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I relation til Uljens keynote

2. Order

Educational leadership – school principals – head teachers

”Leaders leading teacher’s teaching”

2 Lea Lund
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Management Leadership
Delegeret ledelse: Distribueret ledelse

Envejskommunikation.

Lederen deler noget af sin ledelsesopgave ud til 
kompetente medarbejdere, der så løser 
opgaverne. 

Når ledere delegerer opgaver, er der risiko for, at 
de mister indsigt i, hvordan problemer løses i 
praksis.

Tovejskommunikation

Distribueret ledelse er direkte faglig ledelse.

Parterne gensidigt påvirker hinanden, og bringer 
ledere tæt på praksis, og samarbejdet kan 
udvikles til professionelle læringsfællesskaber 

Gennem distribueret ledelse er lederne en del af 
problemløsningen og bliver dermed delagtige i 
læring og videndeling. 

(Sørensen & Petersen, 2015, 2017) (Voxted 2016) (Ringvad, 2018) 

Ny dansk gymnasiereform (2017) ønsker at lederne bevæger sig fra management til leadership ledelse

Baggrund

3 Lea Lund
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Indirekte faglig ledelse
Management / ’delegeret ledelse’ 

Direkte faglig ledelse
Leadership / ’distribueret ledelse’

U
n

d
e

rvisn
in

g
e

n

1. Udstikker rammer, mål og retningslinjer 
for  selvledende fagprofessionelle.

2. Hyrer oplægsholdere til skolen.

3. Sikrer uddannelse af faglige vejledere.

4. Afholder MUS med de fag-
professionelle.

1. Besøger undervisningen for at følge med i sammenhængen mellem 
undervisningens tilrettelæggelse og elevernes læringsudbytte-.

2. Hjælper med planlægning, gennemførsel eller efterbehandling af 
undervisningen for at hjælpe med at omsætte organisatoriske mål til faglige 
løsninger.

3. Koordinerer udveksling af faglige kompetencer fra en lærer til en anden, hvis 
der er behov for at løfte det faglige niveau.

4. Giver jævnligt et bud på, hvordan en situation kan løses for at bringe 
relevant forskningsbaseret.

Tea
m

s
am

a
rb

ejd
e

t

1. Sikrer timer og skemapositioner.

2. Udarbejder arbejdsbeskrivelser eller 
indsatsbeskrivelser.

3. Rekrutterer teamkoordinatorer.

4. Holder møder med team-koordinatorer.

5. Afholder TUS (team udviklingssamtaler)

1. Initierer og deltager ofte i faglige drøftelser på teammøderne for at formulere 
forventninger til det faglige niveau, fastholde organisationens mål.

2. Deltager jævnligt i pædagogiske analyser (LP) af aktuelle problemstillinger i 
samarbejde med teamet - sikre vidensbaseret tilgang.

3. Planlægger, observerer og giver feedback på udvalgte indsatser for at 
hjælpe med at omsætte organisatoriske mål til faglige løsninger.

4. Hjælper teamet med at kommunikere og dokumentere udbyttet af indsatser 
for at være med til at fastholde og formidle organisationens strategiske mål
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20
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s.

 4
0 

på
ba

gg
ru

nd
af

V
ox

te
d

20
16

)



Lea Lund - Lead & Learn

5

Pædagogisk ledelse er faglig ledelse

https://www.youtube.com/
watch?v=ZBma82g3Uag
&feature=youtu.be

Pointe:

Ledere skal kende til 
’produktet’. 

- når kerneydelsen er undervisning

5

Uljens: det universalistiske savner pædagogisk teori – dvs. at man må kende til det man undersøger
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Formålet

Hvordan kan man undersøge uddannelseslederes* opfattelse af og tilgange til pædagogiske temaer. 

At bidrage til den videnskabelige udvikling af dette forskningsfelt og sigte mod at forstå de processer, der ligger til grund

for den pædagogiske ledelse på skolerne. At forbinde curriculum, didaktik and leadership jf. Uljens og Ylimaki (2018).

Undersøgelserne rapporteret i dette paper beskriver dels:

I. Skolelederes didaktiske optik, dvs. deres opfattelse af uddannelsesmæssige temaer

II. Hvordan deres pædagogiske opfattelse afspejler deres handlinger som ledere af lærere og deres organisation.

*skoleledere og pædagogiske ledere og afdelingsledere.

Key words: 
Pædagogisk lederskab, 
Skoleledelse, 
Educational leadership, 
Didaktik. 
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Agenda

1. Hvorfor undersøge skolelederes pædagogiske og didaktiske tænkning?

2. Hvilke projekter og empiriske data ligger til grund for undersøgelsen? 

3. Hvilke teoretiske afsæt. A, B, C er benyttet i projektet lead & Learn?

4. Fund

7
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Erling Lars Dale: 
Didaktisk rationalitet. 
En professionel skole

Hvorfor undersøge gymnasieledere?
Lærerprofessionens praksisniveauer

• Kompetenceniveau 3: Metadiskussioner 
Pædagogikken som refleksion
Overvejelser over curriculum og mål

• Kompetenceniveau 2: Planlægning
Håndtering af curriculum og mål

• Kompetenceniveau 1: Akut handlingstvang
Pædagogisk handlen i rummet     

K3
K2
K1

Figur 1: Dales tre kompetenceniveauer. L. Lunds frie
gengivelse af Dale (1998, 1999)

Idealet om den didaktisk rationelle skole.
Professor i pædagogik, Erling Lars Dale (1947 – 2011). 

8
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Synergien på skolen og i 
lærerprofessionens praksisniveauer

• Kompetenceniveau 3: Metadiskussioner 
Pædagogikken som refleksion
Overvejelser over curriculum og mål

• Kompetenceniveau 2: Planlægning
Håndtering af curriculum og mål

• Kompetenceniveau 1: Akut handlingstvang
Pædagogisk handlen i rummet     
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E
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Erling Lars Dale: 
Didaktisk rationalitet. 
En professionel skole

9
Lea Lund
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Bagvedliggende rationale

• Mit mål er både at undersøge, hvordan man undersøger pædagogisk/faglig 

ledelse ud fra en pædagogisk optik og samtidigt at opnå indsigt i danske 

skolelederes didaktiske perspektiver (ungdomuddannelserne). 

• Med henblik på at give indsigt i den rolle skolelederne har, som ledere af 

læreres og elevers læring, da de har en betydelig rolle i vores 

uddannelsessystems DNA.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formålet er ikke at ordinere eller give anbefalinger.

Key words: 
Pædagogisk lederskab, 
Skoleledelse, 
Educational leadership, 
Didaktik. 

10
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Danske forhold vedr. skolelederes uddannelse*

• Der eksisterer ikke en decideret obligatorisk lederuddannelse til den 
pædagogiske ledelse på de danske ungdomsuddannelser. 

• Men i stillingsopslagene, forventes det, at den pædagogiske leder har 
tilegnet sig et fundament i sit pædagogikum (læreruddannelse) eller via 
erfaring fra lignende stillinger. 

• Dvs. ledelsen er ren erfaringsbaseret.

Det er derfor interessant at undersøge, hvordan den pædagogiske ledelse positionerer sig didaktisk i 
deres opgave, når nu det forventes de skal tæt på kerneydelsen: lærernes undervisning. 

* På ungdomsuddannelser: STX, HHX, HTX, HF11
Lea Lund
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2017 - 2020 2019 2019

2019 - …

Projekterne som baggrund for undersøgelsen

12
Lea Lund
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Disse to udviklings og model-skoleprojekter 
var afsæt for en indsigt og interesse i den 
pædagogiske faglige didaktiske ledelse på 
ungdomsuddannelserne.

Går i dybden med nyansatte 
pædagogiske lederes 
oplevelser: opgaver og roller 
og håndteringen heraf i løbet 
af det første år.

Dette projekt tager afsæt i alle tre 
projekter og analyserer alle data med 
samme didaktiske optik.

5 skoler 8 ledere 15 skoler 66 ledere 3 skoler 3 ledere

Projekterne som baggrund for undersøgelsen

Samlede data næste slide

1.
ANALYTI

SK 
FOKUS

2.
AKTIONS

-PLAN

3.
AKTION
I GANG-
SÆTTES

4.
OBSER-
VATION 

5.
MUS-

/GRUS
SAMTAL

EN

13
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Data
Lead&Learn
Educational
Leadership

Periode Projekttype Område Uddannelser Skoler Leder-
informanter

Datakilder

Semi-
struktureret 
Fokus gruppe 
interviews  

Semi-
struktureret 
enkelt
interviews  

Lederes 
skriftelige 
refleksioner

KLEO 
KlasseLedelse og 
Erfaringsopsamling

2017-
2020

Forskning og 
udviklings-
projekt

Midt
Jylland

VUCs HF
VUCs AVU
SOSU, HHX

5 8 6* 3 5***

FPL 
Faglig pædagogisk ledelse

2018-
2019

Model
skole
projekt

Hele 
DK

STX, HTX
HHX, VUC (HF)

15 66 - - 29*** 
35****

• I Projekterne: KLEO og FLP deltagerne (skolelederne) uddannet i at arbejde med lærernes didaktiske overvejelser.

• Lederne lærte her hvordan man kan arbejde systematisk med lærerudvikling og ledelsestilknytning til undervisningen.

• Lederne var en del af lærernes aktionslæringsafprøvninger.

• Lederne forestod didaktiske samtaler med enkelt lærer og med team af lærere (henblik på at udvikle en didaktisk rationel skole – E.L.Dale)

• Lederne observerede lærerne og havde efterfølgende didaktiske samtaler herom

14
Lea Lund
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Data
Lead&Learn
Educational
Leadership

Periode Projekttype Område Uddannelser Skoler
forskellige

Leder-
informanter

Datakilder

Semi-
struktureret 
Fokus gruppe 
interviews  

Semi-
struktureret 
enkelt
interviews  

Lederes 
skriftelige 
refleksioner

KLEO 
KlasseLedelse og 
Erfaringsopsamling

2017-
2020

Forskning og 
udviklings-
projekt

Midt
Jylland

VUCs HF
VUCs AVU
SOSU, HHX

5 8 6* 3 5***

FPL 
Faglig pædagogisk ledelse

2018-
2019

Model
skole
projekt

Hele 
DK

STX, HTX
HHX, VUC (HF)

15 66 - - 29*** 
35****

EDU:LEAD:NOVICE
Nystartede pædagogiske 
lederes praksis

2018-
2020

Forsknings-
projekt

Midt
Jylland

VUCs HF
SOSU

3
gengangere

3
gengangere

- 7 11 

20
forskellige

74
Enkeltstående individer

6 10 80

*3 FG with all 8 leaders in the project together. 3 FG at two schools with their leaders.
** Preparing for scholars’ school visit - background for interviewing.
*** Preparing for scholars’ school visit.
****Midterm conference – preparing for group discussions between leaders at the conference.

Tabel 1: Dataoversigt fra Lead&Learn – Educational Leadership

Alle tre projekter under Lead&Learn arbejder efter samme grundlæggende 
forskningsspørgsmål. I tabel 1 gives et overblik over projektets data

15
Lea Lund
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KLEO

Lea Lund
Aarhus universitet - CUDiM

* CLASSROOM MANAGEMENT AND EVALUATION

*

https://open-tdm.au.dk/blogs/kleo/

Research & Development 

High School leaders

High School teachers

Teaching consultants

16
Lea Lund
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Videos used in the project

• https://open-tdm.au.dk/blogs/fpl/om-fpl/

https://open-
tdm.au.dk/blogs/fpl/mus-grus-
runder/grus/

https://open-tdm.au.dk/blogs/fpl/mus-
grus-runder/mus/

https://www.youtube.com/watch?v=jJoefGW54NU

English version (used for teacher training in Finland)17
Lea Lund
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 PURPOSE                  AKTIVITIES OUTPUT

To qualify 
Teachers through 
educational reflection 
and analysis of their 
own teaching practices. 

To qualify
Educational leaders 
through reflection on the 
work of teachers 
practices.

Specifically 

To set up teachers and 

leaders to identify 
issues and areas that 

need attention and 
connect these towards 

strengthening teaching 
practices. 

Teaching 

of KLEO consultants 

and KLEO leaders.  

• ROK completion 

conference. 

• Workshops.

• Seminars.

Teaching

of KLEO teachers

Pedagogical days 

workshops 

Development of 
KLEO teachers:
• Change of practices 
• Changes in thinking 
• Collegial sparring

With a view to develop a 
professional learning 
community in the individual 
schools.

To ensure knowledge and 
experience exchange.

Content  - Curriculum

• Classroom management and 
interpersonal relationships.

• Teacher Circle (MITB)
• QTI.
• Professional Development.
• Student voice.
• Action-learning:
• Observation technique.
• The educational conversation.

18

Lea Lund
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Purpose of KLEO

• Develop teacher pedagogical awareness and educational reflectiveness 
in High Schools (age 16-20) in the Region of Central Denmark. 

• A continuation of the ROK-Project*

• Teachers work with own practices (action research).

• School leaders observe and enter into dialogues with individual teachers and teacher teams together.

1. Teachers Continuing Professional Development 

2. Qualifying a Danish version of QTI (questionnaire on teacher interaction) 

3. Developing and evaluating the role of educational leadership

*(ROK: Teachers’ Interpersonal Competence and Classroom management in High School).

RESEARCH & DEVELOPMENT 

19
Lea Lund
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Research interest

• The starting point – seen from the purpose of the development aspect is to make sure that the school develops 
a professional learning community(PLC) (ref.) 

• As a part of this starting point we investigate one of the elements in PLC: ‘Reflective dialogue’ and we explore 
how the educational leaders seem to benefit (and if not why) from the approach in the KLEO-Project (described 
above).

• How to investigate educational leadership in this process? (methodological/theoretical element)

• Scrutinizing  and searching for the school leaders’ pedagogical and educational vocabulary.

• What is the school leaders’ view on education, teaching and pedagogics?

• Is the thinking of leaders far aligned with the research on teachers’ thinking (relates to research on 
teachers thinking).

20
Lea Lund
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Bagvedliggende rationaler

• At skabe et professionelt læringsfællesskab.

• At skabe en didaktisk rational skole i udvikling.

• Her har LEDELSEN en afgørende betydning.

• Fælles didaktisk sprog på tværs

• Ledere tæt knyttet til kerneydelsen

21
Lea Lund
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At skabe et professionelt læringsfællesskab

• 5 centrale dimensioner

I. Fælles værdier og vision

II. Fokus på elevernes/ kursisternes læring

III. Deprivatisering af praksis

IV. Reflekterende dialoger

V. Samarbejde

22
Lea Lund
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Deprivatisering af praksis

• Fælles værdier og vision

• Fokus på kursisters/elevernes læring

• Deprivatisering af praksis

• Reflekterende dialoger

• Samarbejde

Artikler i:
 Voksenuddannelse
 Skolen i morgen

23
Lea Lund
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HVORDAN støtter man udviklingen af et
stærkt professionelt læringsfællesskab?

• Gennemfører refleksioner og samtaler 
med det formål at forstå sammenhængen 
mellem undervisning og læring og 
afprøve nye ting i undervisningen.

• Sikre at der hersker en udpræget 
samarbejdskultur: fælles værdier - fælles 
forpligtelse til at handle. 

• Sikre at lærerteams regelmæssigt aftaler 
egne læringsmål, problemstillinger, man 
vil udforske. 

• Sikre at man jævnligt observerer 
hinandens undervisning. 

• Sikre at man bruger evalueringer 
systematisk og gennemfører fælles 
analyse af resultaterne 

• Sikre man opsøger og anvender evidens 
og andres gode erfaringer i egen praksis. 

Vescio, Ross & Adams: A review of research on the impact
of professional learning communities on teaching practice
and student learning, Teaching and Teacher Education 24, 2008.

DuFour, DuFour, Eaker & Many: Learning by Doing. A
Handbook for Professional Learning Communities at Work,
Solution Tree Press, second edition 2010.

24
Lea Lund
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Didaktisk rationalitet

• Idealet om den didaktisk rationelle skole.

• Professor i pædagogik, Erling Lars Dale (1947 – 2011). 

25
Lea Lund
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Erling Lars Dale: 
Didaktisk rationalitet. 
En professionel skole

Lærerprofessionens praksisniveauer

• Kompetenceniveau 3: Metadiskussioner 
Pædagogikken som refleksion
Overvejelser over curriculum og mål

• Kompetenceniveau 2: Planlægning
Håndtering af curriculum og mål

• Kompetenceniveau 1: Akut handlingstvang
Pædagogisk handlen i rummet     

K3
K2
K1

Figur 1: Dales tre kompetenceniveauer. L. Lunds frie
gengivelse af Dale (1998, 1999)

Idealet om den didaktisk rationelle skole.
Professor i pædagogik, Erling Lars Dale (1947 – 2011). 

26
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Synergien på skolen og i 
lærerprofessionens praksisniveauer

• Kompetenceniveau 3: Metadiskussioner 
Pædagogikken som refleksion
Overvejelser over curriculum og mål

• Kompetenceniveau 2: Planlægning
Håndtering af curriculum og mål

• Kompetenceniveau 1: Akut handlingstvang
Pædagogisk handlen i rummet     

S
Y

N
E
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I

Erling Lars Dale: 
Didaktisk rationalitet. 
En professionel skole

27
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Guide med alle 
skabeloner 
der skal 
bruges 
i processen 

➜

1.
ANALYTISK 

FOKUS

2.
AKTIONS-

PLAN

3.
AKTION
I GANG-
SÆTTES

4.
OBSER-
VATION 

5.
MUS-

/GRUS
SAMTALEN

Gennemgang af MUS og GRUS
rundernes 5 trin

28
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Fælles for MUS-
og GRUS
rundernes 
trin

1.
ANALYTISK 

FOKUS
Diagnosticering af 

eget klasserum

2.
AKTIONSPLAN

Aktionsskabelon 
udfyldes

3.
AKTION

IGANGSÆTTES
Dataindsamling.

Læreren gør sig egne 
noter og registrerer sin 

aktions påvirkning

4.
OBSERVATION 

Leder på besøg i 
undervisningen

5.
MUS-/GRUS
SAMTALEN

Evaluerende samtale 
umiddelbart efter 
observationen. 

Kollegial didaktisk 
refleksion og evt.  

efterfulgt af justering• MUS og GRUS består af 
5 trin

• MUS og GRUS kører 
hver 3 runder i projektet

• Deltagerne trænes i 
dialog formen

• Deltagerne trænes i 
observationsfeedback-
formen

29
Lea Lund



Lea Lund - Lead & Learn

30

Fælles for MUS- og Grus runderne

• Samtalen (feedback-koncept) handler om skolens kerneydelse: 
Undervisning og elevernes læring og trivsel.

• Samtalen handler om at skabe synergi mellem K1, K2 og K3.

• Samtalen åbner op for en deprivatisering af lærerrollen.

• Samtalernes omdrejningspunkt er fokuserede på ‘sagen’ 
undervisningssagen (meningsfuld for læreren) og kvalificerer dermed 
(lederes rollen i) dialogen i en didaktisk retning.

30
Lea Lund
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Fokuspunkter fra skolernes projektansøgninger:
• Samarbejde i og udvikling af ledelsesteamet
• Professionel læringsfællesskaber
• Professionalisering af teams fx faggrupper og faggruppeledere samt klasseteams, studieretninger, årgangsteams og 

udviklingsteams
• Systematisk arbejde med MUS og GRUS også med brug af data
• Feedback til undervisere/team
• Fokus på skolernes strategiske indsatsområder i forbindelse med gymnasiereformen fx digitale kompetencer, innovation, 

karrierelæring, internationalisering, skriftlighed, Studieområdet, naturvidenskabeligt grundforløb.
• Flytte fokus til lærernes kerneopgave: Undervisning. Pædagogisk ledelse ”tæt på”
• Fælles pædagogisk kultur
• Udvikle lærernes kompetencer

MUS og GRUS er en ramme

• Skolernes ledelse kan indplacere det 
tema, de ønsker at arbejde specifikt med 
(skolens ansøgningsprojekt).

•

• Ved at sætte fokus på det sammen 
med de deltagende lærere. 

1.
ANALYTISK 

FOKUS

2.
AKTIONS-

PLAN

3.
AKTION
I GANG-
SÆTTES

4.
OBSER-
VATION 

5.
MUS-

/GRUS
SAMTALEN

31
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Agenda

1. Hvorfor undersøge skolelederes pædagogiske og didaktiske tænkning?

2. Hvilke projekter og empiriske data ligger til grund for undersøgelsen? 

3. Hvilke teoretiske afsæt. A, B, C er benyttet i projektet lead & Learn?

4. Fund

32
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Teoretisk afsæt i projektet

33
Lea Lund
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Teoretisk didaktisk afsæt bag Lead & Learn

A. Didaktiske retninger (dannelse, læreteoretisk, kognitiv, eviden - angelsaksisk/kontinental)

B. Ledelsens didaktiske roller (i forhold til den didaktisk trekant)

C. Sfards læringsanalogier (container og deltager metafor)

Til slut: Litteraturen omkring ledelse: 
Management overfor leadership i henhold til A, B, C

Til støtte i analysearbejdet af de pædagogiske lederes positioneringer

34
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A. Teoretisk didaktisk afsæt bag Lead & Learn
Didaktiske retninger

En kort oversigt over de teoretiske didaktiske positioneringer, jeg har benyttet som optik, ovenfor. Dog er
der altid overlap i sådanne skematiske fremvisninger, og opdelingen skal derfor ikke forstås dogmatisk.

Didaktisk retning Fokus

K
o

n
tin

e
n

ta
l

d
id

ak
tik

Dannelsesteoretisk didaktik  Dannelsesidealer og normer.
 Fremme selvvirksomhed, medbestemmelse, selvbestemmelse og 

solidaritet.

Læreteoretisk didaktik  At analysere og finde mulige svar - Ikke give svar.
 At teoretisere og reflektere over undervisningen vha. modeller og 

strukturer.
 Et modspil til normativiteten i dannelsesteoretisk tilgang

Konstruktivistisk didaktik  Den lærendes konstruktion af forståelse.
 At tilrettelægge undervisning og stof så den lærendes egen 

konstruktion etableres.

A
n

g
elsa

ks
is

k 
cu

rricu
lu

m

Mål – middel – didaktik  Mål helliger midlet fx via særlige kriterier for mål.

Progressiv pædagogik
Reformpædagogik

 Erfaringsbaseret – afsæt i menneskets erfaringshorisont inddrages som 
en del af den planmæssige udvikling.

 Problemorienteret undervisning.

Videnskabscenteret 
læreplansteori og kognitiv didatik

 Indholdets struktur planlægges ud fra spiralprincippet og tilpasses den 
lærende
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Didaktiske retningers fokus

• Er lederne læreteoretiske, dannelsesorienterede, evidensorienterede, reformpædagoger? 

• Anser de lærerne for at være frie selvstændige (emancipatoriske) reflekterende?

• Når jeg anlægger en teoretisk didaktisk optik på ledernes didaktiske positioneringer, vurderer jeg om lederne lægger sig tæt op ad fx: kognitiv didaktik, progressiv/reformpædagogisk orienteret 

tænkning. Eller er de primært er dannelsesorienteret? Eller positionerer de sig tæt på den læreteoretiske orienterede didaktik (Keiding, 2017)? Dvs. et modspil til normativiteten i den 

dannelsesorienterede tilgang (Wiberg, 2017).

• Heri ligger også det at undersøge, om lederne fx ser på undervisningspraksis som et fænomen, der kontinuerligt bør undersøges, ændres og justeres, som vi kender det fra ideen om den 

refleksive praktiker? (Schön, 2006, 2013). Og som vi ser det forfinet didaktisk i den læreteoretiske didaktik, hvor det netop vil være lederens rolle at støtte op om at analysere undervisningen og 

finde mulige svar sammen med læreren, dvs. ikke at give svar, men at støtte op om at teoretisere og reflekterer over undervisningen vha. Forskellige modeller og strukturer. 

• Eller ledes der ud fra ud fra en ide om læreren som en der er frit og selvstændigt (emancipatorisk) stillet og som måske i en bred reformpædagogisk og progressiv tilgang primært tager afsæt i 

menneskets og her lærerens erfaringshorisont (Øland, 2017).

• Eller anskuer lederne undervisningspraksis, som et element der skal tilføres viden i stil med en evidensbaseret praksis (Bhatti, Foss Hansen, & Rieper, 2006; Laursen, 2004), som vi kender det fra 

den medicinske verden og derved kan justeres ved hjælp af kvantitativt afprøvede metoder fra forskningen? 
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• Når didaktikken udgør kernen i en undersøgelse bliver 
grundelementerne – her omsat til: lærer/leder/sag – her 
kaldt ledelsens didaktiske trekant et afgørende 
omdrejningspunkt og analyseblik. 

• Undersøger: hvordan lederne positionerer sig didaktisk, og 
her indgår ofte deres forholden sig - til den didaktiske 
trekants tre elementer, deres samspil og synergien mellem 
disse - implicit. 

• Fx vil en konstruktivistisk didaktisk tænkning typisk have mest 
fokus på synergien på aksen mellem elev og sag, ligesom 
også den progressive pædagogik.  Den pædagogiske ledelses didaktiske trekant

B. Teoretisk didaktisk afsæt bag Lead & Learn
Didaktiske roller
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B. Teoretisk didaktisk afsæt bag Lead & Learn
Didaktiske roller

Ses ikke i data
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Transmission 
– lederen som meddeler/ formidler

Lærer Leder

Sag

Teoretisk didaktisk afsæt bag Lead & Learn

Lærer Leder

Sag

Development 
– læreren som 

maieutiker
/Sokratisk dialogpartner

Lærer Læreren

Sag

Nurturing
– læreren som terapeut/omsorgsrolle

B. Didaktiske roller

Ledelseslitteraturen:
ledership-tilgang, distribueret- eller direkte faglig ledelse.

Lea Lund
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Den pædagogiske ledelses didaktiske trekant

Meddelerrollen
Når lederen fokuserer på bevægelsen, som går fra leder – undervisning – lærer, da har lederen
vægt på at overbringe en indsigt om undervisningen. Dvs. lederen agerer som meddeler der
transmitterer fx udtaler sig om, hvordan skolen skal forholde sig til reformer eller til, hvordan den
gode undervisning skal udføres, her uden at gå i dialog med lærerne. Dette vil ledelseslitteraturen
betegne som management-ledelse eller indirekte faglig ledelse, der udstikker rammer, mål og
retningslinjer.

Omsorgsgiverrollen
Når lederen ensidigt fokuserer på aksen mellem lærer – leder, da lægger lederen udelukkende
vægt på lærerens velbefindende, her er aksen lærer – og lederrelation i fokus, som udtryk for en
leders omsorgsgiver-rolle. Sagen er her ikke i fokus overhovedet.

Maieutikerrollen
Når lederen fokuserer på bevægelsen, som går fra leder – lærer – undervisning, da foregår
interaktionen som en bevægelse fra leder sammen med lærer hen mod det fælles tredje:
undervisning, men eftersom sagens kerne er kendt af læreren kan bevægelsen også starte hos
læreren, hvor det er læreren, der udtrykker sig om undervisningen til lederen. Her påvirker de
hinanden men særligt væsentligt er det at den dominerende akse foregår mellem lærer og
undervisning. Som fødselshjælper er det lederen, der støtter læreren videre med afsæt i lærerens
allerede erhvervet kunnen og viden og sikre at dette sker ift. lærerens nærmeste udviklingszone,
som udtryk for en leders maieutiske tilgang. Dette vil i ledelseslitteraturen betegnes ledership-
tilgang, distribueret- eller direkte faglig ledelse.

B. Teoretisk didaktisk afsæt bag Lead & Learn
Didaktiske roller

Uddybende 
forklaring
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Apprenticeship – læreren som mester

• Den stiplede pil indikerer at interaktionen foregår 
som en tranformation af sagens indhold udført 
som en del af lærerens måde at udføre indholdet 
på, hvorved kursisten indlemmes i måden – in situ
- at arbejde med det pågældende stof på.

• Læreren og indholdet/stoffet er tæt forbundet til en 
bestemt praksis kontekst, hvor læreren hjælper 
kursisten ikke kun til at forstå indholdet, men også 
til at indgå i den rolle som arbejdet med indholdet 
kræver. 

• Undervisning fra dette perspektiv rummer det at 
være en udførende rollemodel og demonstrere, 
hvorledes indholdet benyttes i en særlig kontekst. 

• Denne mesterlærer rolle har været på retur i 
uddannelsessystemet, og særligt indenfor det 
almene skolevæsen, ligesom opfattelsen af 
læreren som tankpasser af uskrevne blade.

Idealet

Kursist

Sag

Teoretisk didaktisk afsæt bag Lead & Learn

Lea Lund
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C. Teoretisk didaktisk afsæt bag Lead & Learn
Sfards læringsanalogier

(Sfard, 1998 særligt p. 6,7) *I have changed ‘Student’ to ‘teacher’ and ‘teacher’ to ‘leader’

HVORDAN OPFATTER LEDEREN 
SIN TILGANG TIL LÆRERNE 

SOM LÆRENDE?

Goal of learning

Learing

Teacher*

Leader*

Knowledge, concept

Knowing

Deltager Modtager/container
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C. Teoretisk didaktisk afsæt bag Lead & Learn
Sfards læringsanalogier

Næsten samme skelnen laver 
(Meijer, de Graaf, & Meirink, 2011, p. 4 min 
betoning)
indenfor forskning i læreres identitetsudvikling, 

ift. hvordan man lærer at undervisning:

Den første handler om at:
”development is described in terms of growth
and a steadily increasing ability to cope with and 
learn from one’s experiences”. 

Den anden handler om hvordan:
“identity development is described in terms of a 

transformation process in which crises are seen 
as sources to learn from”

Sfard retter sit blik mod de mange forskellige læringsoptikker, der er 
udviklet på undervisning og læring. 

• Container / acquisition perspective : 
Et individ, der i sig selv er læringspåfyldelig, hvor hensigten er at 
beskrive det den lærerende lærer.

I form af competences, knowledge, schematic og med fokus på en 
kontinuerlig progression i et læringsforløb. 

• Participation / Participation perspective:
en inddragelse af den lærendes deltagelse i konteksten og processen.

I form af cooperation, dialogue, reflection, communication, communities
of inquiry
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Agenda

1. Hvorfor undersøge skolelederes pædagogiske og didaktiske tænkning?

2. Hvilke projekter og empiriske data ligger til grund for undersøgelsen? 

3. Hvilke teoretiske afsæt. A, B, C er benyttet i projektet lead & Learn?

4. Fund fra Lead & Lead

44
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Analyseproces og fund
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Samlede fund jf. de teoretiske optikker, A, B, C.

A. Udpræget læreteoretisk didaktikforståelse. 

B. Balancerer mellem de tre didaktiske roller: 

Gør brug af alle tre i større eller mindre grad.

Mest: maieutiker. Delt meddeler og omsorgsgiverolle.

C. Container og deltager-perspektiv afhængig af situationen.

Desuden:

Ledelsen står i en grundlæggende tilstand som i opdragelsens pædagogiske paradoks

Ledernes oplevelse af hvordan de udmønter deres ledelsesstil
Hvordan positionerer de sig set i et didaktisk lys 
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Fund jf. A. Didaktisk retning

Undersøgelsen viser, at lederne har en udpræget læreteoretisk 

didaktikforståelse. 

• Læreteoretisk didaktisk tilgang i en maieutisk optik er direkte faglig ledelse

• Lederne ønsker at facilitere en dialog, hvor lærernes ideer kommer i spil ud fra særlige didaktiske 

rammer, modeller og strukturer, som lærerne har erhvervet sig via fx kurser og dette ønsker 

lederne, at lærerne arbejder videre med sammen. 
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Fund jf. A. Didaktisk retning

• Lærerne har meget at bidrage med og den viden skal lederen bringe i spil, dvs. distribution af skolens opgaver. 

• Lederrollen er ikke blot en, der ønsker at diktere (meddelerroller) men netop at sætte lærerne selv til at samarbejde og 

viden dele (en maieutisk tilgang).

• Lederrollen skal sikre at lærerne får diskuteret fagene og udfordringerne i praksis, fordi det er lærerne der ved bedst 

og derfor skal de lyttes til og lytte til hinanden. 

• En leder forklarer herunder, hvordan lederen inviterer sig selv med til at deltage ved at være med på gulvet på en 

pædagogisk temadag.

• Lederen sørger for ikke selv at stå for at facilitere processen, hvorved det sikres, at lærerne er i dialog med lederen 

om det fælles tredje i lederens didaktiske trekant, nemlig undervisningen.

Citat eksempler 

Læreteoretisk didaktisk tilgang i en maieutisk optik er direkte faglig ledelse
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Fund jf. A. Didaktisk retning

Leder skriver i refleksionsnotat:

Arrangementet [en pædagogisk dag] blev en succes og modtaget virkelig godt af 
både personalet og ledelsen. Jeg er overbevist om at arrangementet blev godt 
fordi flere lærere følte at deres kompetencer kom i spil og at lærerne generelt 
var med i en aktiv lærerproces hvor de blev hørt, set og lyttet til. Samtidigt 
tillod jeg mig selv at stille mig blandt personalet og deltage på lige fod med dem og 
lade andre om at facilitere. Dette gav mig samtidigt muligheden for at deltage 
aktivt i debatten og neutralt komme med mine indspark i processen og 
dermed støtte op om en ”Buttom Up” proces.

(edu:lead:novice, E2018)

Citat eksempler 

Læreteoretisk didaktisk tilgang i en maieutisk optik er direkte faglig ledelse
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Leder uddyber i interview:

Jeg har sat fokus på videnudvikling og refleksion ift. pædagogik og didaktik på en hel temadag for alle lærere. Jeg har tre 
forholdsvis nyuddannede lærere indenfor innovation. Jeg har enormt stor respekt for at folk har taget en uddannelse, 
og så skal det eddermaneme også i spil. Det skal ikke bare være noget de har, det skal være noget vi har, og 
hvordan kunne jeg så bringe det i spil? Så vidste jeg at hvis jeg havde en hel temadag så sagde jeg ”det er fint, så 
lad os da få det der innovation i spil, hvordan kan vi arbejde med det?” Dem havde jeg en masse møder med … 
Samtidig så vidste jeg at ministeriet havde en konference omkring god skolestart, fordi der er så mange problematikker 
med skolestart her. Der er simpelthen et vist frafald, og hvordan er det man kan arbejde med skolestart for blandt andet at 
bakke op omkring at undgå at folk de mister begejstringen for hurtigt? (…)… Vi havde fire timer at gøre godt med. Og 
det kan man jo ikke levere en hel PD i innovation på. Så et kort oplæg om hvad havde deres oplevelse været, og 
hvordan har de brugt det og sådan lige få nogle fagtermer og fagord på og nogle didaktiske og katalogiske 
overvejelser på hvorfor det evt. kunne bruges og hvad de selv havde brugt det til som inspiration… (…)… hele 
lærergruppen kunne gå ind og bruge det bagefter. Så sagde jeg at en ting er at høre teorien, en anden ting er at prøve 
det, så nu skal vi faktisk også prøve det, og så lod jeg de tre lærere køre facilitetsrunden…(…)… Der kunne jeg så 
komme med mine idéer og skøre tanker og lade det være sådan en bottom-up tanke. Sådan lidt lobbyisme.

(edu:lead:novice, E2018)

Citat eksempler Fund jf. A. Didaktisk retning
Læreteoretisk didaktisk tilgang i en maieutisk optik er direkte faglig ledelse
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Fund jf. A. Didaktisk retning
Interviewer: 

…hvorfor er lobbyisme som du kalder det, vigtigt? Du skrev også i dit refleksionsnotat, at du 
tillod dig at være på lige fod med lærerne… Men hvorfor er det særlig vigtigt? 

Leder 

Fordi så er det hørt. Det er noget vi kan diskutere os frem til og vi er blevet hørt og set og 
kunne komme med argumenter og modargumenter og det kom frem i en debat og ikke 
noget der er en der har åbnet en dør og sagt ”det er sådan her vi skal gøre”, eller ”nu skal 
vi sætte det her i gang”. Vi er blevet enige om at det her, der er super smart. Og når man 
innoverer så er der en hel masse idéer og tanke i kamp så det er sådan lidt brainstorm og så 
kører man ned i tragten og bliver mere og mere på hvad er det egentlig der er mest brændende. 
Og for mig så var det jo dejlig nemt at kunne gå rundt på de forskellige sider og sige 
”hvad er det der er mest brændende?”. Og det viste sig så stort set at være enslydende 
for alle”

(edu:lead:novice, E2018)

Citat eksempler 
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Fund jf. B: roller

• Balancerer mellem de tre didaktiske roller 

• Gør brug af alle tre i større eller mindre grad.

Mest: maieutiker, delt meddeler og omsorgsgiverolle.

• Lederne forvalter deres didaktiske position ved at balancere mellem 

udøvelsen af disse tre roller.

Maieutiker

Meddeler

Omsorgs-
giver
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Maieutikerrolle som didaktisk tilgang 
- en præmis at håndtere ledelsens pædagogiske paradoks

• Lederne oplever og udmønter i udpræget grad deres ledelsesrolle som en maiutiker, en fødselshjælper, 
en Sokratisk dialogpartner. 

• En rolle hvor de tror på, at dialogpartneren besidder indsigt i det fælles tredje: Skolens kerneydelse –
undervisningen, jf. figur 3 lederens didaktiske trekant. Det er lederens rolle at støtte denne indsigt, så 
den kommer op til overfladen. 

• En fødselshjælper, at få et andet menneske til at finde (føde) sandheden indeni sig selv. 

• Implicit Sfards metafor om synet på lærerne som deltagere snarere end container-analogien. 

• Lederen anskuer læreren som deltagende og lederen ønsker at inddrage læreren i konteksten og 
processen, når der skal sættes pædagogiske og didaktiske initiativer i gang på skolen

Fund jf. B: Maieutikerrolle
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Maieutikerrolle som didaktisk tilgang 
- en præmis at håndtere ledelsens pædagogiske paradoks

Citat

”Fordi at man (som leder) har vel også en form for magt til at få tingene gjort. Jeg tror også 
det var vigtigt for mig som kollega at være god til at lytte til mine kollegaer (da lederen 
kun tidligere var lærer, LL). Men nu er jeg jo i en rolle hvor jeg faktisk kan få ført nogle af 
tingene ud i livet og der synes jeg virkelig det er vigtigt for mig…(…)… Men noget af det, 
som f.eks. at være tæt på lærerkollegiet og være sådan en som lærerne gider at 
komme til med ideer, det tror jeg er er en ting som er givende i den position som man 
sidder i, så man ikke skal løse alting selv og ikke få alle ideerne. Lærerne er også 
tættere på eleverne så nogle gange har de også mere føling med hvad det er for 
nogle ideer der rent faktisk virker. Så jeg tror det er vigtigt for mig som leder, hvis jeg 
skal gøre mit arbejde ordentligt og det handler jo om eleverne i sidste ende, så det er 
vigtigt for mig at være lydhør overfor lærernes ideer for de er et andet sted og kan se 
tingene fra et andet perspektiv end jeg kan.” 

(edu.lead.novice interview01, 2018)

Fund jf. B: maieutikerrollen
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Maieutikerrolle som didaktisk tilgang 
- en præmis at håndtere ledelsens pædagogiske paradoks

Citat

Lederne oplever sig selv som sparringspartnere, ikke som alvidende, men som Sokratisk 
fødselshjælper, som ifølge en leder skal føre lærerne på ’de rigtige veje’ via samtalen. 

”Det jeg gør er, at jeg støtter dem, eller jeg prøver at få dem de rigtige veje, synes 
jeg. Det gør jeg jo også hvis de er ansvarlige for et eller andet tiltag, hvis man står for 
grundforløbet, har du problemer der, hvordan håndterer du det så? Eller bekendtgørelsen, 
hvis de fx siger: ”jeg kan ikke rigtig tolke den, vil du hjælpe mig med at tolke den?” altså 
sådan nogle ting. På den måde tænker jeg at jeg er med som sådan en sparring”

(KLEO-skolebesøg E2018)

Fund jf. B: maieutikerrollen

• Tendens til, at lederne har som præmis at være indlejret i et pædagogisk paradoks.
• Herover ses dette ved at lederen ’prøver at få dem de rigtige veje’. 
• Hvordan sikrer lederen, at lærerne kan foretage egne vurderinger i deres faglige 

udfordringer uden at læreren på samme tid er afhængige af lederens direkte indblanding? 55
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At mestre at lede er i grunden at være en del af 
det pædagogiske paradoks

• Vi ser det paradoksale i ledelsens rolle overfor lærerkollegiet, eftersom ledelsen forsøger at 

balancere deres eget didaktiske råderum.

• At både lede og styre overfor det at lytte og overlade lærerne at tage ansvar selv.

• Et dilemma per se, som også ledelseslitteraturen behandler. 

• Men det er ikke blot modsatrettede opgaver der er indlejret i ledelsens opgave, de står også i 

tvekamp med det grundlæggende i opdragelsens paradoks, dét er ligeledes selve materien i 

ledernes pædagogiske opgave at intentionelt ville føre et andet menneske, men uden at virke 

opdragende. 

Citat
Fund
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At mestre at lede er i grunden at være en del af det pædagogiske paradoks

Lederteam taler om, når lærerne kommer forbi og beder om råd eller ytrer at de har problemer i undervisningen. 
Her oplever lederne sig som pædagogiske sparringspartnere et udtryk for ledelsens maiutiske tilgang som de 
kalder en coach-rolle:

Vi har en coach-rolle indimellem, som kan være når der kommer en lærer der synes de måske ikke lige magter deres 
opgave eller ”hvordan kan jeg lige håndtere denne her hverdag” eller ”den her enkelte elev, hvordan er det vi skal gøre det?”
Man kan sige min lederkollega og jeg vi kan måske godt sige ”den elev snupper jeg og så skal jeg nok lige stille rammerne 
an” men så ved vi jo også godt at så har vi også den næste og den tredje og den tiende, og det er jo ikke det der er tanken. 
Tanken er at klæde den pågældende lærer på, der står med udfordringer, på til at selv kunne håndtere situationen. 

De (lærerne) kommer til os og ”uh, hvad gør vi lige her, jeg har sådan her?” ikke? Og så sender vi den lidt retur, forstået 
på den måde at få klædt dem så godt på, ift. den udfordring de står med. Så det er dem der håndterer den.

Sådanne situationer de kommer daglig, altså jeg tror vi i vores tilgang, vi sidder jo, har kontor på gangen med underviserne, 
vi har sådan en åbendørstilgang der handler om at man stikker hovedet ind. Man [lærerne] reagerer selv, men har man brug 
for lige at vende nogle ting, så er det det man går ind og gør hos os. Og nogle gange så går de egentlig hurtig igen, efter de 
selv har snakket, fordi at de under fremlæggelsen af problematikken, selv begynder at tænke i løsninger eller 
muligheder, og der bliver det et spørgsmål om at jeg bruger aktiv lytning, jeg bruger det at stille uddybende 
spørgsmål, sådan så at vi får situationen beskrevet ret hurtigt, for de er altid midt i et eller andet.

Så går de faktisk selv ud igen med en eller anden plan for hvad de kan gøre, eller flere muligheder. For lige at spille 
den op i mod mig ”Hvad er det lige du tænker, for jeg tænker sådan og sådan” og så går de ud igen og siger ”nu ved 
jeg i grunden godt at det er sådan og sådan jeg kan gøre” …(…)… Og nogle gange når vi har haft snakken med 
hinanden, så bringer jeg den på banen også. Siger ”hvordan kan jeg støtte dig til at du selv kan gå videre med det?” 
ikke at jeg afviser dem, men jeg lytter til, hvad kan de selv mener.

(KLEO skolebesøg E2018 – GF interview)

Fund:

Leder 1

Leder 2

Leder 3
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At mestre at lede er i grunden at være en del af 
det pædagogiske paradoks

• Dialogen viser os ledernes hensigt er at ’klæde lærerne på’ at sikre, at det er læreren selv der ’håndterer udfordringen’.

• Lederens rolle er da at være den der lytter og stiller uddybende spørgsmål ift. deres fælles tredje, og derefter giver et lille skub.

• Det er læreren der skal gå vejen selv i Kantiansk forstand kan ledelsen ikke gå vejen for læreren da det ikke er lederen, der pragmatisk 
set skal forestå undervisningen.

• Lederne mener at lærerne skal foretage egne vurderinger i deres faglige udfordringer dog i dialog med lederen – men uden at de på 
samme tid er afhængige af lederens direkte beslutningstagen eller indblanding. 

• Dette venlige lille skub og ledelsens intention om at få lærerne på rette vej, ses i citatet herunder fra en lederdialog. 

• Her er lederens opmærksomhed på at en gruppe lærere har igangsat en lidt for forsigtig aktion som en del af skoleprojektet KLEO, men
lederen mener ikke, at lærerne har ladet sig forstyrre i tiltrækkeligt høj grad i deres hverdagspraksis. 

• Dog pointerer lederen, at det er godt at læreren føler sig tryg og af sig selv kommer frem til at turde noget mere, vi ser altså det
knivsæg, lederen  går på, som udtryk for det pædagogiske paradoks, for hvordan indvirke udefra på en indefra drevet proces?

Fund
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At mestre at lede er i grunden at være en del af 
det pædagogiske paradoks

… lærerne kan måske lave mere eksperimenterende aktioner i deres undervisning på sigt. 

Jeg tænker, det er en proces, vi er igennem. Bare det at de gjorde det. Altså, der var en af de 

mest garvede lærer, hun var simpelthen så nervøs og spændt inden og på selve dagen, den 

pædagogiske dag og sagde ’Uha det er godt nok lidt grænseoverskridende for mig det her og nu må 

vi jo så se, hvordan det går’, men når jeg så kommer med ind og ser at hun var virkelig, virkelig 

bekymret. Det klarede hun, altså hende skal man måske lige lade falde til ro. Men hun var sørme 

med og hun gjorde en stor indsats og det gik jo super fint. Næste gang kan hun nok rykke lidt 

mere, så det er også en proces, vi er i gang med, tænker jeg. Altså, stille og roligt”

(dialog i FG interview ERFA/ KLEO 2018)

• Lederen er opmærksom på lærerens nærmeste udviklingszone og er ikke omsorgsgiver men maieutisk, da lederen kan se, at 
læreren har mere i sig fagligt set. 

• Læreren skal blot ikke presses for vidtgående, men skal støttes i at udvikle sin tilgang til at turde eksperimentere mere i sin 
undervisning. 

Fund

59
Lea Lund



Lea Lund - Lead & Learn

60

At mestre at lede er i grunden at være en del af 
det pædagogiske paradoks

Ledergruppe diskuterer, hvordan de via didaktisk udviklende dialog kan kvalificere undervisningen.

Leder 1:

Det, der er udfordringen, er når man kommer ind som leder [og observerer undervisning], det er at have en 
dialog, der ikke har den der magtskygge bag sig, ikke? Det er jo et evigt dilemma og insistere på en 
pædagogikfaglig diskussion, og så sige ”det er det vi har” og jeg spejler det kun, og det kan man sige det 
gik herfra til solen brænder ud. Det er helt klart at man føler sig bedømt som lærer. Ja, det er jeg ikke i tvivl 
om. Altså sådan er det jo.

Leder 2:

Jeg har også været pædagogikum-vejleder, jeg synes da også det fine i at være vejleder det er at 
vedkommende ikke skal blive en tro kopi af mig…(…)… Så den form for bedømmelse bliver man nødt til at 
holde ude af det, ellers er det lige meget, så kan vi ligeså godt producere nogle robotter.

(KLEO-lederdialog efterår 2018)

Fund

60
Lea Lund



Lea Lund - Lead & Learn

61

At mestre at lede er i grunden at være en del af 
det pædagogiske paradoks

Jf. citater ovenfor

• Lederkollega 2 udtrykker at det bedømmende må lægges til side, eftersom denne leders 
intention og pædagogiske ideal netop ikke er en meddelende eksperts rolle. 

• Det er netop at være en maiutisk leder, der tager afsæt i den dialog, som leder og lærer kan 
have om den observerede undervisningssituation. 

• Lederne tilskynder selvstændige lærere, som de støtter på Sokratisk vis i processen, som i 
distribueret ledelse. 

• Når lederne udtrykker deres maiutiske tilgang er de ofte også didaktisk positioneret ved den 
læreteoretiske didaktiktilgang, og her ser vi den faglige substans i Voxteds direkte faglige 
ledelse.

Fund
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Fordelingen mellem roller

Maieutiker

Meddeler

Omsorgs-
giver

Kommende eksempler på 
meddelerrolle og omsorgsgiver
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Meddelerrolle som didaktisk tilgang 
- lederen har overblik og sætter rammer og retning 

• Lederne mener, at de skal have overblikket for lærerkollegiet og sørge for at 
rammerne er i orden. 

• Det er lederens job at kunne forklare og give overblik og at kunne sikre en ro på 
arbejdspladsen. 

• Det kan være i det daglige arbejde, hvor lederen ønsker at simplificere 
kompleksiteten for læreren så læreren kan fokusere på sin undervisning. 

• Fx sørger de for at give et overblik, således at læreren ikke skal bruge sin 
arbejdstid og energi på småting som datoer for møder og den slags. 

• Eller det kan også være over længere perioder som fx ved store forandringer 
der kommer udefra, i form af reformer eller fusioner. 

Fund jf. B: roller Eksempler på meddelerrollen
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Meddelerrolle som didaktisk tilgang 
- lederen har overblik og sætter rammer og retning 

Citat
Leder, 

KLEO efterår 2018

At være den person der går forrest, forklarer og giver overblik over nye situationer, såsom 
reformtiltag. At minde skitsere uddannelsens formål for lærerkollegiet:

Man skal mingelere lidt mellem, at man skal have det store overblik, at man skal 
formidle retningen og det er både skolens retning og lovgivningens retning og hvad 
er det for nogle strømninger vi er nødt til at tilpasse os nu, og hvad er det for nogle 
ting vi har sat fokus på her på skolen lige nu. Både på ledelses niveau, men selvfølgelig 
også nogle aftaler vi har lavet med hinanden. Og forsøge at sørge for, at det er tydeligt 
for alle hvorfor vi går den retning vi går. Og hvilken retning vi går. Det er jeg i hvert fald 
blevet mere og mere bevidst om at det skal man sige mange gange, at i starten tænkte jeg: 
vi ved da alle sammen hvorfor vi er her og hvor vi skal hen og hvorfor. Så det satte jeg ikke 
mange ord på, men det er jeg bliver mere bevidst om, at det kan man sådan set ikke sige 
for tit….(..)…. Det perspektiv på arbejdet synes jeg er vigtigt. Altså helt helt overordnet 
uddannelsesformålet, det er faktisk godt at få sagt en gang i mellem”

Fund jf. B: meddelerrollen
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Meddelerrolle som didaktisk tilgang 
- lederen har overblik og sætter rammer og retning 

• Lederen herover har taget rollen på sig som meddeler, den der formidler 
et overblik og viser hvilken vej og med hvilket formål skolen virker. 

• Lederne gør en dyd ud af at berolige lærerne, når det er nødvendigt. 

• Lederne oplever, at de må skærme lærerkollegiet ved fx at pakke 
udefrakommende reformer ind, for at få dagligdagen til at fungere. 

jf. Sfards læringsoptik:

• Når lederne udfører denne del af deres opgave, anser de lærerne i lyset af en 
modtager-analogi, og læreren opfattes som en der modtager information og 
rammer for alles bedste, da lederen her tager teten og ved bedst og i Voxteds
termer udøver indirekte faglig ledelse (management).

Kommentar til 
ovenstående 

citat

Fund jf. B: meddelerrolle
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Meddelerrolle som didaktisk tilgang 
- lederen har overblik og sætter rammer og retning 

Rolle som meddeleren, der er formidler af en 
sag og som overbringer et indhold og sætter 
rammerne har en relation til didaktikken idet vi 
fx så ovenfor, når lederen skitserer det 
uddannelsesmæssige formål med det at bedrive 
skole. 

Her indtager lederen ikke en omsorgsgivende 
rolle eller en maieutiker rolle. Lærer

Sag

Leder

Fund jf. B: roller
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Meddelerrolle som didaktisk tilgang 
- lederen har overblik og sætter rammer og retning 

Citat
Leder, 

KLEO efterår 2018

Samme lederen som ovenfor har udfyldt nogle forberedelsesspørgsmål og har skrevet at 
lederens roller er at være ”retningssættende - med fokus på uddannelsens formål, politiske 
signaler, efterspørgslen og skolens strategi”.

Lederen uddyber i interviewet: ”Der tænker jeg på det meget overordnede plan at få 
fortolket loven og de politiske signaler og skolens strategi til hvordan gør vi så for at 
nå derhen hvor vi skal. Og det er meget lidt på personniveau.” 

Lederen ser det som sin rolle at agere den oplyste meddeler, der skaber overblik og sikrer 
arbejdsroen og fortsætter: 

”… [i] sådan et helt politisk forlig [er det lederens rolle], hvor man på en eller anden måde 
skal være med til at formidle, hvor er det væsentlige i det her og hvor skal vi prioritere og er 
der grund til bekymring, og hvis der er det, så alligevel sikre sig at den bekymring ikke løber 
løbsk [hos lærerne]”

Fund jf. B: roller
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Omsorgsgiverrolle som didaktisk tilgang 
- det relationelle aspekt af leder-lærer forholdet
• Lederne ønsker at håndtere opgaven som leder, hvor de netop udstikker rammer – som meddeleren –

men samtidigt er fokuseret på omsorgsgiverrollen, som er lyttende i personlige og ikke faglige forhold. 

• Lederne tilstræber også at være tæt på sine medarbejdere.

• Termen ’omsorgsgivende’ er et udtryk for en leder, der gerne vil dialogen og sikre lærerens 
velbefindende og har et stærkt fokus på forholdet mellem lærer og leder. 

• Snakken over kaffen og i spisepausen.

• Ledernes opmærksomhed på at få sagt godmorgen til alle.

• At vise lærerne, at de er tilgængelige og har døren åben til deres kontor.

• Det er vigtigt for lederen at lærere og leder lærer hinanden at kende og ikke kun taler om faglige sager

Fund jf. B: roller
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Omsorgsgiverrolle som didaktisk tilgang 
- det relationelle aspekt af leder-lærer forholdet

Citater

”Så som leder har jeg det fint med at være den der sætter deres tanker i gang pædagogisk men samtidig 

synes jeg, at jeg har lyst til at være et menneske, som de kan søge til også i de hårde tidspunkter i deres liv. 

De viser tillid til mig, og det vil jeg også gerne tage til mig”. 

(EDU:LEAD:NOVICE refleksionsnotat, 2018)”. 

”… Sådan rent skoledriftsmæssigt, er det ikke en fordel at folk bliver drevet ud hvor det går helt galt.

(KLEO-leder interview, 2018). 

”Hvad vil det sige at jeg skal være en lyttende leder? Det handler om at jeg gerne vil huske at det er 

mennesker jeg arbejder med. Jeg vil gerne lede igennem tillid og jeg tror på at tillid opstår ved at man ser folk 

som de hele mennesker de er. Et kendetegn på at jeg har opnået lærerenes tillid er hvis de tør komme til 

mig med professionelle ideer, men også med personlige problemer” 

(EDU:LEAD:NOVICE refleksionsnotat, 2018)

Fund jf. B: Omsorgsgiverrollen
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Omsorgsgiverrolle som didaktisk tilgang 
- det relationelle aspekt af leder-lærer forholdet

Citater

En leder udtrykker dette rammesættende ved beskrivelsen af sig selv som et løg med flere lag og de 
personlige lag vil denne leder ikke undvære:

Der er ”Men jeg tror bare at som leder er der ikke så mange lag. Og jeg bliver sådan helt pillet som et løg, 
når man tager lagene af, og der er nogle af dem som jeg tænker at dem kan jeg leve uden og så er der 
nogen af dem hvor jeg tænker at det nægter jeg at leve med. Og det her med at være et menneske er 
meget nødvendigt for mig. At være der for dem og have en forståelse for de ting de går igennem. Ikke 
som leder kun at tænke på aflysninger af timer, skal finde ud af om det her går ud på at jeg skal aflyse fem flere 
af hendes timer i næste uge, men rent faktisk at være et menneske der rent faktisk forstår hvad er det de går 
igennem og hjælpe dem, hvis det er det jeg kan ud fra mine egne erfaringer eller ud fra et menneskeligt syn –
hvad gør vi normalt i de her sammenhænge eller situationer, og ligger alt det her der hedder arbejde og 
hører til jobbet til side, i de der fem minutter, hvor det bare handler om to mennesker der snakker om 
noget helt tredje. 

Citat fortsætter

(EDU:LEAD:NOVICE Interview 2018)

Fund jf. B: Omsorgsgiverrollen
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Omsorgsgiverrolle som didaktisk tilgang 
- det relationelle aspekt af leder-lærer forholdet

Citater

Citat fortsat…

Der er noget tillid, ellers bryder man jo ikke sammen foran nogen (som denne leder har erfaret at lærere 
kan gøre når de kommer til lederen). Og det vil jeg gerne bevare. Fordi nogle gange har jeg også lagt mærke 
til, at det duer heller ikke at være deres ven. Men der er nogle situationer, hvor jeg bare kan være 
menneske og nogle hvor jeg kan være lederen…(…)… jeg vil bare gerne holde fast i det der stadigvæk 
er et menneske, og have forståelse for deres problemer. Familieproblemer eller kæresteproblemer, 
hverdagsproblemer eller hvad ved jeg. Så det hele behøver jo ikke at handle om arbejdsstedet og alt 
muligt andet der hører til.  Og det kunne være mega fedt at man kan komme ind til en leder med et 
problem og så sige ”hvis jeg virker fraværende, så er det derfor”. Men jeg synes også det er vigtigt for 
den leder, at hvis man har den information, at man en gang imellem lige kan give et klap på skulderen og sige 
”jamen, hej” på en anden måde end man plejer og spørge ind til ”hvordan går det i dag? Går det lidt bedre end 
sidste uge?” … Det tror jeg også handler om at man skaber nogle glade medarbejdere og en rigtig 
behagelig arbejdsplads”

(EDU:LEAD:NOVICE Interview 2018)

Fund jf. B: Omsorgsgiverrollen
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Fund jf. C. Sfards læringsanalogi

Undersøgelsesspørgsmål:

• Hvordan udkrystalliseres disse induktive fremkomne temaer sig i en deduktiv 

søgen efter den pædagogiske ledelses 

læringsorienterede positionering 

vha. Sfards metaforer lærerrolle-analogien

• Hvordan opfatter lederen sin tilgang til lærerne som lærende? 

• Hvordan forstår lederen sin egen didaktiske rolle som leder?
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Fund jf. C. Sfards læringsanalogi

• Lederne pointerer at lederen nogle gange ved bedst:

meddeler rollen og Sfards container metafor for læring

• Ledere ønsker at hjælpe lærerne med at skabe overblik eller sikre en god og overskuelig 

arbejdsdag (være stødpude) og derfor ved lederen hvornår der skal/ ikke skal sættes gang i flere  

projekter (skibe i søen)  det er denne meddeler rolle og container metafor. 

Men på den anden side er lederne også maieutikere og hylder participation metaforen: 

• Vil ikke at presse fx feedback-tiltag som et koncept ned over hele kollegiet: metodefrihed! 

• Nødt til at lytte til lærerne, være med på gulvet, høre deres synspunkter, man ønsker at inddrage 

lærerne og lytte til deres synspunkter da det er dem der ved bedst. Man ønsker at skabe en dialog 

(opretter dialoger fast hver 4. uge og inviterer sig selv til faggruppemøderne)
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Fund jf. C. Sfards læringsanalogi

Lederdialog: Balancegang sikre et kontinuerligt pres og sikre at holde igen:

”… jeg ser det som min rolle, mere at sørge for et kontinuerligt pres 

overfor [lærerne], der hvor jeg synes, det skal være, i højere grad end at 

det er min rolle, at gå ind og holde igen.”

En anden leder kommenterer:

”Men det er jo en balance. Altså, det kan jo ikke nytte noget man fiser 

derudaf og pludselig, så ser man sig tilbage og så er der mennesketomt.

(ERFA dialogmøde KLEO, efteråret 2017 )

Citat eksempler 
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Fund jf. C. Sfards læringsanalogi

• Det er i udpræget grad lederen som maieutiker som også indeholder Sfards perspektiv på lærerne som 
deltagere, der er tydeligst.

• Dertil kommer at dels meddelerrollen og omsorgsgiverrollen udgør under halvdelen af de samlede antal 
kodninger i analyserne.

• Lederne balancer og ønsker at sikre at de matcher lærernes nærmeste udviklingszone. 

• Lederne oplever at de skal have overblik over det passende pres på skolens medarbejdere og at de 
nogle gange ved bedst, men de erkender, at der er ulemper ved contianer-tilgangen.

• Opererer på en balancebom, som ledelseslitteraturen også pointerer (Lüscher, 2012, 2018).

Deltagermetafor:

Containermetafor:
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Tak for jeres tid…

• Har I kritisk konstruktive input? Spørgsmål eller bud på den vinkel jeg har 
præsenteret?

• Er i færd med et manus til en bog til ledere, som bygger på denne tilgang.

• Brugsbog til efteruddannelsesprogrammer i Danmark 

• Fx pædagogisk diplom uddannelse i ledelse.
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