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BAGGRUND  
 

Forskning, der beskæftiger sig med hvilke typer af viden, der bringes i spil, når skoler, dag- 

og døgninstitutioner omsætter forskellige former for eksternt pres (Scott, 2008), peger i 

retning af, at velfærdsprofessionernes grundfaglige vidensområder har vanskeligt ved at 

komme til stede i disse omsætningsprocesser (Ahrenkiel 2012, 2012a; Schmidt 2013; 

Hansen 2009; Lund 2012). Aktionsforskningsprojektet Fagligheder i spil (Lund m.fl., 2016) 

adresserer målrettet denne problemstilling og har blandt andet udviklet tænketeknologier 

(se bilag 1; inspireret af Bjerg & Staunæs 2013, 2014), der tager sigte på at understøtte 

en organisatorisk praksis, der inviterer til anvendelse af lærernes grundfaglige viden i sko-

lens formelle suborganisatoriske fora (fag- og årgangsteam, afdelingsmøder etc.). Projek-

tet baserer sig på en kategorisering af viden, hvor lærernes grundfaglige viden ses som 

blot én af flere typer af viden. Der skelnes mellem for det første global evidens eller ud-

dannelsesforskning (Keiding & Qvortrup, 2014), som er karakteriseret ved at være empi-

risk og ikke kontekstualiseret ind i den konkrete skoles praksis. Modstykket til denne de-

kontekstualiserede empiriske viden er den lokale stærkt kontekstbundne viden. De lokale 

erfaringer, rutiner og traditioner mm. som både kan være systematiserede lokale under-

søgelser og evalueringer eller helt usystematisk mere intuitiv og erfaringsbåret viden. Læ-

rernes grundfagligheder er den tredje type, som modsat de to øvrige er karakteriseret ved 

at være overvejende teoretisk og filosofisk funderet. Denne teoretiske viden kan endvi-

dere inddeles i henholdsvis pædagogisk og didaktiske begreber, teorier og værdier (se ud-

dybende i Lund m.fl., 2016). Som det fremgår af nedenstående tabel over denne måde at 

ABSTRACT 
Denne artikel fremstiller dels forskningsprojektet ’Fagligheder i spil’, dels et deraf afledt pro-
jekt i regi af VIAs Center for Ledelses- og OrganisationsUdvikling (CLOU). Dette afledte pro-
jekt har til hensigt at belyse hvilke ledelsesperspektiver, der rejser sig og aktiveres, når der 
sættes fokus på vidensanvendelse i skolens formelle fora. Projektet retter en særlig opmærk-
somhed mod anvendelsen af videnstypen pædagogisk-didaktisk grundfaglighed og denne 
type videns funktion i skolens formelle fora, når skolen er udsat for eksterne krav - i dette 
tilfælde skolereformen 2014. CLOU-projektet viser, at skoleledelsen for det første har et stort 
ønske om at placere den pædagogisk-didaktiske grundfaglige viden centralt i skolens orga-
nisatoriske hverdagsliv og i skolens møde med eksterne krav. Men dette ønske placerer sam-
tidigt ledelsen i nogle ledelsesmæssige krydspres. Håndteringen af ’intern uro’ som følge af 
eksternt pres indtager en dominerende position i de ledelsesmæssige opgaver og ledelsen 
har svært ved både at møde denne opgave med anvendelse af pædagogisk-didaktisk grund-
faglighed og svært ved at etablere mere refleksive organisatoriske praksisrum, hvor anven-
delsen af pædagogisk-didaktisk faglighed er i fokus. Artiklen viser endvidere, dels at forholds-
vis enkle greb kan afhjælpe noget af ledelsens oplevelse af krydspres fx anvendelsen af vi-
densinviterende mødedagsordener, dels at der kan være inspiration at hente i udlandet – her 
Toronto. 
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Viden; professionsfaglighed; ledelse; folkeskolen. 
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kategorisere lærerprofessionens vidensgrundlag på, orienterer den pædagogiske teoreti-

ske viden sig mod værdispørgsmål og mere filosofisk baserede afklaringer vedrørende 

samfunds- og menneskesyn mm. Den didaktiske teoretiske viden har fokus på undervis-

ningen og den række af overvejelses- og beslutningsfelter, som knytter sig til undervis-

ningens planlægning og gennemførelse: mål, indhold, evaluering m.m. Som det også frem-

går af tabellen tilbyder den teoretisk pædagogiske og didaktiske viden kriterier for den 

professionelle opgaveløsning. Blandt andet derfor anses det i de beskrevne projekter, som 

et afgørende problem, at netop denne videnstype har vanskeligt ved at komme til stede i 

skolens møde med eksternt pres. 

 

Tabel 1. Kategorisering af videnstyper i lærerprofessionen 

TYPE 
 

KENDETEGN FUNKTION 

1. Global evidens 
    - Uddannelses-  
    Forskningen 

- Empirisk 
- Systematisk 
- Generaliseret global 
- Dekontekstuel 

Inspirerende – kalder på                         
kontekstualiseringsprocesser            
og ’oversættelse’ til lokal situation 

2. Lokal ’evidens’ 
    - Erfaringsviden 

- Empirisk og stærkt knyttet til den en-
kelte skole/lærer, bestemte elever etc. 
- Baseret på og knytter sig til erfaringer, 
traditioner, rutiner 
- Usystematisk, henholdsvis systematisk 

Informerer den konkrete handling 

3. Grundfaglighed - Teoretisk-filosofisk Leverer kriterier og dermed grund-
lag for faglig kritik. Kan skabe be-
grebslig systematik, analytisk di-
stance, tilbyder perspektiver og bi-
drag til grundlagsdiskussioner 
samt udvider optikker  

     3.1 Pædagogikken Retter sig mod spørgsmålet om barnets 
dannelse og skolens formål                                    
samt delkategorierne: 
- Dannelsesideal 
- Menneskesyn/elevsyn 
- Samfundssyn/skolesyn 
- Etik, værdier 
- Videnssyn 

 
-II- 

      3.2 Didaktikken Retter sig mod undervisning og læring  
samt delkategorierne: 
- Mål 
- Indhold 
- Metoder 
- Evaluering 
- Læreprocesser 
- Elevforudsætninger og potentialer 
- Rammefaktorer 

 
-II- 

 

 

Med denne fokusering på vidensaspektet i forhold til organisationers møde med eksternt 

pres, kan projektets fokus også beskrives som en bestræbelse på at placere et bestemt 

kriterie i forhold til det, der inden for implementeringsforskningens benævnes ”implemen-

teringskvalitet” (Roland 2015:34). I sin præsentation af begrebet implementeringskvalitet 

peger Roland på, at ”begrepet gir et bilde av forholdet mellom det som er planlagt i en 

endring, og det som faktisk er gjennemført i organisasjonen” (Roland 2015:34). Høj afvi-

gelse vil betyde lav implementeringskvalitet og lav afvigelse det modsatte. Han tilføjer i 
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denne sammenhæng, at ”det i pedagogiske sammenhenger normalt vil være en diskre-

pans, et avvik” (Roland 2015:35). Roland uddyber ikke nærmere, hvorfor det pædagogiske 

område netop på dette praksisfelt må betragtes som særligt, men vi kan henvise til dét 

grundlæggende forhold, at det pædagogiske felt er karakteriseret ved uforudsigelige og 

komplekse menneskelige rekonstruktionsprocesser, der kalder på en anden forståelse af 

implementeringsprocesser end blot over- og indføring af faste uforanderlige størrelser fra 

én kontekst til en anden. Krogstrup taler i denne sammenhæng om og betegner den pæ-

dagogisk-didaktiske opgave som bestående af ”vilde problemer”. Denne type problemer 

eller opgaver er blandt andet karakteriseret ved, at ”der ikke er objektive kriterier for deres 

optimale løsning” og at ”deres løsning ikke kan defineres og adskilles fra andre problemer” 

(Krogstrup 2011:96). Der foregår en righoldig og mange spektret debat om netop dette 

tema, se fx Larsen, 2011, hvilket dog ikke vil optage os yderligere her.  

 

I stedet for primært at tematisere implementeringskvalitet som et spørgsmål om høj eller 

lav overensstemmelse mellem intenderet ændring og ”det som faktisk er gjennomført i 

organisasjonen”, retter projektet ’Fagligheder i spil’ søgelyset mod spørgsmålet om, hvor-

vidt de pædagogisk-didaktiske grundfagligheder anvendes i de organisatoriske omsæt-

ningsprocesser af eksterne krav. Denne særlige vidensoptik etableres således som et 

særligt kriterie for implementeringens kvalitet. 

 

Empirisk har vi senest gennem to år fulgt arbejdet i én skolens formelle organisatoriske 

fora. Analyserne af disse empiriske studier viser følgende foreløbige resultater, der i øvrigt 

i vid udstrækning stemmer overens med lignende forskning nationalt og internationalt: 

 

 Den usystematiske lokale viden er dominerende i de processer, der foregår i sko-

lens formelle fora 

 Når og hvis grundfaglig viden aktiveres, sker det oftest tilfældigt 

 Når grundfaglig viden som fx pædagogiske værdier er i spil, sker det ofte i forklæd-

ning af hverdagssprog 

 Global evidens inviteres sjældent ind – der er ingen procedurer for denne mulighed 

 Arbejdet i de formelle fora er præget af en stærk drift mod rutinisering (Berger & 

Luckmann 2007). Processerne er domineret af et ’praksissug’ 

 Forholdsvis enkle greb kan tilsyneladende i væsentlig grad bidrage til anvendelse 

af pædagogisk-didaktisk grundfaglig viden i skolen. 

 

Der er et par væsentlige kommentarer at knytte til disse foreløbige resultater. For det før-

ste er de tilvejebragt gennem et casestudie. Det vil sige, der er tale om en kvalitativ til-

gang, hvor bestræbelsen er at beskrive nuancer på et fænomen, fremfor at beskrive ud-

bredelsen af et fænomen (Brinkmann og Tanggaard 2010). Resultaterne udsiger således 

ikke noget om, hvad der foregår på skoler som sådan – med mindre konkrete skoler kan 

genkende sig selv i disse resultater (se uddybende om generaliseringstematikken i kvali-

tativ forskning i Karpatschof 2010; Andersen 2005). Resultaterne kan udelukkende ses 
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som nogle skridt på vejen hen mod en mere dækkende og nuanceret beskrivelse af pro-

jektets fokus og problemstilling. For det andet skal det fremhæves, at resultaterne er 

fremkommet i en periode, hvor folkeskolen har været underlagt nogle historisk set ganske 

specielle omstændigheder. De empiriske studier er foregået i perioden 2014 og fremefter, 

som var den seneste skolereforms første år ligesom dette skoleår også var præget af den 

nye arbejdstidslov (Lov 409). I det konkrete casestudie gør der sig ydermere det forhold 

gældende, at denne skole har vedtaget og gennemfører en radikal ny indre formel organi-

sering af medarbejderne – og skolen er ydermere ramt af såvel udskiftning i ledelsesgrup-

pen som blandt medarbejdergruppen. Skolen deltager endvidere i et kommunalt pålagt 

skoleudviklingsprojekt, hvor alle kommunens skoler deltager. Disse omstændigheder har 

taget karakter af nyt eksternt (og internt) pres, hvilket på en måde kvalificerer projektet, 

idet vi netop i projektet Fagligheder i spil er optaget af, hvorledes eksternt pres omsættes 

med vidensanvendelse internt i skoleorganisationen. I det følgende uddybes derfor begre-

bet om eksternt pres. 

 

 

Eksternt pres som præmis 
 

I anvendelsen af begrebet om eksternt pres trækker projektet teoretisk på ny institutionel 

organisationsteori (fx Scott 2008). I dette teorikompleks forstås det eksterne pres på or-

ganisationer ganske bredt og altså ikke kun som et spørgsmål om lovbestemt pres (Scott 

2008:163-169), som der er tale om i nærværende studie. Eksternt pres kan fx også være i 

form af almene eller professionsbestemte normer og det kan tage form af nogle kulturelt 

og historisk bestemte samfundsmæssigt funderede kognitive skemaer for fx det at be-

drive skole mm. (Scott 2008:50-58). Inden for dette teorikompleks beskæftiger man sig 

endvidere indgående med, dels hvorledes organisationer på forskellig vis kan opleve og 

oversætte eksternt pres (Weick 1995), dels hvorledes organisationer kan etablere forskel-

lige former for strategiske svar på dette pres (Oliver 1991; Scott 2008:169-176). Som 

beskrevet i artiklen ”Implementeringsfaglighed” (Lund m.fl. 2016) er nærværende studie 

opmærksom på disse væsentlige aspekter af det suborganisatoriske genstandsfelt, men 

anlægger en afgrænsning, der ikke gør disse processer til det egentlige fokus. 
 

 

Ledelsesperspektiver på grundfagligheder i anvendelse 
 

Parallelt med projektet Fagligheder i spil, har VIAs Center for Ledelses- og Organisations-

Udvikling (CLOU) initieret et projekt, der har til hensigt at belyse, hvilke ledelsesperspek-

tiver, der rejser sig og aktiveres, når der sættes særligt fokus på viden og herunder grund-

fagligheders funktion i skolens formelle fora. Ledelsesperspektiver er i denne sammen-

hæng defineret som de konkrete ledelsesaktørers ledelsesmæssige oplevelser af per-

spektiverne på genstandsfeltet i projektet Fagligheder i spil. Dette ledelsesmæssige del-

projekt fremstilles i den resterende del af artiklen. Vi lægger ud med et indblik i de meto-

diske fremgange. 



 

 5 

 

Metode & findings 
Metodisk har ledelsesprojektet været grebet an på den måde, at ledelsesgruppen på den 

pågældende skole er blevet interviewet enkeltvist ultimo skoleåret 2014/15. I dette inter-

view blev lederne bedt om at beskrive, hvorledes de henholdsvis internt i skolen, i ledel-

sesgruppen og i relationen til kommunen/forvaltningen og på et samfundsmæssigt plan 

mere generelt oplever, at grundfaglig pædagogisk-didaktisk viden er spil. Lederne blev 

endvidere bedt om at redegøre for deres analyse af det billede, der tegner sig for dem. 

Endelig blev de også bedt om at komme med bud på fremtidige ledelsesstrategier på om-

rådet. Disse interview blev efterfølgende transskriberet, analyseret og kondenseret i et 

samlet notat. Notatets hovedpointer gengives her i kort form: 

 

Videnssyn i ledelsen 

Ledelsesgruppen repræsenterer et videnssyn, hvor der ses positivt men også kritisk kon-

struktivt på de tilbud, der ligger i generaliseret empirisk viden (uddannelsesforskningen). 

Ledelsen betoner vigtigheden af, at denne type viden altid sættes ind i og rekontekstuali-

seres af lokale konkrete forhold. Ledelsen er endvidere optaget af at videreudvikle arbej-

det med at producere lokal systematisk viden, som kan anvendes til at beskrive udviklin-

gen på forskellige områder på skolen generelt. Sådanne ’før-og eftermålinger’ kvalificerer 

de forskellige lokale indsatsområder og understøttes i øvrigt af det fælleskommunale pro-

jekt, hvor denne type undersøgelser er et omdrejningspunkt. Når det kommer til den pæ-

dagogisk-didaktiske grundfaglighed oplever ledelsen, at ”dannelsesperspektivet på en 

måde er skyllet ud med badevandet, når man fx læser om målstyret undervisning på 

Undervisningsministeriets hjemmeside” (citat fra ledelsesinterview). Ledelsen taler i 

denne sammenhæng om, at ”dannelsesdebatten, den tager vi senere – den kommer lige 

om lidt”. Ledelsen udtrykker her en form for reducering og opsplitning af den pædagogisk-

didaktiske viden i mødet med det eksterne pres: For det første tegner der sig en videns-

anvendende praksis i mødet med det eksterne pres, som går i retning af en forholdsvis 

’tekstnær’ tolkning og anvendelse af ministeriets vejledninger og retningslinjer. At den del 

af den pædagogisk-didaktiske videnstype, som handler om dannelsesaspektet, står svagt 

i de ministerielle tekster udelukker ikke nødvendigvis, at skolen filtrerer og netop møder 

disse tekster med en lokal pædagogisk værdimæssig drøftelse og analyse. De ministerielle 

tekster rummer så at sige muligheden for, at skolen lokalt kan tilskrive disse tekster en 

mere dannelsesmæssig betydning og nuanceret didaktisk forståelse med afsæt i skolens 

eget værdisæt og kriterier for god undervisning. For det andet tyder udsagnet også på, at 

netop det dannelsesmæssige aspekt ikke står i front i mødet med og tolkningen af mini-

sterielle tekster og retningslinjer om målstyret undervisning. Det dannelsesmæssige 

aspekt udskydes, som noget der ”kommer senere” og det afkobles på sin vis dermed også 

de didaktiske drøftelser fx i forhold til arbejdet med mål. Der foretages en ’opsplitning’, 

som potentielt bidrager til en reducering af anvendelsen af de pædagogisk-didaktiske 

grundfagligheder. 
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I organisationen 

Når ledelsen beskriver den lokale situation, fremhæver de følgende: ”Generaliseret empi-

risk viden om et givet område er noget de fleste medarbejdere og sådan set også ledel-

sen ikke opsøger af sig selv” (citat fra ledelsesinterview). Til gengæld oplever ledelsen en 

stor interesse blandt medarbejderne, når det drejer om at fremstille lokal systematisk vi-

den. Medarbejderne forholder sig dog også kritisk til især metoderne i disse lokale under-

søgelser og denne kritik oplever ledelsen i vid udstrækning hentes i lærernes egen pæda-

gogisk-didaktiske grundfaglighed. Dette kommer til udtryk, når lederne fortæller følgende 

om skolens involvering i et kommunalt projekt kaldet ”Visible Learning”. Gennem dette 

projekt har lærerne blandt andet arbejdet med at udvikle kompetencer til at gennemføre 

små systematiske empiriske undersøgelser i og af deres egen undervisning. Her fortæller 

en af lederne, at lærernes holdning til denne type undersøgelser i udgangspunktet er me-

get positiv, men ”lærerne anker i forhold til kravet om at beskrive elevernes læring ved 

at beregne det med noget statistik, man skal gå ind og regne den der effektmåling, det 

synes folk er noget værre sludder”, som det udtrykkes af lederen. Man kan sige, at lærerne 

her med et fagligt pædagogisk-didaktisk afsæt har indblik i og ser undervisning og læring 

som ’et vildt problem’ (jf. Krogstrup, 2011), der ikke umiddelbart lader sig indfange og be-

skrive af en statistisk kvantitativ tilgang.  

 

Udblik til omverden 

Når ledelsen vender blikket udad fra organisationen træder især det forhold frem, at såvel 

lokale som nationale politikere søger legitimering af egne beslutninger gennem forskellige 

former for empiriske data. Denne søgning mod ’faktuel argumentation’ i den politiske 

sfære og medieformidlingen heraf kan til tider presse skolen til at ”fodre med nogle resul-

tater og informationer, så de (politikere, JHL) kan gå ud og sige ’se her vi har gjort det 

gode’” (citat fra ledelsesinterview). Ledelsen ser denne type videnstilgang og -håndtering 

som unødig pres. En af lederne uddyber denne pres-mekanisme på denne måde: 

 

”Kommer der fx en statistik eller en sag i avisen om, at lektiecafeen ikke har den øn-
skede effekt af de og de grunde, så kommer man jo ofte rendende og siger ’hov kan 
det passe? har I nu gjort det godt nok? har I tænkt jer om?’ Og så kommer vi jo selv-
følgelig med forklaringer i sådan nogle konkrete situationer og her rækker vores for-
klaringer som regel. Men hvis man i en eller anden national rundspørge eller statistik 
kan se, at 40 kommuner har bevæget sig så meget inden for det og det felt og vores 
kommune kun har bevæget sig halvdelen, eller gud bedre det måske endda stået 
stille, så er der ingen tålmodighed, så vil man sige: ’find nu ud af at gøre tingene på 
en måde. Det kan jo ikke passe, at vi er dummere i vores kommune end andre steder’. 
Og man tænker ikke over, at der i virkeligheden kan være meget små statistiske for-
skelligheder, der er årsag til, at et resultat kommer til at se sådan ud. Og de der folk, 
de skal jo genvælges i ét væk og har brug for at gå ud og vise noget. Det er vilkårene 
i et politisk styret system. ” (citat fra ledelsesinterview) 
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Fremadrettede strategier 

I interviewene fortæller lederne om, hvordan de som ledelse har brug for at etablere en 

form for distance til det organisatoriske hverdagslivs kalden på mere eller mindre akut 

ledelse. De taler om behovet for at ”kunne gå i helikopteren”, hvis der skal arbejdes med 

et fokus på viden og pædagogisk-didaktisk grundfaglighed. ”Man bliver hele tiden som 

leder ”hijacked” i brandslukninger og drift. Det bliver nemt til ’intuitiv ledelse’ og det hol-

der ikke i længden – der er brug for den analytiske tilbagetrækning”, som ledelsen ud-

trykker det i interviewene. Tidligere har ledelsen praktiseret såvel aktionslæring internt i 

ledelsesgruppen som arbejdet med feed-back til den enkelte medarbejder. Disse strate-

gier er gledet ud i det forløbne år, men de søges genetableret på forskellig vis, fordi de 

bidrager til ”praksisrefleksion og konstruktive forstyrrelser” (citat fra ledelsesinterview). 

Med henblik på at udvide arbejdet med feed-back og sparring til den enkelte medarbejder 

vil ledelsen endvidere fremover arbejde med interne læringsvejledere i organisationen. Le-

delsen ønsker ikke igen at få oplevelsen af at blive ”væltet omkuld” (citat fra ledelsesin-

terview) af eksternt pres og har en forventning om, at ved at øge det interne grundfaglige 

fundament (Lund, m.fl. 2015) såvel organisatorisk som indholdsmæssigt, da vil man stå 

stærkere fremover i mødet med diverse eksterne forandringstiltag. Organisatorisk er man 

fx optaget af at udvikle dagsordener for mødeafholdelser, der mere direkte inviterer til 

anvendelse af pædagogisk-didaktiske grundfagligheder. Dette kan man blandt andet gøre 

ved at adressere og ’aktivere’ skolens pædagogiske værdier mere direkte, når forskellige 

emner tages op. Fx kan kravet om bevægelse i undervisningen dermed ikke blot gøres til 

et spørgsmål om hvilke aktiviteter, der skal og kan gennemføres men også til et spørgsmål 

om, hvilket dannelsessyn der lægges til grund for disse aktiviteter. 

 

Fokusgruppeinterview med ledelsen 
Den samlede analyse af ledelsesinterviewene blev efterfølgende sendt til ledelsesgrup-

pen, hvorefter der blev gennemført et fokusgruppeinterview i september 2015 med sko-

leledelsen. Hovedsigtet med dette interview var at søge yderligere nuancer på genstands-

feltet: Ledelsesperspektiver på et øget fokus på pædagogisk-didaktiske grundfagligheder 

i de formelle organisatoriske fora. I det følgende fremstilles en kondensering af resulta-

terne af dette fokusgruppeinterview samt de omtalte individuelle interview. 

 

Overordnet tegner der sig en figur for den ledelsesmæssige optik på situationen, hvor der 

på den ene side melder sig et eksternt pres (her skolereform 2014) og på den anden side 

et ønske om fokus på intern fundering i og anvendelse af pædagogisk-didaktisk grund-

faglig viden. Dette vidensmæssige fokus kalder på tid, rum og praksis, der indebærer re-

fleksion og en form for distance til hverdagens pulserende handletvang. Samtidig etable-

rer det ydre pres og i dette tilfælde kombineret med et øget indre pres (jf. ny intern orga-

nisationsstruktur mm.) intern uro (Hallett, 2010), som fra ledelsesmæssige side aktiverer 

et behov for at imødekomme medarbejderes oplevelse af pres. Figurativt kan situationen 

illustreres via model 1 nedenfor. 
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Model 1. Modsatrettet parallelforskydning i ledelsesperspektiverne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af modellen, optræder der i ledelsens optik et ledelsesmæssigt handle-

rum, som tager karakter af både parallelitet og modsatrettet forskydning: Oplevelsen af 

en modsatrettet forskydning opstår, når det eksterne pres ønskes mødt med en fundering 

i pædagogisk-didaktiske grundfagligheder. Ønsket om funderingen i de pædagogisk-di-

daktiske grundfagligheder retter ledelsens opmærksomhed mod et rum og en praksis 

præget af refleksion. Men der optræder et tilsyneladende dilemma – en forskydning væk 

herfra, hvor det eksterne pres i stedet trækker ledelsens opmærksomhed over mod en 

umiddelbar håndtering af hverdagens umiddelbare handletvang. Ledelsen oplever sig ”hi-

jacked” heraf. Ledelsen fortæller også om, at den opståede ’indre uro’ i organisationen har 

taget en meget stor del af opmærksomheden og de forklarer denne ledelsesmæssige ori-

entering mod primært at håndtere disse indre spændinger i organisationen, som et 

spørgsmål om, at der er tale om et menneskeligt møde:  

 

”Dette menneske til menneskemøde, dét påvirker os og det kan flytte fokus og måden 
man angriber ting på (...) vi er jo i en branche, hvor det handler om mennesker, og jeg 
ved ikke, om der andre steder i den offentlige sektor kan være mere hårdkogte le-
dere?” (…) ”Medarbejderne er sårbare og der skal ikke ret meget til at give dem rids i 
lakken – den er ikke hærdet endnu”. (Citatet fra fokusgruppeinterview)  

 

Men ud over at den ledelsesmæssige oplevelse af situationen er præget af denne forskyd-

ning oplever de også en form for parallelitet. Det vil sige en oplevelse af, at de to oriente-

ringer i den ledelsesmæssige opgave; håndtering af umiddelbar ’indre uro’ og etablering 

af refleksive rum og organisatoriske praksisformer, er størrelser, der ikke kan mødes. 

 

Ledelsen udtrykker et stærkt ønske om, at denne håndtering af indre uro og sårbarhed 

ikke kommer til at stå så meget i fokus. ”Vi har brug for en anden form for forandringsle-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKSTERNT PRES 

FOKUS PÅ PÆDAGOGISK-DIDAK-
TISKE GRUNDFAGLIGHEDER 

TID, RUM OG 
PRAKSIS TIL/MED 
REFLEKSION URO, ØGET BEHOV FOR  

HÅNDTERING AF  
HVERDAGSHANDLETVANG  

 

LEDELSESSTRATEGISKE HANDLINGER? 
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delse, hvor vi ikke så meget griber til refleksen og rygsækken” (Citat fra fokusgruppein-

terview). Håndteringen af hverdagens uro og sårbarhed på ene side og ønsket om øget 

refleksion er to størrelser, der således ledelsesmæssigt dels optræder parallelt, dvs. stør-

relser der ikke er og kan komme i kontakt med hinanden, dels to størrelser, der trækker 

ledelsen og den organisatoriske praksis i hver sin retning. De forskyder ledelsens opmærk-

somhed i to modsatte retninger. Der optræder en modsatrettet parallelforskydning. 

 

Gennem såvel de individuelle interview som i fokusgruppeinterviewet kommer ledelsen 

med en række ideer til strategier, som så at sige skal svinge vægten i den ledelsesmæssige 

indsats mere over mod etableringen af den refleksive, vidensorienterede organisation. 

Nogle af disse strategier er på forskellig vis karakteriseret ved at skulle skabe afstand til 

hverdagens umiddelbare handletvang. Ledelsen taler for eksempel om: 

 

 At den enkelte leder skal have en ugentlig hjemmearbejdsdag 

 At den samlede ledelse tager væk fra skolen i nogle dage og arbejder med ledel-

sesopgaverne 

 At ledelsen får udarbejdet en overordnet strategi for skoleudviklingen 

 At der etableres udvidet ordning med flere kolleger, der kan fungere som faglige 

sparringspartnere for andre kolleger – interne læringsvejledere og altså en form for 

distribueret ledelse på dette område. 

 

En anden gruppe af strategier er karakteriseret ved at have fokus på kompetenceudvikling 

og indre kapacitetsopbygning (se også Fixsen 2005). Her peger ledelsen på følgende mu-

ligheder: 

 

 Gennem ansættelsesstrategier at ansætte medarbejdere, der er stærkt funderet 

pædagogisk-didaktisk 

 At prioritere efteruddannelse af medarbejdere, så det er i overensstemmelse med 

de overordnede pædagogisk-didaktiske prioriteringer på skolen 

 

En tredje gruppe af strategier handler om vidensorientering og -håndtering internt i orga-

nisationen. Ledelsen peger blandt andet på følgende: 

 

 Etablering af et vidensflow internt i ledelsesgruppen, dvs. hyppige tilbagemeldinger 

fra den enkelte leder til ledelsesgruppen 

 Ledelsesmæssigt at sikre tæt sammenhæng mellem driftsmæssige og pædago-

gisk-didaktiske perspektiver 

 At hjælpe medarbejderne med at få øje på, hvor stor en del af ’det nye’ de rent fak-

tisk allerede gør eller delvist gør – at facilitere denne potentialitet (Juelskjær 2011) 

 At have blik for pædagogers og læreres forskellige fagligheder og bringe dem sam-

men 
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 At sikre vidensflow mellem skolens forskellige organisatoriske fora og mellem in-

terne læringsvejledere og ledelsen 

 At anvende dagsordener i skolens forskellige fora, der sikrer et vidensmæssigt og 

herunder et pædagogisk-didaktisk fokus og som kan understøtte selvledelsen i 

disse fora 

 På sigt at få etableret en ’videnskultur’, hvor medarbejdere fra skolen også tager ud 

på andre skoler og fortæller om deres praksis på forskellige områder 

 

Vægten i disse strategiovervejelser orienterer sig mod højre side i model 1. Det vil sige 

mod fokus på viden og herunder pædagogisk-didaktisk faglighed og organisatorisk tid, 

rum og praksis for denne orientering. I et fremtidigt perspektiv kan det diskuteres, hvor-

vidt den illustrerede parallelforskydning ændres med denne vægt i strategindsatsen? Dvs. 

der rejser sig et spørgsmål om, hvorvidt en organisation som ledelsesmæssigt, strukturelt 

og kulturelt samt kompetencemæssigt i medarbejdergruppen baserer sig på en central 

placering af pædagogisk-didaktisk grundfaglighed i den organisatoriske hverdag i højere 

grad kan møde eksternt pres ”uden at blive væltet omkuld” af intern uro og sårbarhed. Vil 

en organisatorisk filtrering af eksternt pres med høj pædagogisk-didaktisk grundfaglighed 

give anledning til, at den skitserede modsatrettede parallelforskydning i mindre grad op-

leves af ledelsen? Svaret på denne hypotese er ifølge ledelsen et klart ja.  

 

Forskningsprojektet ’Fagligheder i spil’ trækker på samme hypotese og svarer på lignende 

vis. Men projektet baserer sig samtidig på en pragmatisk videnssociologisk tilgang (Berger 

og Luckmann 2007), der indebærer, at den vidensmæssige fundering på sin vis ikke er 

tilstrækkelig. Når denne pragmatiske tilgang anlægges, rettes fokus samtidig mod det 

praktiske-pragmatiske aspekt, hvilket indebærer analyser og konstruktioner af praksisfor-

mer, der netop abonnerer på og så at sige inviterer pædagogisk-didaktisk viden ind i de 

organisatoriske og ledelsesmæssige handlerum. Berger og Luckmann pointerer deres 

pragmatiske afsæt på denne måde: ”Hverdagslivets verden er selvhævdende” og dermed 

mener de, at hverdagslivets gøren fx i en skoleorganisation har dominans og så at sige 

formaterer vidensanvendelsen og det kræver en ”overlagt kraftanstrengelse at udfordre 

den” (Berger og Luckmann, 2007:61). Ikke mindst hvis udfordringen er af videnskabelig 

eller filosofisk karakter (Berger og Luckmann, 2007:61-62). Med dette videnssociologiske 

afsæt vil tacklingen af skoleledelsens oplevelse af modsatrettet parallelforskydning 

handle om at udvikle en ledelsesmæssig praksisform i mødet med det organisatoriske 

hverdagslivs ’indre uro’, der netop inviterer grundfaglighederne ind i dette møde. Det vi-

denssociologiske teoretiske afsæt bevirker samtidig en erkendelse af, at dette indebærer 

en ”overlagt kraftanstrengelse”, fordi gabet mellem håndteringen af hverdagslivets uro og 

den videnskabelige vidensform, som pædagogisk-didaktisk grundfaglighed er karakteri-

seret ved, er ganske stort. Dette afsæt aktualiserer samtidig et blik på skolens refleksive 

rum, der medfører, at disse kobles tæt til og inkluderer et arbejde med det konkrete hver-

dagsliv og udfordringerne heri – i stedet for det modsatte. 
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Som en perspektivering på de ovenfor skitserede ledelsesoptikker på udfordringen med 

at få den pædagogisk-didaktiske grundfaglighed centralt placeret i den organisatoriske 

hverdag, giver vi i det følgende et lille udblik til et pilotstudie, som vi har haft mulighed for 

at foretage i Toronto i maj 2015. 

 

 

Udblik til Toronto 
 

I foråret 2015 fik vi mulighed for at gennemføre tre skolebesøg og ledelsesinterview på 

tre forskellige skoler i Toronto1. Disse interview tog sigte på at beskrive, hvorledes de tre 

skoler arbejder med den pædagogisk-didaktiske grundfaglighed i den organisatoriske 

hverdag. Det viste sig, at de tre skoler – ud fra det, der var muligt at kortlægge gennem 

ledelsesinterview – repræsenterer tre forskellige strategier på området eller i det mindste 

tre forskellige strategiske orienteringer. De tre besøgte skoler er: 

 

 Dr. Eric Jackmann Institute of Child Study Laboratory School. Interview med 

Vice Principle Richard Messina.  

Link: http://www.oise.utoronto.ca/ics/Laboratory_School/index.html 
 

 Secord Primary School. Interview med Principle Lisa Moser.  

Link:  http://schoolweb.tdsb.on.ca/secord/Home.aspx 
 

 George Webster Elementary School. Interview med Principle Pividor Kimberley. 

Link: http://schoolweb.tdsb.on.ca/georgewebster/home.aspx 

 

De tre skolers forskellige strategier er i kondenseret form fremstillet i nedenstående tabel: 

 

Tabel 2. Tre forskellige fokus 

SKOLE FOKUS  STRATEGIER 
Dr. Eric 
Jackmann 
Institute of 
Child 
Study La-
boratory 
School 

Pædagogisk-didak-
tisk viden som  
organisatorisk  
omdrejningspunkt  
- en ekstrem case 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Alle lærere og pædagoger på skolen har én eller anden form for 
forskningspraksis i sin hverdag; enten selv eller i samarbejde med 
forskere. De publicerer og deltager i konferencer etc. med deres 
forskning etc. 
- Nogle af lærerne og pædagogerne har en ph.d. grad, men langt fra 
alle. 
- Ugentlige udviklings- og forskningssamarbejde á to timer. Hver an-
den gang med input udefra, hver anden gang med systematisk erfa-
ringsudveksling på tværs af klasse- og fagteam. Fokus på undren og 
problemstillinger, samt ting der er lykkedes. 
- Også længerevarende permanent samarbejde med eksterne for-
skere, hvor fokus holdes fast over længere tid. 
- Ledelsen er stærkt inspireret af IKIT2 i arbejdet som sparringspart-
ner for medarbejderne og facilitator af deres undersøgende proces-
ser. 
- Lærere fra andre skoler er på kortere eller længerevarende studieop-
hold på skolen. 
 

                                                           
1 Pilotprojektet var finansieret af VIA, Læreruddannelsen i Aarhus. 

2 Link: http://ikit.org/kb_resources/?p=1093#more-1093  

http://www.oise.utoronto.ca/ics/Laboratory_School/index.html
http://www.oise.utoronto.ca/ics/Laboratory_School/index.html
http://schoolweb.tdsb.on.ca/secord/Home.aspx
http://schoolweb.tdsb.on.ca/georgewebster/home.aspx
http://schoolweb.tdsb.on.ca/georgewebster/home.aspx
http://ikit.org/kb_resources/?p=1093#more-1093
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Secord  
Primary 
School 

Didaktisk  
planlægning 

- Obligatorisk fælles skabelon på skolen for undervisningsplanlæg-
ning udviklet af ledelsen.  
 - Skabelonen har placeret pædagogiske værdier centralt som et di-
daktisk forholdefelt - fx ulighed og miljø. Alle forløb forholder sig ek-
splicit til disse pædagogiske værdier. 
 - Formulering af mål i elevhøjde. 
 - Der planlægges i klasseteam i fastlagte intervaller med 4-5 ugers 
mellemrum.  
- Skolen har ingen fagteam. 
 - Vægt på tværfaglige forløb. 
 - Klasseteams arbejder parvist sammen om sparring af hinandens 
undervisningspraksis. Disse fælles udviklingsforløb tager afsæt i et 
tema valgt fra skolens samlede udviklingsplan3. 
- Ledelsen deltager sammen med de enkelte team i disse gensidige 
undervisningsiagttagelser (”Learning walks”) og refleksioner. 

George 
Webster 
Elementary 
School 

Kollegial kompe-
tenceudvikling 

-Lærerne er organiseret i klasseteam. 
- Møderne i disse team er i høj grad kompetenceudviklingsorienteret: 
De ledes af en lærer og der gives sparring af en coachuddannet kol-
lega. 
- Lederen har selv uddannet disse teamcoaches. 
- Lederen deltager også vidt muligt i disse teammøder. 
- Lederen holder månedlige møder med teamcoaches, hvor der læg-
ges vægt på anvendelsen af såvel pædagogisk-didaktisk viden som 
global og lokal viden. 
- Månedlige møder med hele medarbejderstaben, ledet af ledelsen, 
hvor pædagogisk-didaktiske temaer også behandles. 
- Månedlige ’rundgange’ (learning-walks) med deltagelse af ledelse og 
coaches. 
- Ledelsen er selv med i praksisorienteret ledelsesnetværk, som også 
inkluderer ’learning-walks’ på hinandens skoler.  

 

Samlet set repræsenterer de tre skoler fra Toronto og den danske case-skole en række 

orienteringspunkter og strategier, som ledelsen kan være optaget af i den generelle sko-

leudvikling og i mødet med eksternt pres. Forskellene er udtryk for forskellige ledelses-

mæssige prioriteringer, snarere end egentlig uforenelige modsætninger. De forskellige fo-

kus og vægtninger kan med andre ord alle ses som potentielle inspirationer til arbejdet 

med at placere de pædagogisk-didaktiske grundfagligheder centralt i skoleorganisatio-

nens møde med og omsætning af eksternt pres. Nærværende fremstilling peger dog også 

på et område, der kalder på yderligere udforskning og belysning. Det handler om ledelsens 

muligheder for på én gang, dels at mindske men også imødekomme intern organisatorisk 

uro og sårbarhed gennem styrkelse af reflektoriske rum og processer, som placerer de 

pædagogisk-didaktiske grundfagligheder centralt. Er dette en relevant og mulig farbar vej 

at gå? Som skitseret ovenfor og med afsæt i erfaringerne fra projektet ’Fagligheder i spil’ 

ér det en mulighed, men det kræver, dels at opmærksomheden og fokus rettes mod prak-

sisformerne i det organisatoriske hverdagsliv i skolen i lyset af den vidensmæssige optik, 

dels en langstrakt tålmodighed, da der er tale om en ”overlagt kraftanstrengelse” (Berger 

& Luckmann 2007). De foreløbige resultater i projektet ’Fagligheder i spil’ peger dog også 

i retning af, at forholdsvis enkle greb - fx anvendelsen af vidensinviterende mødedagsor-

dener (Lund m.fl. 2016) på forholdsvis enkel vis kan imødekomme ønsket om en mere 

vidensbaseret skoleudvikling. 

 

                                                           
3 Link: http://schoolweb.tdsb.on.ca/secord/SearchResults.aspx?Search=Improvement+plan  

http://schoolweb.tdsb.on.ca/secord/SearchResults.aspx?Search=Improvement+plan
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Vi giver det sidste ord til vice principal Richard Messina fra Dr. Eric Jackmann Institute of 

Child Study Laboratory School. Et citat der viser en ledelsesmæssig tilgang til mødet med 

eksterne krav, der direkte adresserer, dels at skolen er vidensbaseret og -anvendende i 

dette møde gennem professionelle fortolkninger (”interpreted”), dels lydhør i forhold til 

den lokale organisatoriske pragmatik (”contectualized”): 

 

“Curriculum documents, they are just documents. They cannot be used like check-

lists. They need to be interpreted and contextualized into the single school and its 

praxis.” 
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