdække om denne tendens også findes i Danmark.
Der pointeres yderligere, at det er vigtigt at tænke ledernes udvikling og ledelsesopgave sammen med
lærernes udvikling. Ifølge Hauge, Norenes og Vedøy (2014) handler det om at danne et link mellem
ledelsesudviklingen og udviklingen af undervisning: ‘a signiﬁcant change occurred when a mutual and
reciprocal relationship with teachers (in our case, developmental teams) was established to nurture and lead
the classroom developmental work.’ (s.373). Forskningen kalder dermed på at åbne blikket for
kompleksiteten i ledelsesarbejdet som i bedste tilfælde ikke kun rummer en formel ledelsesfunktion, men i
stigende grad bliver afhængig af varetagelsen af en mere uformel rolle som kollega hvor det bliver muligt at
indsamle viden om medarbejdernes oplevelser for fx at kunne tilpasse budskaber og udmeldinger til det der
må være på spil i enkelte afdelinger. Jo tættere en person med ledelsesfunktion kan komme på
medarbejdernes erfaringer, jo nemmere vil det også blive at fungere som rollemodel og vejviser ift. nye
metoder, redskaber og processer (Claro et al., 2017).
Det næste afsnit sammenfatter den kortlagte viden om hvad der skal til for at fremme lærernes professionelle
udvikling og imødekomme deres behov i den digital forandring.
Lærernes professionelle udvikling og behov
Vi vil gerne starte dette afsnit med en indledning der er suppleret med pointer fra vores anden forskning (og
ikke udelukkende baseret på kortlægningen om ledelse af digital forandring). Den skal give en faglig
rammesætning for opgaven om at udvikle lærernes kompetencer og den skal samtidigt synliggøre
betydningen af snitfladen i vores model, mellem det at ”sætte retning” og ”udvikle mennesker”.
En af de centrale udfordringer i implementeringen af digital forandring er – lige som i nok de fleste former
for implementering i skolen – det at få lærerne med ombord (Weick, 1995). Som beskrevet under afsnittet
”sætte retning”, er det afgørende at lærerne ikke kun kender formålet samt planen for fremgangsmåden,
men at de også kan se sig selv i dem (Fraefel, 2009; Lund, 2018; Vanderlinde et al., 2012a). Det er især i skolen
en uundgåelig forudsætning, at en forandring bliver bakket op af lærerkollegiet. Det er der to årsager til: For
det første er det helt enkelte lærerne der agerer bindeled mellem skoleledelsens strategi og elevernes
undervisning. Det er gennem læreren, at forandringerne når frem til elevens hverdag (Cowie et al., 2011c).
Den anden årsag ligger i lærernes helt unikke form for autonomi. I lærergerningen er det i meget mindre grad
nødvendigt at blive tildelt ansvar og autonomi af sin ledelse, fordi man allerede qua sin arbejdsbeskrivelse
har denne autonomi, idet det er lærerne selv der afgør hvad og hvordan de underviser og hvordan de
prioriterer tiden og opgaver til eleverne (Grams Davy, 2017). Med andre ord, så har en lærer der ikke bakker
op om et nyt forandringstiltag mulighed for at trække sig, ikke at afprøve det nye, ikke nysgerrigt at lære og
videreuddanne sig og vil dermed i sidste ende bidrage til den oplevelse at implementeringen ikke lykkedes
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(Choy, 2013; Eickelmann & Gerick, 2018). Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at situationen heller
ikke bliver bedre når ledelsen begynder at presse et ”uønsket” tiltag igennem på trods af manglende
opbakning fra lærerkollegiet. For hvis lærerne ender med, halvhjertet at gøre noget de ikke er enige i, så er
der en reel chance for at de over tid bliver stressede og syge og dermed nødt til at trække sig helt fra
lærerjobbet eller den pågældende skole (Grams, 2014; Roth et al., 2007; Schwarzer & Hallum, 2008).
Her synes det relevant at nævne, at digital forandring i skolen har flere aspekter end dem der omhandler nye
læringsplatforme, forældreintra og brugen af IT som didaktisk greb. Det handler også om et udvidet
curriculum hvor børn og unge er nødt til at erhverve digitale kompetencer, såsom selv at kunne skabe digitalt
indhold, skrive og formidle tekster og ideer, samt kritisk at kunne finde kilder til pålidelig viden på nettet, for
kun at nævne få eksempler. Det er disse indholdsmæssige tilføjelser til elevernes curriculum, som det ikke
må være op til den enkelte lærer at vælge fra eller tilpasse efter egen holdning, selvom mange lærere (hvis
uddannelse ligger mange år tilbage) ikke umiddelbart har viden og kompetencer til at stå for undervisningen
af dette indhold (Eickelmann, 2017). Kompetenceudvikling og videreuddannelse af lærerne er derfor en
uundgåelig forudsætning for at digital forandring kan nå frem til undervisningen.
Denne korte indledning skal fremhæve, at der ikke findes et kompromis for, at skolens medarbejdere føler
ejerskab for enhver form for ny implementering. Og jo flere former for tvivl, følelsen af utilstrækkelighed og
usikkerhed der er forbundet med ”det nye”, jo vigtigere er det, at der ”sættes retning” på en måde der sikrer
inddragelse og gensidig forståelse samt transparens i forhold til vilkår, muligheder, ansvar, opgaver og
processer.
Vores gennemgang af forskning peger i samme retning idet der, især i de nyere udgivelser tydeligt tales om
den afgørende rolle af lærernes accept og ejerskab for at implementering af digital forandring kan lykkes
(Choy, 2013; Eickelmann & Gerick, 2018; Fraefel, 2009; Vanderlinde et al., 2012a). Hvis dette ikke sker,
betyder det ifølge den kortlagte viden i bedste tilfælde ”kun” spild af penge. Et eksempel her kan være en
skole der sidst på året har penge tilbage i budgettet og hvor ledelsen derfor beslutter – hurtigt, og uden at
inddrage faglærere – at købe dvd’er der supplerer skolernes atlasser som indtil videre kun bruges i bogformat i geografiundervisningen. Her kan det nemt ende med, at ingen af geografi-lærerne har et ønske om
at inddrage dvd’erne fordi de ikke oplever at det ville fremme elevernes læringsudbytte. Dermed ligger
dvd’erne i skuffen og pengene kunne være brugt bedre et andet sted.
Udover at fremhæve vigtigheden af den faglige side af lærernes inddragelse, understreger dette eksempel
en anden pointe som vi har nævnt før (i afsnittet ”at sætte retning”): det, at det pædagogiske formål skal
lede det teknologiske formål. Med andre ord: hvis ikke lærerne oplever, at undervisningen (og i sidste ende
elevernes læringsudbytte) bliver beriget af ny digital teknologi, en ny softwareløsning eller noget tredje, så
vil det i sig selv være en hindring i, at implementeringen når frem til elevernes undervisning.
Empirisk forskning i skoler, hvor implementeringen ikke lykkes, peger på at der ikke nødvendigvis er decideret
modstand mod nye digitale løsninger, men at man bare – på trods af dens fysiske implementering – laver
undervisning som man plejede med det tidligere udstyr (fx Peled et al., 2011). Et eksempel kunne være, at
der indkøbes interaktive whiteboards til alle undervisningsrum, men at lærerne – i stedet for at udnytte de
mange muligheder det giver ift. visualisering, visning af digitalt materiale, deling af skærm, mv. alligevel
fastholder den form for tavle-undervisning som de hidtil har brugt (Kurt, 2013).
Ledelsen kan på forskellige måder imødekomme de lærere der afviser nye redskaber og platforme af
pædagogiske eller didaktiske grunde, eller som nægter at kunne se muligheder i det nye. Men hvordan
håndterer man dem der gør det samme af uvidenhed og manglende indsigt?
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Ifølge den kortlagte litteratur er det netop manglende viden der udgør barrieren for et flertal af lærere der
ikke anvender digitale medier i deres skole, hvilket kalder for målrettet kompetenceudvikling af lærerne
(Kennedy, 2015b; Vanderlinde et al., 2012b). Eickelmann og Gerick (2018) fremhæver baseret på ICILS-2013,
at der i henblik på Tyskland er en tydelig sammenhæng mellem lærernes deltagelse i både intern og ekstern
videreuddannelse og deres anvendelse af digital teknologi i undervisningen. Dette gør det endnu mere
indlysende at der andre steder tales om nødvendigheden af en kulturforandring i skolen der skal til for at
forandringen succesfuldt kan implementeres. Når lærerne ikke kan tvinges til at videreuddanne sig, mens
viden om den digitale teknologis muligheder (og derigennem motivationen til at udforske ”det nye”) er en af
de største barrierer ift. dens anvendelse, er inddragelse af lærere, anerkendelse og udforskning af
individuelle forbehold og (som følge) målrettet kompetenceudvikling den oplagte vej at gå.
Overordnet set er der i litteraturen enighed om, at følgende faktorer har en afgørende indflydelse på
lærernes anvendelse af digital teknologi (kursivering tilføjet af rapportens forfattere):
“(…) epistemic value, that is the capacity to arouse curiosity and satisfy a desire for knowledge, and the
functional value, which has been linked to effective self-regulation of learning, suggesting a process through
which technology adoption can take place. It is also is a prerequisite of functional value and these two
together have a substantial inﬂuence on people’s attitudes, overlapping as they do with the concept of
perceived usefulness”(…)(Underwood & Stiller, 2014, p. 232; se også Blau & Presser, 2013 og De Smet et al.,
2012; Kreijns et al., 2013)
En belgisk kvantitativ undersøgelse af lærernes anvendelse af en læringsplatform (Learning Management
System, LMS) med 505 belgiske folkeskolelærere (belgisk sekundær skole) peger på de samme faktorer som
vi indtil nu har fået øje på i dette afsnit: Det er den oplevede tilgængelighed (’perceived ease of use’), den
oplevede anvendelighed (’perceived usefulness’) og den subjektive holdning (’subjective norm’) der kan
bruges til statistisk at forudsige lærernes anvendelse af digital teknologi (De Smet et al., 2012; Underwood &
Stiller, 2014). Undersøgelsen viser også, at det er den informative brug af digital teknologi der danner
forudsætningen for den kommunikative brug af læringsplatformen. Det vil sige at en lærer skal kunne mestre
det at tilgå information på platformen før den vil bruge den til selv at dele viden eller kommunikere med
andre. I en lignende undersøgelse kommer Underwood og Stiller (2014) frem til tre potentielle barrierer for
lærernes anvendelse af læringsplatforme: ”workload issues/time constraints”, ”software issues” og ”lack of
interest”. Med arbejdsmængde/tid tilføjes der et nyt perspektiv som nemt kan tænkes i sammenhængen
med hvor nemt det kan opleves at mestre funktioner i en læringsplatform, da det kan antages at det også
kræver tid at lære funktionerne at kende, samt at der muligvis opleves at en ny form for digital teknologi
kræver mere tid end den kan frigøre.
DeSmet et al. (2012) understreger desuden den helt afgørende indflydelse af lærernes oplevelse af skolens
IT-support: ’Internal ICT support has a direct effect on the informational use of the LMS and on subjective
norm’ (s.688). Der er flere undersøgelser der beretter om lignende resultater (fx Dexter et al., 2009).
Et casestudie fra New Zealand (Cowie et al., 2011b; Cowie et al., 2011c) har undersøgt implementeringen af
deres ”bærbar til lærere”-ordning. Lærerne fik deres personlige bærbare for at sikre at de bliver fortrolige
med teknologien og har nem og intuitiv adgang til samme. Undersøgelsen konkluderer at succeskriterierne
for brugen af bærbare computere til forberedelse og i selve undervisningen (udover nem adgang) er: viden,
tilgængelighed af IT-support samt en synlig og aktiv ledelse (Cowie et al., 2011a, 2011d; Langran, 2010a). Der
fremhæves yderligere, at den professionelle læring af lærerne understøttes bedst gennem kollegial læring
og etableringen af professionelle læringsfælleskaber som (hvor nødvendigt) arbejder sammen med eksterne
IT-eksperter. Det er herved ifølge Dexter et al. (2009) en fordel når de samarbejdende teams ikke er
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formaliserede i deres sammensætning, men i stedet for er blandet i forhold til medarbejdernes kompetencer
og funktioner. Også Cowie nævner potentialet i at inddrage IT-eksperter i det faglige samarbejde:
‘Professional development to build teacher capacity and inclination to use laptops needs to include peer
mentoring for ICT use as well as more formal and focused sessions, which may be provided by an external
expert’ (Cowie 2011b, p.253).
Rollen for IT-faglige eksperter bliver også talt frem af Dexter, Seashore og Anderson (2009) som pointerer at
en stor del af indflydelsen på lærernes professionelle udvikling kan lokaliseres i et team af medarbejdere som
er ansat som faglige vejledere i anvendelsen af IT i undervisningen. Forfatterne observerer i deres
undersøgelse, at disse vejledende eksperter indtager en hovedrolle i at lede forandringen. De får deres
indflydelse på processen ikke gennem deres stilling, men gennem den indflydelse de har på grund af deres
efterspurgte viden:
‘The working relationships surrounding these instruction-oriented positions were voluntary and motivated;
teachers saw these support staff as providing essential help and, thus, as important leaders in the overall
school improvement effort’ (Dexter et al., 2009, s.462).
Lige som for skoleledere, viser det sig også for lærere, at dannelsen af læringsfælleskaber eller ”communities
of practice” kan udgøre en stor strukturel og emotionel støttefunktion (Zentgraf, 2012). Når samarbejde og
anvendelse af nye teknologier organiseres i teams som på en meningsfuld måde kan samarbejde om deres
fag eller årgang, kan det være med til at spare tid for den enkelte og samtidig øge lærernes accept for digitale
løsninger når der fx opleves at der kan trækkes på andres undervisningsforberedelse og materiale på en nem
og overskuelig måde. Organiseringen af lærernes samarbejde er derved en væsentlig forudsætning for både
teknologiens anvendelse og spredningen af ”viden om”, ”viden hvorfor” og ”viden hvordan”.
En sidste faktor, som ifølge vores kortlægning bør tænkes med når professionelle i skolen skal udvikles, er
tid. Håkansson Lindqvist og Pettersson (2019) skriver: “One school leader discussed sharing and collaborating
as slowly growing: ’It still is extremely slow… there are small islands, and the islands are getting bigger and
bigger as they [the teachers] realize the benefit’” (s.1232). Denne pointe fremhæver yderligere betydningen
af snitfladen mellem det at ”udvikle mennesker” og ”at få organisationen til at fungere”. For at kunne skabe
læring og udvikling i skolen er det en forudsætning at organiseringen skaffer de nødvendige rammer – både
ift. tid, lokaler, opgavefordeling og anden rammesættende logistik. Det næste afsnit vil udfolde den tredje
kategori af modellen for ledelse af digital forandring.

3.4 At få organisationen til at fungere
Ved siden af den strategiske ledelse og ledelsen af samarbejde og fællesskaber i skolen er litteraturen præget
af undersøgelser af hvad det kræver at drive og administrere en digitaliseret skole – og hvad en digitaliseret
skole kræver af ledelsen. Flere af de tekster, der skelner mellem udvikling af mennesker og at få
organisationen til at fungere, lægger op til at der er et overlap mellem kategorierne når det handler om
relationerne mellem medarbejdere i skolen. Det handler især om kompetenceområdet, fordi udvikling af
mennesker og deling af viden, evaluering og kommunikation hænger tæt sammen.
Kategorien for skolens organisation er på flere måder den mest mangfoldige og uoverskuelige del af
modellen. Det hænger sammen med at den rummer alt fra tekniske udfordringer (indenfor både teknologi
og økonomi) til udfordringer med at overkomme psykiske barrierer og praktiske og logistiske problemer med
fx at finde tid. Uoverskueligheden synes at være en selvstændig pointe for dem, der ønsker at blive klogere
på ledelse, fordi den viser at det er svært for ledere at skabe overblik.
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Ikke alene er vi her udfordret på overskuelighed – det er også et krav til ledere at de skal kunne håndtere alle
dele af modellen på samme tid (Haines 2018). Alt i alt er ledelsen udfordret på overblik, prioritering og
systematik og det stiller store krav til ledelsens viden om skolens egen udvikling, teknologiens udvikling, de
systemer, som skolen er en del af – og ledelsens muligheder for at udvikle sin egen praksis.
Centrale spørgsmål:
Hvordan kan ledere…
… blive mere effektive ved at bruge teknologi?
… finde tid til at medarbejdere og ledere kan arbejde med nye teknologier?
… sikre at vitale ledelsesopgaver bliver løst – enten af ledere eller af andre medlemmer af organisationen?
… prioritere udvikling af ledelse?
Vi vælger her fem undertemaer, som både fylder noget i de udvalgte tekster og som har relevans for
skoleledere i Danmark. Det drejer sig for det første om teknologisk struktur, som handler om alle praktiske
og principielle aspekter af digital teknologi. For det andet vil vi formidle indsigter fra forskning i
ledelsesarbejde omkring de udfordringer, som knytter sig til at frigøre og anvende tid til at udvikle og lære
brugen af nye teknologier. For det tredje behandler vi temaet kommunikation, som handler om ledelsens
arbejde med praktisk kommunikation og med at sætte en dagsorden i organisationen. Som det fjerde vil vi
gå ind i temaet videndeling, herunder dokumentation og evaluering, inden vi slutter af med et blik på
ledelsens opgave med at udvikle sin egen praksis.
Den forskning, som falder under temaet ’At få organisationen til at fungere’, beskriver en række meget
forskellige aspekter af ledelsesopgaven. Den beskriver ’features related to the organization that potentially
increase enabling conditions for and remove barriers to the use of ICT’ (Vanderlinde, Dexter, & van Braak,
2012: 512). Det er groft sagt lidt af en rodebunke, hvor både den fysiske teknologi og organisatoriske
forudsætninger for at bruge den er i fokus.
Det betyder også, at den internationale forskning diskuterer emner, som betyder mindre i Danmark end i
andre lande – eller som havde stor betydning herhjemme for 5-10 år siden, men som nu er mindre vigtige.
For eksempel er udfordringer med at skaffe penge til teknologi et stort tema i den internationale forskning.
Det har, særligt i den tidlige del af perioden, handlet om udfordringer med indkøb af hardware og software
(Leviäkangas et al., 2013) og drift af disse produkter (Agnew, 2011b; Pettersson, 2018b). Blandt andre tidlige
temaer er ledelsens udfordringer med at sikre, at alle elever og ansatte har adgang til teknologi (Sheffield,
2011), fx i diskussioner af 1:1 initiativer (Cowie et al., 2011a, 2011c). Relevansen af disse problematikker for
danske skoleledere er i nogen grad åben for debat fordi beslutninger om indkøb i mange tilfælde centraliseres
og fordi de fleste skoler i Danmark tilbyder alle elever adgang til teknologi (Rambøll, 2018).
Forskningen peger på den anden side på ledelsesopgaver, som fortsat er vigtige både i Danmark og i udlandet.
Det gælder for eksempel arbejdet med at udvikle gode regler for brug af teknologi (fx datapolitikker og retningslinjer ift. krav i lovgningen GDPR (Fuglsang, 2020), at udvikle funktionsbeskrivelser for vejledere og
ressourcepersoner, som virker i den enkelte organisation (Vanderlinde et al., 2012), og således skabe rammer
for IT-vejledning af både ansatte og elever (Vanderlinde et al., 2012).
Vi vil i det følgende se nærmere på disse udfordringer under overskriften teknologisk struktur, som er første
undertema i denne del af modellen.
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Teknologisk struktur
Især den tidlige forskning har naturligt nok været meget fokuseret på ’objektiv teknologi’ (Dormann et al.,
2019), det vil sige den teknologiske struktur, som skolen køber og drifter (devices, wifi), dels har adgang til
(netværk, internet). Igennem perioden bliver forskningen mere fokuseret på software, herunder skolens
afhængighed af styresystemer og licenser. Den fundne litteratur taler i få tilfælde om konkrete apps, software
og læremiddelsystemer (Christensen & Jørgensen, 2013; Hauge & Norenes, 2015) og brugen af generiske
digitale værktøjer som fx wiki’er (Hauge & Norenes, 2015).
Vi finder en del litteratur præget af bud på hvordan ledere kan opbygge støttefunktioner, som kan håndtere
tekniske udfordringer (Agnew, 2011b) og forbedre tilgængeligheden til digital teknologi (Eickelmann, 2011;
Sheffield, 2011). Der er dog forskning, som afviser at teknologi-understøttelse i sig selv fører til at lærere
tager teknologien i brug (Cowie et al., 2011c).
Det betyder, at der er tvivl om hvor højt ledere skal prioritere at understøtte den ’objektive’ eller fysiske
teknologi. Empiriske studier viser, at mange ledere lægger en stor indsats i denne opgave (Pettersson,
2018b), men samlet set peger forskningen ikke på at det er en rigtig prioritering. Der er derimod forskning,
som peger på at lærernes ’attitudes and competencies’ er altafgørende for implementering af teknologi
(Eickelmann, 2011). Snarere end at prioritere driften af teknologien bør ledere måske derfor snarere, som vi
så i afsnittet om at sætte retning, prioritere at skabe sammenhæng mellem teknologiske og pædagogiske
visioner, eller som minimum sikre sig en tilstrækkelig god forståelse af skolens situation inden lederen kaster
sin energi ind i indkøb og drift af teknologi (Zylka, 2018: 13).
Begrundelser for digitalisering
Disse diskussioner af, hvordan den teknologiske struktur skal prioriteres, overlapper med diskussioner af
begrundelserne for at digitalisere skolen. Litteraturen har været præget af forskellige strategiske og politiske
dagsordener, som begrunder digitalisering på forskellige måder. Agnew (2011) og Dexter (2008) citerer
anden forskning for at vise, at teknologi har positive effekter på elevers læring (målt på præstationer), på
deres motivation for at lære og på deres selvforståelse. For eksempel viser Haines (2018) at uddeling af
bærbare PC’er i North Carolina øgede andelen af studerende, som bestod det, der svarer til
studentereksamen. Flere elever nåede målsætninger for faglig kompetence og fraværet faldt.
Det er således en udbredt position i forskningen, at teknologi kan understøtte skolens kerneopgave. Denne
type diskussion viser sig også i analyser af demokratiseringen af adgangen til teknologi. Her viser svensk
forskning eksempler på ledere, som mener at skolen skal kompensere for de familier, som ikke har mulighed
for at give deres børn adgang til og erfaringer med teknologi (Håkansson Lindqvist, 2019). Integration af
teknologi i undervisningen kan med andre ord ’reducere digital ulighed’ (Dexter 2008: 546).
Forskningen viser også gode effekter på det specialiserede område, fx for børn uden sprog, som kan bruge
iPads (Kennedy 2015: 55). Der kan være store potentialer på det specialiserede område, som dog ikke er
beskrevet i den udvalgte forskning.
Samtidig viser andre forskningsresultater, at digitalisering har en positiv effekt på offentlig service (Dormann
et al., 2019). Den måske væsentligste forklaring på denne effekt er, at teknologi giver mere effektiv
kommunikation og bedre forbindelser mellem de aktører, som leverer offentlig service (se nedenfor). Det er
imidlertid ikke en entydig konklusion, at teknologi forbedrer skolen som bureaukrati. Der opstår nye
problemer med overload af information og pres på tid, som vi skal se nærmere på nedenfor. Teknologien
accelererer og optimerer kommunikation, men har samtidig negative effekter, som skal ”trækkes fra” i den
samlede vurdering af teknologiens betydning.
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At finde tid
Diskussionerne af begrundelser for digital forandring er væsentlige i forhold til et centralt problem i praksis,
nemlig at skoleledere er pressede på tid til at lede digitaliseringen. At finde tid dukker op som et markant
problem i flere empiriske undersøgelser, fx hos Håkanson Lindqvist:
‘One significant challenge is the time needed to prioritize leadership for digital technologies’ (Håkansson
Lindqvist, 2019: 1237)
De fleste skoler i den empiriske forskning rapporterer at tid er et problem (Petterson 2018a). Det gælder
både om at skabe plads og tid til at lærere får hjælp til at bruge teknologi i undervisningen, men også til at
fremme samarbejde og videndeling (Håkansson Lindqvist, 2019: 1237). Et oplevet overskud af tid er vigtig for
at lærere trives med at lære nyt og udvikle ny praksis for brug af digitale redskaber (Underwood & Stiller,
2014).
Andre forskere peger på, at også digitaliseringen af skolens administrative funktioner og generelle
organisation stjæler tid. Mulighederne for at sende store mængder tekst i og vedhæftet til mails belaster ikke
mindst ledere i skolen (Dormann et al., 2019). En dansk undersøgelse fra 2019 viser, at danske lærere oplever
at være presset på tid, og at det blandt andet skyldes diverse opgaver forbundet med nye digitale redskaber
som fx læringsplatforme (Böwadt, Pia; Pedersen, Rikke; Vaaben, 2019; Skott, 2016). Der findes så vidt vi ved
ikke tilsvarende undersøgelser af ledere, men den kortlagte forskning indikerer at ledere har lignende
udfordringer.
Vi kan på den måde læse disse undersøgelser som udtryk for at ledere – ligesom lærere – er pressede af de
nye teknologier. Teknologierne er svære at forstå og at anvende; de kræver nye kompetencer. En mulig
forklaring er, at ledere mangler redskaber til at definere deres egen rolle i digital forandring. De mangler
mulighed for refleksion over ledelse af digital forandring, som ville sætte dem i stand til at prioritere
opgaverne. Det udfolder vi yderligere i afsnittet om ledelsesudvikling.
Kommunikation
Vi skal se lidt nærmere på et væsentligt aspekt af digital forandring, nemlig kommunikation i skolen. En
empirisk undersøgelse af skolen som administrativt bureaukrati peger på, at især mail-systemer synes at
forandre kommunikationen på og omkring skolen (Dormann et al., 2019). Dette studie viser, at mailsystemer
har medført ikke alene en øget mængde post, men også en tungere opgave i den forstand, at det er blevet
nemt at dele store mængder tekst som vedhæftede filer.
Disse analyser kalder på overvejelser om hvordan ledere håndterer mængden af skriftlig kommunikation og
undgår at belaste organisationen med et ’overload’ af tekst. Vi har ikke fundet forskning, som undersøger
hvad det betyder, at forældre og andre interessenter ofte har direkte adgang til ledere og lærere gennem
mails og andre kommunikationsplatforme. Selvom der mangler forskning på området kan vi godt gå ud fra,
at mails og beskeder fra eksterne oveni den bureaukratiske kommunikation som Dormann et al. (2019) peger
på, kun gør problemet større (se også Eickelmann, 2011).
Denne type organisatoriske udfordringer kan ifølge Eickelmann (2011) beskrives som knyttet til den
immaterielle side af teknologi. Eickelmann tilbyder en model, som skelner mellem kontekst-, input- og
proces-aspekter af ledelse af digital forandring. Kontekst beskriver skolens situation: hvilke strukturer er på
plads? Hvilke forudsætninger har elever og lærere? Input handler om de ressourcer, som skolen får over tid.
Hvilke muligheder er der for at rekruttere? Kan der sikres flere penge eller skal skolen derimod spare?
Denne tænkning er relevant for ledere, der har brug for at skelne mellem deres forskellige roller og
handlemuligheder i forhold til digital forandring. Vi kan sige, at Eickelmanns tre aspekter alle er væsentlige
for ledelse, men at ledere ikke har lige gode muligheder for at påvirke alle de tre aspekter. Kontekst og input
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er i nogen grad givne forudsætninger, som der ligger en opgave i at forstå (og måske undersøge nærmere).
Proces-aspektet, derimod, er i høj grad i lederens hænder. Det er med andre ord en vigtig ledelsesopgave at
vurdere, hvor ledelsen skal prioritere sin indsats i forhold til den valgte strategi.
Videndeling: Evaluering, data og vejledernes betydning
Selvom der kan være problemer med tidspres i skolen, er udviklingen af skolen som vidensorganisation en
væsentlig del af de udfordringer der er med at få organisationen til at fungere. Én af de mest markante
temaer på tværs af litteraturen er potentialet i samarbejde. I vores model handler det både om de uformelle
fællesskaber og relationer og om formelle fællesskaber som fx teams (Petterson 2018a), som kan ledes via
ressourcepersoner. Læs mere i afsnit 3.3, ’At udvikle mennesker’.
Litteraturen rummer diskussioner af de ledelsesopgaver, som knytter sig til at udvikle fællesskab og
samarbejde. Vi vil her fremhæve opgaven i at undersøge eksisterende praksis for på den måde at skabe et
grundlag for at justere på organisationen. Det kan handle om eksplicitte indsatsområder og mål som
evalueres i den professionelle organisation (Hachmann 2013). Ledelsens brug af data på elever og lærere
fremstår i litteraturen som et aspekt af evalueringsopgaven (Agnew, 2011b; Vanderlinde et al., 2012a). I
denne type analyser af skolens professionelle organisation finder vi også ledelsens rolle ift. at skabe god
praksis for deling af materiale gennem overskuelige løsninger som fx fildeling (Håkanson Lindqvist, 2019).
Rollen som ressourceperson og særligt IT-vejleder fremstår imidlertid som et organisatorisk greb med stort
potentiale. Det gælder særligt i den tidligere forskning (Dexter et al., 2009; Langran, 2010; Sugar & Holloman,
2009). Disse tekster peger på, at ledere bør uddelegere arbejdet med at informere og motivere lærere til
formelle ressourcepersoner og vejledere. Disse ideer synes at være inspireret af teorier om distribueret
ledelse, som peger på at alle i princippet kan drive processer fremad. Vejledere kan også tage roller som
rækker ud over den didaktiske ekspertise som fx at udvikle visioner (Langran, 2010: 164) og blive centrale
formidlere af både teknologi-relaterede emner og ’school issues’ (Sugar & Holloman, 2009: 71).
Ledelsens refleksion over egen praksis
Som vi så i afsnittet om kommunikation peger litteraturen på, at udviklingen af ledelse er væsentlig for at få
organisationen til at fungere. Det flugter med vores udgangspunkt omkring kompleksiteten af udfordringerne
med teknologi, at best practice for ledelse er under forandring. Petterson peger således på at ’addressing
aspects of leadership’ er en vigtig opgave (Petterson 2018a). Det kan handle om at nytænke ledelsens rolle i
den medierede og digitaliserede skole (Stuart et al., 2009), at organisere og fordele nye ledelsesopgaver (fx
vejledning eller kommunikation), og at definere nye typer ansvar (fx for brug af data). I en af de mest citerede
tekster i vores udvalg peger Dexter på nødvendigheden af en ’model for distribution’ af ledelse (Dexter 2008).
En sådan model kan hjælpe til at skabe sammenhæng mellem struktur, faglig ledelse og indsatser som styrker
samarbejde, oplevelse af fællesskab og netværk som betingelse for vellykket implementering.
I en lidt mere konkret analyse peger Vanderlinde mfl. på at ledelse må ’forstå og facilitere’ selve
forandringsprocessen (Vanderlinde et al., 2012a). Ledere har fx ofte for lidt viden om hvordan lærere bruger
teknologien i hverdagen (Claro et al., 2017). Det kræver at lederen analyserer og undersøger sin organisation,
herunder udfordrer sin egen forståelse, og omsætter forståelsen i en effektiv facilitering af en hastig og
omskiftelig proces. Denne type tilgang betoner vigtigheden af at undersøge skolen som organisation. Det kan
fx ske ved at anvende Eickelmanns (2011) skelnen mellem input, kontekst og proces som del af arbejdet med
ledelsens eget videngrundlag. Det kan også, med en anden formulering fra litteraturen, handle om at forstå
sit ansvarsområde:
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‘Success for an educational leader includes maintaining a firm grasp of how to diagnose the needs of a district,
a school, or a classroom while aligning policies, procedures, and protocols into a format that will empower
the individual teacher efficacy and student learning outcomes.’ (Brown, 2014)
Disse typer refleksioner og undersøgelser kan formaliseres for på den måde at sikre, at organisationen bliver
ved med at udvikle sig og dermed også fungere i fremtiden. Vi har set hvordan Vanderlinde skelner mellem
forskellige typer planer og fremhæver ’the comprehensive ICT plan’ som en vej til integration af IT og andre
”spor” i udviklingen af skolen.
Denne type overgribende plan er ifølge Vanderlinde afgørende for at opbygge kapacitet til vedvarende
innovation i skolen. Kapacitet er en ’kollektiv kompetence til at implementere teknologi på en måde, som
fremmer forandring af undervisningen’ (Vanderlinde 2010: 543, forfatternes oversættelse). Vi kan genfinde
denne forbindelse mellem ledelse, kapacitet og innovation hos Eickelmann, som fremhæver at digital
forandring med fordel kan kobles til andre innovationsprocessen i skolen (2011).

4 Konklusion
Vi vil i dette afsnit sammenfatte de vigtigste konklusioner fra kortlægningen ved at svare på de to
arbejdsspørgsmål der dannede udgangspunktet for vores arbejde. For at gøre konklusionerne overskueligt
(og fordi de alle sammen er blevet nævnt mindst ét andet sted i rapporten), vælger vi at sammenfatte dem i
bulletpoints. Vi starter med de mere overordnede pointer (udvalg af litteratur og historik) hvorefter vi når
frem til de mere detaljerede konklusioner.
Hvad er status på udvikling af viden om ledelse af digital forandring i dansk, nordisk og international
forskning og udvikling, baseret på forskningslitteratur fra perioden 2009-2019?
➢ Udvælgelsesprocessen har vist, at der findes meget forskning om IT i undervisning, men ikke meget
om ledelse af digital forandring. En stor del af den litteratur, vi valgte fra, handlede om
digitalisering i skolen, uden at der var tale om ledelse.
➢ Historisk set er der sket en udvikling fra at litteraturen beskæftiger sig med udstyr og teknologisk
struktur i skolerne til at der i de sidste år er i stigende grad tale om kompleksiteten af digital
forandring som betyder at den ikke kan implementeres, vedligeholdes eller løbende videreudvikles,
når ikke alle led i organisationen er tænkt ind i processen.
➢ Principper for god skoleledelse gælder også i den digitaliserede skole, men bliver her accelereret af
forskellige grunde:
o fordi kommunikationen og kerneopgaven på mange måder er berørt af den digitale
forandring.
o fordi ”digitalisering” ikke kun er formålet med denne form for langvarig forandringsproces,
men fordi den også påvirker selve måden at kommunikere/gøre forandring på.
o fordi den gennem den fysiske tilstedeværelse af nye redskaber (fx interaktive whiteboards)
skaber nye fysiske realiteter og derved ”tvinger sig ind” i kerneopgaven.
➢ De tre centrale ledelsesopgaver ”at sætte retning”, ”at udvikle mennesker”, og ”at få
organisationen til at fungere” er gensidigt afhængige. Vellykket digital forandring kræver overblik
over de processer der knytter sig til de tre opgaver, samt bevidsthed om samspillet mellem dem.
➢ Digital forandring kræver strategier og mål, som hænger sammen - lige fra politik til undervisning.
Disse skal omdannes til fælles vision(er) og medføre ejerskab for medarbejderne for at
forandringen kan få liv i praksis.
➢ Det pædagogiske hensyn (læreprocesser, didaktik, dannelse, læringsmål, udvikling, mv.) skal styre
brugen og anvendelsen af den digitale teknologi i skolen. Med andre ord: Pædagogik og læring
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➢

➢

➢
➢

➢
➢

kommer før digital teknologi. Og: Implementeringen af digitale redskaber og processer må ikke
blive et mål i sig selv. Det betyder, at ledere skal prioritere visionen for digital pædagogik over
driften af teknologien.
Det er afgørende for ledelse at begribe kompleksiteten i en digital forandring der kræver
skoleudvikling i alle led af uddannelsessystemet og i skolens vision, kommunikation, planlægning,
beslutningsprocesser med videre. – ikke kun en tilføjelse af nye digitale værktøjer.
Ledelsesopgaven er så mangfoldig, kompleks og omfattende, at ledelsens refleksion over sin egen
rolle og prioritering af opgaven bliver en afgørende kompetence. Opgaven favner både faglige
ledelsesopgaver (knyttet til undervisning og generel pædagogik) og administrative ledelsesopgaver
(forbundet med at få organisationen til at fungere, fx kommunikation og dokumentation).
Brug og fordeling af tidsmæssige ressourcer fremstår som en central ledelsesopgave – i både faglig
og administrativ sammenhæng.
Lærernes oplevede lethed af tilgængelighed, brugbarhed og subjektive holdninger vedr. digital
teknologi har betydning for deres anvendelse af de nye redskaber og processer. Lederens kendskab
til medarbejdere, kultur og organisation er derfor afgørende for at kunne udvikle effektive
strategier for digital forandring.
Ledelsesudvikling skal ske i netværk som giver ledelsen kollegial opbakning og langvarige
samarbejdsmuligheder på tværs af skoler.
Medarbejderudvikling lykkes bedst når den er organiseret i og rammesat af læringsfælleskaber som
er tænkt sammen med intern og/eller ekstern IT-support.

Hvilke teorier, modeller og redskaber fra dette vidensfelt kan bruges som grundlag for udviklingsarbejde
og undervisning i krydsfeltet mellem didaktik, teknologiforståelse og ledelse?
➢ Den udvalgte litteratur indeholder en række forskellige modeller, hvoraf én er udvalgt og
bearbejdet som muligt redskab der kan guide ledelse af digital forandring i danske skoler.
Redskaber (som nævnt i arbejdsspørgsmålet) findes ikke diskuteret i forskningslitteraturen (når den
handler decideret om ledelse).
➢ Den udvalgte model fokuserer på ledelsesopgaver. Udfordringer, der knytter sig til undervisning (fx
digital didaktik og teknologiforståelse) er kun indirekte påvirket (rammesat) af denne model. God
undervisning kan forstås som resultat af en ledelsesindsats, der kombinerer elementerne i
modellen.
➢ Modellen og især underkategoriernes begreber skal tilpasses dansk kontekst, fx ved en afprøvning i
praksis med henblik på anvendelse i udvikling og videreuddannelse.
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5 Perspektiver
Hvad kan kortlægningen bruges til og hvad er dens begrænsninger?
Den model, som vi med denne rapport foreslår at bruge for at guide ledelse af digital forandring i skolen,
bygger på tilgængelig forskningsviden (i tidsperioden 2009-2019) om ledelse af digital forandring i skolen
(K12). Den kan bruges som vidensressource for ledelse af digital forandring i skoler i Danmark. Modellen for
ledelse (se afsnit 2.3.1) kan fungere som en slags “tjekliste” for ledere, der ønsker at skabe overblik over
deres opgaver og indsatser, men modellens relevans kan øges gennem yderligere tilpasning til dansk kontekst
og afprøvning i forhold til anvendelighed og gyldighed.
Anvendelsen af kortlægningen er således begrænset af, at vi ikke har fundet tilstrækkelig meget
forskningsviden om ledelse af digital forandring i Danmark. Vi kan derfor ikke være sikre på, at viden fra
kortlægningen kan overføres og anvendes til udvikling af ledelse i Danmark. Således er der behov for
yderligere forskning der tager højde for de forskellige former for distribueret ledelse og de forskellige måder
skolerne i DK kan være organiseret på.
Vi vil desuden sætte spørgsmålstegn ved enkelte konklusioner, fx:
•

•

•

Hvor meget kan IT-support virkelig flytte? Support er kun så god som de sociale betingelser tillader,
og vi vurderer at supporten er afhængig af menneskelige relationer på de enkelte skoler. Det
gælder også hvis IT-supporten er ekstern.
Nogle af succesfaktorerne er abstrakte og ikke konkret/anvendeligt. Hvad er det helt præcis som en
leder kan gøre? Hvilke redskaber kan man bruge? Eksempler? Cases? Konklusionerne lægger på
trods af ambitionen om at finde anvendelig og præcis viden op til, at danske skoleledere selv skal
foretage et stort arbejde for at udvikle egen ledelsespraksis og vinde overblik over de relevante
processer i deres specifikke skole.
Hvad betyder det i dansk kontekst, at litteraturen siger at ledelsesudvikling skal ske i netværk?
Hvordan forholder vi os til det australske bidrag om, at skoleledere har ønsker om andre former for
ledereudvikling end klasserumsundervisning? Her mangler der viden om behov og ønsker af danske
skoleledere. Desuden synes det at være en mulighed i højere grad at afprøve former for
ledelsesundervisning, der supplerer analog undervisning med online-netværk og online-læremidler,
-ressourcer mv..
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7 Bilag
Bilag I Eksklusionskriterier
Følgende kriterier har været anvendt som rettesnor for fravalg af litteratur i Covidence:
Vi FRAVÆLGER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Artikler fra fagområder uden relevans for grundskolen eller K12-uddannelse, fx sundhed, bibliotek.
Empiribaserede artikler fra lande/områder som ikke kan sammenlignes med Danmark (fx
udviklingslande) – med mindre de har potentiale for at bidrage teoretisk.
Artikler med ensidigt metodologisk fokus/uden tydelige eller potentielle muligheder for anvendelse af
eller med praktikere.
Artikler med fokus på politik (herunder reformer) som samfundsmæssig problematik, dvs uden at
tage et ledelsesperspektiv og uden at formulere politik som opgave for ledelse (fx strategisk ledelse).
Artikler som ikke har fokus på ledelse, men fx har et rent didaktisk fokus.
Artikler som har fokus på generel ledelse, men ikke på digital forandring.
’Distance’ learning, cyber charter school, funding/finansiering, Facebook/twitter, bullying, whiteboard
use, karaktergivning, Fake News, medier og medieundervisning, project based learning, rekruttering
og succession, ensidigt fokus på lærere og læreruddannelse eller tilsvarende tegn på at tematikken
har begrænset relevans ifht ledelsesperspektivet.

Bilag II Oversigt over proces for fravalg af litteratur i Covidence:
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Bilag III Nvivo koder
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Bilag IV Kapacitetsmodel

36

