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Formål: at undersøge ledelsens didaktiske positionering 

Hvorfor undersøge lederes didaktiske positionering? Den pædagogiske ledelses rolle er kommet på 
dagsordenen både ministerielt, forskningsmæssigt og ude på uddannelsesinstitutionerne. I den seneste 
gymnasiereform er det fx et krav, at skoleledelsen kommer tættere på skolens kerneopgave: undervis-
ningen. Ledelsens roller består ikke blot i implementering af arbejdstidsregler, økonomiske tilpasninger 
og planlægningsmæssige, administrative opgaver. Der er også behov for at udvikle skolernes pædago-
giske ledelse, med særligt henblik på, at ledelsen kommer tættere på deres medarbejdere dvs. den 
faglige-pædagogiske praksis at udøve direkte faglig ledelse eller distribueret ledelse. Det fremgår end-
videre af en række undersøgelser, at den pædagogiske ledelse har en central funktion i udviklingen af 
uddannelsernes kvalitet, samt at der er behov for at styrke den lokale pædagogiske ledelse primært 
med fokus på feedback mellem undervisere og ledere.1 Det er et didaktisk tema også aktualiseret af 
Uljens og Ylimakis (2018) intention om at bygge bro mellem den pædagogiske ledelse, curriculum og 
didaktik.  
 

Empiri og undersøgelsesspørgsmål 

Der rapporteres her i paperet fra empiri indsamlet på danske gymnasiale ungdomsuddannelser landet 
over, på tre igangværende forsknings- og udviklingsprojekter, samlet set kaldet: Lead&Learn – Educati-
onal Ledership2. Formålet er for det første at vise, hvordan man kan undersøge lederes didaktiske optik. 
Formålet er for det andet at undersøge, hvad disse danske ungdomsuddannelsers pædagogiske ledere 
er rundet af. Hvordan forstår og udmønter lederne deres rolle, anskuet i en didaktisk optik?  
 

Didaktisk og læringsteoretiske ramme 

Der er benyttet tre teoretiske perspektiver som didaktisk analyseramme: didaktiske retninger, didakti-
ske roller og læringsanalogier, som støtter os i analysearbejdet af de pædagogiske lederes didaktiske 
positioneringer. Dertil er udviklet en ledelsens didaktiske trekant, som optik.  

                                                           
1 Vedr. danske forhold: Der eksisterer ikke en decideret obligatorisk lederuddannelse til den pædagogiske ledelse på de danske 
ungdomsuddannelser. Men når man ser på skolernes stillingsopslag, så forventes det, at den pædagogiske leder har tilegnet 
sig et fundament i sit pædagogikum eller via erfaring fra lignende stillinger. 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.  
2 Undersøgelsens titel: ’Lead & Learn’ indebærer den dobbelte betydning, at det på den ene side er lederen der leder lærernes 
læring(smuligheder) og samtidigt på den anden side at lederen selv i en læreproces. 
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Fund 

Undersøgelsen viser, at lederne har en udpræget læreteoretisk didaktikforståelse. Den læreteoretiske 
tilgang viser sig ved, at 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. Dertil kommer, at lederne balancerer mellem 
de tre didaktiske roller: Meddeler, omsorgsgiver og maieutiker, og gør brug af alle tre i større eller min-
dre grad. Det er lederen som maieutiker, der træder tydeligst frem, hvor dels meddelerrollen og om-
sorgsgiverrollen tilsammen udgør under halvdelen af de samlede antal kodninger i analyserne og 
maiuetikeren står for den anden halvdel. Lederne forvalter deres didaktiske position ved at balancere 
mellem udøvelsen af disse tre, og ved at økonomisere på en sådan måde, at meddelerrollen og om-
sorgsgiverrollen tilsammen udgør samme vægtning som maiutikerrollen. Vi ser ligeledes det paradok-
sale i ledelsens rolle overfor lærerkollegiet, eftersom ledelsen forsøger at balancere deres eget didakti-
ske råderum – det at både lede og styre overfor det at lytte og overlade lærerne at tage ansvar selv – 
hvilket er et dilemma per se, som også ledelseslitteraturen behandler. Men det er ikke blot modsatret-
tede opgaver der er indlejret i ledelsens opgave, de står også i tvekamp med det grundlæggende i op-
dragelsens paradoks, dét er ligeledes selve materien i ledernes pædagogiske opgave at intentionelt ville 
føre et andet menneske, men uden at virke opdragende.  
 

Læsevejledning 
I dette arbejdspaper tages der afsæt i kvalitative data fra forskningsprojektet Lead&Learn, som under-
søger, hvordan den pædagogiske ledelse oplever at udmønte sin rolle set i et didaktisk perspektiv. Her 
beskrives først, pædagogisk ledelse som det er undersøgt forskningsmæssigt og hvordan interessen, fra 
ministerielt hold og skolernes praksis er intensiveret. Dernæst beskrives det, hvordan det den pædago-
giske ledelses didaktiske positioneringer er undersøgt og slutteligt beskrives fundene som perspektive-
res til den internationale diskussion om koblingen mellem ledelse, curriculum og didaktik.  
 

Fokus på pædagogisk ledelse i uddannelsesforskningen 
Ledelse i uddannelsessammenhænge er et internationalt didaktisk tema aktualiseret forskningsmæssigt 
af Uljens og Ylimakis (2018) i form af deres intention om at bygge den bro der pt ikke eksisterer mellem 
felterne ledelse, curriculum og didaktik. 
 
Særligt i Nordamerika 3er der foretaget en omfattende række undersøgelser som viser, at skoleledelse 
har betydning for elevernes læringsudbytte (jf. Andersen & Winther, 2011). Og i dansk skolepraksissam-
menhæng har særligt den amerikanske Robinsons (2015) forskning vundet frem  som blandt andet pe-
ger på en positiv effekt af ledelsens rolle gennem at fremme og deltage i læreres læring og udvikling og 
ved at  ledelsen fastlægger mål for og forventninger til elever og lærere. Ligesom interessen for udvik-
lingen af skolen som et professionelt læringsfællesskab i Danmark har kastet lys på lederens rolle 
(Albrechtsen, 2015; L. Qvortrup, 2016) med import fra nordamerikansk skolepraksis (R. Dufour & 
Marzano, 2015; Richard Dufour, Dufour, Eaker, & Many, 2016; Marzano et al., 2016; Stoll, Bolam, 
McMahon, Wallace, & Thomas, 2006). Men den danske forskningslitteratur om sammenhængen mel-
lem skoleledelse og elevresultater og trivsel er ligesom den nordeuropæiske ganske begrænset 
(Rambøll & DCU, 2014).  
 

                                                           
3 og litteratur om skoleledelse og skolelederen som pædagogisk leder, primært med henblik på at undersøge sammenhængen 
mellem skoleledelse og elevpræstationer. Dette er et særligt resultat af de politisk-administrative styringsmekanismer på ud-
dannelsesområdet (i USA), i deres målsætning om at styrke elevernes faglige resultater (afsæt i loven: No Child Left Behind) 
som har affødt et stærkt fokus på lederens ansvar for og evne til at styrke elev-præstationer (educational accountability). 
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Der er aktuelt i disse år nationalt set, en intensiveret interesse for den pædagogiske del af ledelsens 
rolle i uddannelsesinstitutioner på grundskoleniveau og nu også begyndende i gymnasialt regi. Den dan-
ske forskningsinteresse for kortlægninger og undersøgelser af skoleledelsens rolle pædagogisk set er  
steget de seneste år særligt som følge af reformer (Andersen & Winther, 2011; Rambøll & DCU, 2014; 
Undervisningsministeriet, 2017; UVM, 2015) hvorfor der også er litteratur henvendt til praksis (EVA, 
2015; Fastholdelsestaskforce, 2016; Sørensen & Petersen, 2015, 2017; Voxted, 2016). Det sker i særde-
leshed fordi skolelederne anses for at være medansvarlige for at sikre, at reformer udmøntes. Vi så det 
ved folkeskolereformen (UVM, 2015, p. 8), der ligesom gymnasiereformen stiller nye og skærpede krav 
til skoleledernes rolle, herunder skolelederens forventede evne til at løse en række pædagogiske ledel-
sesopgaver (jf. ’Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (juni 2016)’). Reformerne afspejler den 
øgede interesse for at opnå viden om skolelederens betydning for elevernes læring, trivsel og alsidige 
udvikling. Undersøgelsen ’ledelse, læring og trivsel i folkeskolen’ af SFI (Andersen & Winther, 2011) er 
den første undersøgelse i Danmark, der undersøger effekten af skoleledelsens faglige resultatet og har 
påvist sammenhænge mellem forskellige aspekter af skoleledelse og elevernes læring og trivsel. Fx at 
skoleledelse har betydning for elevernes læring og at det i høj grad handler om at skabe et miljø på 
skolen, hvor faglighed vægtes højt, og hvor de professionelle samarbejder om at analysere og udvikle 
pædagogiske metoder. Undersøgelsen konkluderer at: Lærerne trives bedst på skoler, hvor ledelsen 
involverer sig meget i pædagogiske spørgsmål, og hvor der er et stærkt fagligt miljø. Vi har altså en del 
indikatorer på at ledelsen har en betydning for skolen, lærerne og elevernes udbytte (i folkeskoleregi), 
men som EVA konkluderede i 2015 ved vi ikke meget om, hvordan den pædagogiske ledelsesopgave (i 
folkeskoleregi) egentligt ser ud i praksis (2015). Og eftersom ungdomsuddannelsesforskningen ikke er 
længere fremme end grundskoleforskningen på dette felt kan vi læne os op ad den forskning, der er på 
folkeskoleregi, men altså konstatere at det nationalt er svagt forskningsmæssigt udforsket. 

 

Dansk praksisrettet ledelseslitteratur bredt set 
Ledelsens opgaver og roller har længe været undersøgt udenfor den pædagogiske verden. Indenfor 
ledelseslitteraturen taler man om ’leadership’ overfor ’managemant’. Den ledelsesmæssige opgave er 
at finde balancen mellem disse og derved sikre en mobilisering af (mængde og type) af leadership og 
management (Larsen & Mogensen, 2018, p. 37). Managementtypen spørger typisk til hvordan og hvor-
når (styrer og koordinere forandring). Leadershiptypen typisk spørge til hvad og hvorfor (skaber foran-
dring og udvikling). Management er en nødvendig tilgang, hvor man igennem data, systemer, planlæg-
ning og beregninger, samt via kontrol sikrer optimering af produktionsflowet. Leadership et mere et 
personbåret mindset, med afsæt i menneskelige kvaliteter og personligheder, ”der skaber en kultur og 
et værdisæt, der forplanter sig som engagement og ideologisk fodslag til det miljø, man er leder for” 
(Larsen & Mogensen, 2018, p. 40). Der er brug for begge dele og deri ligger ledelsens dilemma ifølge 
ledelseslitteraturen gemt. 
 
Også i dansk uddannelseslitteratur omkring pædagogisk ledelse ser vi management overfor leadership 
i form af termerne ’delegeret ledelse’ overfor ’distribueret ledelse’, Voxted (2016) kalder denne skelnen 
for ’indirekte’ (management=delegeret) og ’direkte faglig ledelse’ (leadership=distribueret) (Ringvad, 
2018). Delegeret ledelse er, når en leder deler noget af sin ledelsesopgave ud til kompetente medarbej-
dere, der så løser opgaverne. Her er tale om envejskommunikation. Og når ledere delegerer opgaver, 
er der risiko for, at de mister indsigt i, hvordan problemer løses i praksis. Gennem distribueret ledelse 
er lederne en del af problemløsningen og bliver dermed delagtige i læring og videndeling. Distribueret 
ledelse er karakteriseret ved en tovejskommunikation, hvor parterne gensidigt påvirker hinanden, og 
bringer ledere tæt på praksis, og samarbejdet kan udvikles til professionelle læringsfællesskaber 
(Sørensen & Petersen, 2015, 2017).  
 
Det interessante i en pædagogisk sammenhæng er, at ledelseslitteraturen udenfor uddannelsesverde-
nen definerer ledelsesopgaven som fyldt med paradokser og dilemmaer. Dilemmaerne ligger indlejret i 
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det, der kaldes ’ledelse i norden’, karakteriseret ved ”involvering, ansvar, autonomi, lav magtdistance” 
(Larsen & Mogensen, 2018, p. 13).4 Fx beskriver Lüscher, hvordan ledere på den ene side forventes at 
lede med faste skridt, og samtidig på den anden side har tvivlen med som sin konstante følgesvend, hun 
beskriver hvordan lederskabet er underlagt paradoksale vilkår. Ledere må forsone sig med oplevelsen 
af at lede i et felt af paradokser, der ikke kan eller skal løses. Hun betegner det som ’Ledelse gennem 
paradokset’(Lüscher, 2018) og ’Lederen mellem tvivl og handlekraft’ (Lüscher, 2012). Inspireret heraf 
giver Larsen og Mogensen gode råd i bogen ’Dilemmaledelse i praksis –  31 værktøjer til den værdiska-
bende leder’, hvis hensigt er at styrke ”konkurrenceevnen i erhvervslivet” (2018, p. 5).5 Paradokset be-
handles ligeledes som del af ledelseslitteraturen i den offentlige sektor  (Jongh, Albæk, & Nybo, 2018; 
Meier, 2018). Ligesom antologien ’Den modige leder’ (Mellon, 2018) understreger, er ledelse i dag mere 
end blot management rollens styring og kontrol. 

 

Fokus på pædagogisk ledelse i danske reformer6 

TALIS7 rapporten fra 2013 viser at danske lærere oftest får feedback fra andre lærere og lidt sjældnere 
fra skoleledelsen (EVA, 2013, p. 6) ligesom det også er meget forskelligt, hvor ofte danske ungdomsud-
dannelsesledere bliver evalueret og/eller modtager feedback. Omkring en tredjedel af grundskolele-
derne og en fjerdedel af ungdomsuddannelseslederne bliver evalueret og/eller modtager feedback min-
dre end en gang om året (p. 7). 80 % af ungdomsuddannelseslærerne oplever ikke, at den feedback, de 
modtager, baseres på en grundig vurdering af deres undervisning. Næsten samme andel oplever ikke, 
at skolelederen har effektive metoder til at bedømme deres undervisningspraksis (p.8). Særligt viste 
TALIS, at ledelsen bruger størstedelen af deres arbejdstid (51 %) på administrative og ledelsesmæssige 
opgaver. De bruger henholdsvis 18 % og 19 % af deres tid på opgaver og møder relateret til indholdet i 
undervisningen og selve undervisningen. Danmark er det land blandt sammenligningslandene, hvor 
grundskole- og ungdomsuddannelseslederne sjældnest har overværet undervisning i klasserne (p. 13). 
 
I den seneste gymnasiereform (ref.) fremgår det af ’Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (juni 
2016)’, at implementeringen kræver omstilling på skolerne og udvikling af den pædagogiske praksis, 
samt at den lokale indsats skal understøttes, så skolerne kan nå reformens mål. Det fremgår endvidere 
af en række undersøgelser (EVA, 2013, 2014), at den pædagogiske ledelse har en central funktion i 
udviklingen af uddannelsernes kvalitet, samt at der er behov for at styrke den lokale pædagogiske le-
delse primært med fokus på feedback mellem undervisere og ledere. 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK, 2018) beskriver i et udbudsmateriale for udviklingen af 
Faglig Pædagogisk Ledelse i de gymnasiale uddannelser, at der er behov for at udvikle gymnasieskoler-
nes pædagogiske ledelse, med særligt henblik på, at ledelsen kommer tættere på deres medarbejdere 

                                                           
4 Jf. kontrastryringstyper. Selve kernen i dilemmaet handler om mellemmenneskelige indflydelsesprocesser, sty-
ring, aktivering af menneskers ressourcer og engagement, koordinering, konfliktløsning og kvalitetssikring. Nogle 
af disse dilemmaer er organisatorisk betinget – drift kontra udvikling, centralisering kontra decentralisering, pris 
kontra kvalitet, specialisering kontra bredde – hvor andre er betinget af enkeltpersoner eller kategorier af ansatte 
– trivsel kontra effektivitet, stor kontra lille lønspredning, talentudvikling for alle kontra en elite, team- kontra 
individuel præstation (Larsen & Mogensen, 2018, p. 13). 
5 Og de understreger i den sammenhæng, hvordan termen ’dilemmaledelse’ er balancepunkternes paradis. Dvs. at ledere lever 
med dilemmaer. Dilemmaerne er et vilkår, lederne lever af og for dem, det er fagligt og personligt givende men også bela-
stende. 
6 Pædagogisk ledelse er i fokus i forhold til folkeskolen har man på organisatorisk niveau sat fokus på ledelsens rolle som en 
aktiv del af det pædagogiske og didaktiske arbejde der foregår på skolen – som pointeret i rapporten om ’Ledelse af den nye 
folkeskole’, skal skoleledelsen ”tæt på kerneopgaven” (UVM, 2015, p. 8), som også nu er kommet til det gymnasiale område. 
Vi ser altså reformerne efterspørger det som ledelseslitteraturen kalder ’distribueret’ ledelse (Sørensen & Petersen, 2015, 
2017) eller ’direkte faglig ledelse’ (Ringvad, 2018; Voxted, 2016).  
7 TALIS: Teaching And Learning International Survey er OECD’s internationale undersøgelse af undervisningspraksis på grund-
skole- og ungdomsuddannelsesområdet. 
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og den faglige-pædagogiske praksis. Det ledelsesmæssige arbejde har i en årrække været meget foku-
seret på implementering af de nye arbejdstidsregler (OK13), økonomiske tilpasninger fx rammebespa-
relserne, planlægningsmæssige og administrative opgaver. Den nye gymnasiereform skal fremme om-
stilling og udvikling af den faglige-pædagogiske praksis. Derfor skal ledelsen nu i langt højere grad skal 
have fokus på faglig-pædagogisk udvikling i fx tildelingen/fordelingen af undervisningsopgaver, opfølg-
ning herpå, samarbejde og evaluering mv. Der er stadigt stigende krav og forventninger til skolerne om 
en stærk evalueringskultur og effektfulde systemer, der sikrer kvaliteten i den pædagogiske praksis. Den 
enkelte skoles ledelse skal agere mellem politiske krav om kvalitetsforbedring, snævrere rammer for 
økonomistyring, komplekse regelsæt og desuden have skærpet opmærksomhed på den helt lokale fag-
lige og pædagogiske udvikling.  Der er således fra ministerielt hold fokus på, at ledelsen på de gymnasiale 
uddannelser har en didaktisk dagsorden, er vidende og involveret i undervisningen, hvilket understreger 
en distribueret ledelse eller direkte faglig ledelsesstil og samtidigt også det paradoksale mellem forskel-
ligartede krav. 
 
Ser vi på hvordan den pædagogiske ledelses opgaver udmøntes i stillingsopslag i sektoren falder det fint 
i tråd med STUKs idealer for en uddannelsesleders distribueret ledelsesstil. Fx søger man på VUC-Cam-
pus Vejle en uddannelsesleder, som skal kunne ”rammesætte … ledelsesrum for medarbejderne og få 
følgeskab” samt ”videreudvikle det pædagogisk-didaktiske grundlag”.8  Man søger en leder der har 
”kendskab til HF og forståelse for de særlige pædagogiske greb, HF-målgruppen fordrer” samt har ”en 
solid undervisningserfaring inden for HF-områdets fagrækker” 9, Væk er altså fokus på drift, skemaplan-
lægning og økonomistyring. Også hos Learnmark Gymnasium HHX og HTX forventer man en ny uddan-
nelsesleder holder sig ”…. i kontakt med vores primære opgave, undervisningen, ved at undervise i min-
dre omfang i et fag i gymnasiets fagrække” 10. Vi ser et tydligt fokus på de didaktiske kategorier jf. Klafkis 
betegnere for material og formal dannelse (Klafki, 1983, 2001) ved en forståelse for læreplanerne, samt 
selve undervisningens didaktisering, udfoldelse og kendskab til målgruppen, dvs. alt sammen kernen i 
didaktisk arbejde og igen er den direkte faglige ledelse i fokus. En typisk pædagogisk leder (uddannel-
sesleder, afdelingsleder eller vicerektor) i ungdomsuddannelserne er tidligere selv underviser med en 
kandidatgrad inden for et eller flere fag. Lederen forventes at tilegne sig sin ledelsestilgang ud fra den 
ballast han/hun finder fra sit pædagogikum og eller en master eller tilegnet erfaring fra lignende stillin-
ger. Der eksisterer ikke en decideret obligatorisk lederuddannelse til den pædagogiske ledelse på de 
danske ungdomsuddannelser. Empirien i dette paper rapporterer således fra et pædagogisk felt, som 
bygger på erfaringsbaseret ledelse, men som forventes at være didaktisk kompetent, dvs. en dyb indsigt 
i kerneopgaven. 

 

  

                                                           
8 Hele citat: 
Man søger en uddannelsesleder ”med faglig og personlig tyngde, der empatisk og involverende kan skabe mening og engage-
ment blandt medarbejdere og elever. Som person skal lederen med et pluralistisk menneskesyn og et stærkt samfundsenga-
gement brænde for at skabe de rammer, der bringer elever og kursister videre i livet”. 
9 Indsæt evt. jobannoncens link. https://www.ofir.dk/resultat/annonce.aspx?jobId=329915362 
10 Jobannoncen: https://www.ofir.dk/resultat/annonce.aspx?jobId=329843613 

https://www.ofir.dk/resultat/annonce.aspx?jobId=329915362
https://www.ofir.dk/resultat/annonce.aspx?jobId=329843613
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Forskningsspørgsmål og data 
Jeg præsenterer her i dette arbejdspaper; hvordan den pædagogiske ledelse i de deltagende projekter 
oplever at udmønte deres lederrolle set i et didaktisk perspektiv, med henblik på at undersøge ledernes 
didaktiske positionering(er). I paraplyprojektet Lead&Learn tegnes der fælles linjer via kvalitative data 
fra tre aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter, som omhandler den pædagogiske ledelse indenfor 
ungdomssektoren i Danmark. Alle tre projekter under Lead&Learn arbejder efter samme grundlæg-
gende forskningsspørgsmål.  
 
I tabel 1 gives et overblik over alle projektets data. Både KLEO-projektet (Lund, 2018b, 2018a) og FPL-
projektet (Lund, Boie, & Andersen, 2019)  bygger på aktionsforskningsprincipper. Projekterne har blandt 
andet til formål at udvikle den pædagogiske ledelses rolle ved at sikre en tættere tilknytning til lærerens 
undervisningspraksis. Ledelsen trænes i at gå i kritisk og konstruktiv didaktisk dialog med lærerens om 
skolens didaktiske praksis (Lund, 2017a, 2017b), dvs. at arbejde frem mod en dialog om sammenhæng 
mellem undervisningens intention og udførelse (Lund, 2019) alt sammen med afsæt i Dales idealer for 
en didaktisk rationel skole (1999). Dette sker via dialog om observation af undervisningen og via arbej-
det med udviklingen af et fælles didaktisk vokabular lærere og leder imellem (Lund, 2017b), da det er 
lederens pædagogiske rolle at være medvirkende til at udvikle skolen til et professionelt læringsfælles-
skab (Albrechtsen, 2015; L. Qvortrup, 2016; Stoll et al., 2006). Som vi så, er det netop i den seneste 
gymnasiereform et krav, at skoleledelsen kommer tættere på undervisningen. I EDU:LEAD:NOVICE er 
der stillet skarpt på tre nyansatte pædagogiske lederes oplevelser i forhold til deres opgaver, roller og 
håndteringen heraf i løbet af deres første år som ledere. 

 

Lead&Learn  
Educational  
Leadership 

Periode Projekttype Område Uddan-
nelser 

Skoler Leder- 
informanter 

Datakilder 

 Semi- 
struktureret  
Fokus gruppe  
interviews   

Semi- 
strukture-
ret  
enkelt 
interviews   

Lederes  
skriftelige  
refleksioner 
  

KLEO  
KlasseLedelse og Erfarings-
opsamling 

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 

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

EDU:LEAD:NOVICE 
Nystartede pædagogiske  
lederes praksis 

2018-
2020 

Forsknings-
projekt 

Midt 
Jylland 

VUCs HF 
SOSU 

3 3 - 7 11  

 
   

 23 77  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 
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Teoretisk didaktisk optik på materialet 
Til støtte i analyserne af ledernes didaktiske positioneringer, trækker jeg på følgende: didaktiske retnin-
ger (A), grundelementerne i lederens didaktiske trekant (B) sat i relation til de roller som lederen indta-
ger heri. Og til sidst forholder jeg mig til lederens læringsoptik vha. Sfards lærings-metaforer (C). 
 

A. Didaktiske retningers fokus 

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 oriente-
rede 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 di-
daktik, 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 reflek-
terer 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 reform-
pædagogisk 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 forsk-
ningen? En kort oversigt over de teoretiske didaktiske positioneringer, jeg har benyttet som optik, kan 
ses af i figur 1. Dog er der altid overlap i sådanne skematiske fremvisninger, og opdelingen skal derfor 
ikke forstås dogmatisk. 
 

 
 

Figur 1: Didaktiske retningers fokus som optik på ledernes positionering 
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B. Ledelsesperspektiv på den didaktiske trekant og lederens didaktiske rolle(r) heri 

Når didaktikken udgør kernen i en undersøgelse bliver grundelementerne – lærer/elev/sag – i den di-
daktiske trekant et afgørende omdrejningspunkt. I faglig pædagogisk ledelse er elevernes læring i cen-
trum men det går via lærerne. Elevernes læring og trivsel er skolens kerneopgave, dvs. at ledelsen står 
for læringsledelse som indbefatter ledelsesansvar for lærernes læring, læreprocesser og kompetence-
udvikling (Sørensen & Petersen, 2015, p. 67). Jf. Erling Lars Dales perspektiv på at en didaktisk rationel 
skole involverer alle i skolen, dvs. ledere, lærere og elever (Dale, 1998, 1999). Når jeg som vist ovenfor 
vurderer, hvordan lederne positionerer sig didaktisk, så indgår implicit deres forholden sig til den didak-
tiske trekants tre elementer, deres samspil og synergien mellem disse. Fx vil en konstruktivistisk didak-
tisk retning typisk have mest fokus på synergien på aksen mellem elev og sag, ligesom også den pro-
gressive pædagogik.   
 
Går vi tættere på hvad der ligger i samspillet mellem akserne i den didaktiske trekant (figur 3) kan vi 
med fordel  hente inspiration fra Pratts empiriske undersøgelser af voksenlærerens undervisningsper-
spektiver (1992b). Pratt11 har udviklet disse i et internationalt voksenpædagogisk forskningsprojekt på 
baggrund af læreres undervisningsoverbevisninger og kalder disse ’undervisningsperspektiver’, hvor 
Fenstermacher og Soltis kalder det undervisningstilgange’ (1992) og på dansk er de navngivet ’lærerrol-
ler’ (Lund, 2015; Schou, 2012). Alle betegnelserne ønsker, at beskrive undervisningens almenpædago-
giske tilgang i forhold til den didaktiske trekant – som dels relaterer sig til sagen, og hvordan sagen kan 
aktiveres/formidles, dels til læreprocesser i form af spørgsmålet om, hvordan den lærende lærer, og 
dels i forhold til den intentionalitet, der ligger indlejret i undervisningsgerningen, dvs. synet på formålet 
– udkrystalliseret i en rolle eller undervisningstilgang, hvilket hænger sammen med de bagvedliggende 
didaktiske forståelser skitseret i figur 1. Jeg har valgt at benytte den danske betegnelse ’rolle’, dvs. le-
delsens rolle set i et didaktisk perspektiv – i min søgen efter ledernes didaktiske positionering. Hermed 
undersøger jeg selve ledelseselementets didaktiske tilgang ved at anskue lederen, som en der enten 
indtager en meddelerrolle (transmission), omsorgsgiver-rolle (nurturing)12, maeiutiker (development), 
mesterlære (apprenticeship) eller socialsamfundsreformsrolle. Et overblik over indholdet er skitseret i 
figur 2. 
 

 
 

Figur 2: Didaktiske roller som optik på ledernes positionering 
 
De forskellige roller i figur 2 viser os hvad er der særligt didaktisk fokus på, når vi ser det i forhold til de 
tre elementer i den didaktiske trekant. Vi kan altså spørge, hvorledes positionerer den pædagogiske 

                                                           
11 Pratt kalder disse undervisningsperspektiver ’conceptions of teaching’, samt ’teaching perspectives’, hvor Fenstermacher og 
Soltis kalder det ’approaches to teaching’ (1992) og på dansk er de navngivet ’lærerroller’ (Lund, 2015; Schou, 2012) samt 
’voksenpædagogiske grundlag og ideer’ (Winther-Jensen, 2008). 
12 Den engelske term ’nurturing’ (Pratt, 1992a, p. 215) kan på dansk oversættes til en relationel, omsorgsgivende rolle. Jeg har 
tidligere benyttet termen ’terapeutisk’ som også Schou gør (2012), men da terapeutisk kan have en konnotation som udtrykker 
at lederen har et underliggende psykologisk ærinde, derfor vælges termen ’omsorgsgivende’. 
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ledelse sig ift. den didaktiske opgave de har at løfte, når de indgår i skolens kerneydelse: undervisnin-
gen? Herunder i figur 3 ses ledelsens didaktiske trekants tre grundelementer. Når vi forholder os til 
hvilken akse lederne har særlig fokus på, kan vi få indsigt i hvordan lederne positionerer sig didaktisk.  
 

 
 

Figur 3: Ledelsens didaktiske trekant 
 
Herunder tre scenarier, hvor de tre første didaktiske roller (figur 2) er eksemplificeret og sat i forhold til 
ledelsens didaktiske trekant (figur 3), se flere eksempler i Pratt (1992b): 
 

• 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 ledelseslit-
teraturen betegne som management-ledelse eller indirekte faglig ledelse, der udstikker ram-
mer, mål og retningslinjer. 
 

• 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. 
 

• Når lederen fokuserer på bevægelsen, som går fra leder – lærer – undervisning, da foregår in-
teraktionen som en bevægelse fra leder sammen med lærer hen mod det fælles tredje: under-
visning, men eftersom sagens kerne er kendt af læreren kan bevægelsen også starte hos lære-
ren, hvor det er læreren, der udtrykker sig om undervisningen til lederen. Her påvirker de hin-
anden men særligt væsentligt er det at den dominerende akse foregår mellem lærer og under-
visning. 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 udviklings-
zone, som udtryk for en leders maieutiske tilgang. Dette vil i ledelseslitteraturen betegnes le-
dership-tilgang, distribueret- eller direkte faglig ledelse. 
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C. Sfards læringsanalogi og viden om læreres læring 

Udover de nu to beskrevne teoretiske optikker; didaktiske retninger (A) og didaktiske roller (B), kan vi 
med fordel benytte Sfards læringsanalogi (C). Vha. Sfards optik, ser vi udelukkende på ledernes positio-
nering i et læringsperspektiv. Altså hvordan ser de på læreres som lærerende, heri er ikke et indeholdt 
en didaktisering, dvs. at undervisningselementer i form af stof eller indhold er udeladt. Sfard retter sit 
blik mod de mange forskellige læringsoptikker, der er udviklet på læring i forhold til undervisning. Hun 
opdeler læringsperspektiverne efter om de anser subjektet som en beholder ’container’ for læring eller 
som en ’deltager’ i læreprocessen. Førstnævnte container-metafor anskuer individet, som værende læ-
ringspåfyldelig, hvor hensigten er at beskrive det den lærerende lærer med fokus på en kontinuerlig 
påfyldelig progression i et læringsforløb. Denne container-metafor er angivet som et modtagerperspek-
tiv. Dette vil i ledelseslitteraturen betegnes som management-tilgang, delegeret- eller indirekte faglig 
ledelse. Heroverfor stod Sfards deltager-analogi, som udtrykker at den lærende inddrages og er delta-
gende i proces og kontekst, at målet for den lærende er fællesskabsopbyggende (Sfard, 1998 særligt p. 
6,7). Dette vil i ledelseslitteraturen betegnes som leadership – dvs. distriburet ledelse altså en direkte 
ledelse. Se denne skelnen i skemaet nedenfor, hvor det fremgår hvilken rolle lederen har indenfor begge 
perspektiver.  

 
 

Indirekte faglig ledelse 
Management / ’delegeret ledelse’  
 
Sfards analogi: containermetaforen 

Direkte faglig ledelse 
Leadership / ’distribueret ledelse’ 
 
Sfards analogi: deltagermetaforen 

U
n
d
e
rvisn

in
ge
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 mel-
lem 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. 

Te
am

sam
arb

e
jd
e
t 

1.  Sikrer timer og skemapositioner. 
2. Udarbejder arbejdsbeskrivelser eller ind-

satsbeskrivelser. 
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 organisati-
onens mål. 

2. Deltager jævnligt i pædagogiske analyser (LP) af aktuelle problem-
stillinger 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 organisatio-
nens strategiske mål 

 
Skematisk overblik management og leadership fremstillinger 

(Ringvad, 2018, p. 40 på baggrund af Voxted)(2016) 
 
 
Når man kobler Sfards to læringsanalogier til ledernes didaktiske roller i figur 2 kan man kort ridse op, 
at rollen som meddeler og som socialsamfundsrolle placerer sig under container-metaforen, hvor de 
andre tre primært vil være at forstå som et deltagerperspektiv. Historisk set har man – indenfor lærer-
tænkningsforskningen – siden slutningen af 1970’erne udviklet en interesse væk fra det at opfatte læ-
rerens handlinger ensidigt og objektivt (Lund, 2017c), som i Sfards container-analogi. Synet på lærerens 
viden er således, modsat tiden før 1970’erne oftest tættest på Sfards deltager-analogi. Udtrykt således 
allerede i 1989:”The teacher is no longer perceived as the observable performer of a set of effective but 
isolated teaching skills: he/she is a problem-solver, professional planner, hypothesis-tester, decision-
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maker, reflective practitioner” (Lowyck & Clark, 1989, p. II). Den form for situeret kognition, forståelsen 
for læring som kontekstbundet, har vundet indpas indenfor studiet i lærerens tænkning udtrykt af 
Carlgren, Handal, & Vaage: “What we perceive, learn, think and draw upon as a basis for our actions, is 
closely related to the context or situations in which it takes place” (1994, p. 2). Dette sker efter Elbaz 
udgav  bogen Teacher thinking, a study of practical knowledge, et paradigmeskifte i forskning i lærerud-
vikling (1983). I samme periode indvarslede Schöns empiriske forskning begyndelsen på ’den refleksive 
vending’ (Schön, 1983, 1991) i form af ideen om læreren som reflekterende praktiker, en tilgang som 
omhandler en væsentlig del af lærerprofessionens ekspertise og vidensgrundlag. De tidligere benyttede 
rationelle beslutningsmodeller stemmer ikke overens med virkelighedens undervisningspraksis. Fx 
ideen om, at praktikere primært bør og kan gøre brug af evidensforskningsbaserede – det vil sige kvasi-
eksperimentielt testede – undervisningsmetoder, der med stor sikkerhed kan påpege den formodede 
effekt af en pædagogisk intervention. Der har været stor kritik af denne evidensfokuserede praksis-
epidemiologi (Bhatti et al., 2006; Borgnakke, Hauberg Mortensen, Rasmussen, & Salling Olesen, 2006; 
Holm & Thingholm, 2017; Moos, Krejsler, Hjort, Lauersen, & Bønløkke Braad, 2006; Rieper & Foss, 
Hansen, 2007). Følger man Schöns ide, så omhandler lærerens professionelle kompetence ikke evnen 
til at planlægge, kontrollere eller forudse. Det handler snarer om evnen til at forstå, fortolke og anvende 
den feedback fra feltet, man arbejder med, betegnet ’refleksion’. Og her er vi tilbage ved Sfards delta-
ger-analogi, at den proces (læring) – som læreren i praksis gennemgår – ikke foregår som en container-
analogi, men snarere som en deltager-analogi i en kontekst, nemlig som fuldgyldigt medlem. Her ser vi 
igen en pendant til ledelseslitteraturens fokus på den distribuerede ledelsestilgang. 
 
De teoretiske perspektiver beskrevet i dette afsnit: didaktiske retninger (A), didaktiske roller (B) og 
Sfards læringsanalogier (C) støtter os i analysearbejdet af de pædagogiske lederes positioneringer. Her-
under vil jeg kort illustrere, hvordan data er blevet behandlet via tre analytiske faser. 

 

Analysens faser 
Analysen består af en trefaseproces vist i figur 4 og forklaret nedenunder 
 

 
 

Figur 4: Den induktive og deduktive analyseproces – faserne 1, 2, 3 
 
I første fase er alle udsagn skriftlige som mundtlige analyseret og navngivet i tematikker, dvs. de er 
induktivt fremkomne og datadrevne. Her er det tilstræbt at data imødekommes fordomsfrit, dvs. uden 
foruddefinerede didaktiske kategorier (49 åbne kategorier forekom i første fase - Nvivo – kondenseret 
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til 9 vist i figur 4 ovenfor). I anden fase er de åbne temaer gennemlæst med henblik på at se på sam-
menfald mellem de induktivt fremkomne temaer, hvor anden fase ender ud med de tre endelige induk-
tive temaer, som udgør det mønster, der tegner sig samlet set. Anden fase rummer således en konden-
sering af temaerne fra første fase, som havde overlap. Som eksempel kan vi se, at de tre temaer 1, 2, 3 
er blevet samlet under hovedtemaet ’sætter retning’ fordi disse tre temaer har samme materie, og så 
fremdeles med de efterfølgende temaer. 
 
Først i tredje fase undersøges det, hvordan disse induktive fremkomne temaer udkrystalliseres i en de-
duktiv søgen efter den pædagogiske ledelses didaktiske positionering. I tredje fase iagttages de induk-
tive fremkomne temaer således med en deduktiv didaktisk optik på baggrund af litteraturen beskrevet 
i afsnittet ’teoretisk didaktisk optik’. Disse didaktiske og læringsorienterede betegnere (vist i figur 1, 2, 
3) kan informere os om, hvordan lederne positionerer sig didaktisk i deres lederrolle. I figur 4’s illustra-
tion af tredje fase ses de didaktiske temaer – der har tegnet sig som udbytte af tredje fase – som viser 
os, hvorledes lederne positionerer sig didaktisk. Herunder er disse fund kort beskrevet og derefter giver 
jeg eksempler fra datamaterialet. 

 

Empiriske fund – Ledernes didaktiske positionering(er) 
Når lederne er blevet adspurgt om, hvilke roller de generelt har som ledere for lærerkollegiet, beskriver 
de, at de bestrider mange forskelligartede opgaver. Fx fylder opgaven som administrator overordentligt 
meget i en samlet pulje, der indeholder opgaver som: drift, strategi, skemaplanlægning, time- og fag-
fordeling, ferie, omlagt tjeneste, sygemeldinger, ansættelser, afskedigelser, ressourcestyring også i for-
hold til kompetenceudvikling vedr. personale på uddannelser, hvilket stemmer overens med resultater 
fra TALIS-rapporten gengivet i indledningen af kapitlet. Et lederteam fra Lead&Learn-undersøgelsen be-
skriver deres roller bredt set som: ”Planlæggere, coaches, sparringspartnere, rammesættere, problem-
løsere, konfliktløsere, procesfacilitatore, korrigerende, koordinerende” (KLEO, skolebesøg E2018). En an-
den leder noterer bredden af opgaver: ”Igangsættere, opfølgere, "nursere", problemløsere, administra-
torer, facilitatorer, beslutningstagere” (FPL- midtvejskonference E2018). En leder gennem 45 år har 
skriftlig udtrykt, at ledelsens pædagogiske rolle er en af mange og kræver et nærvær som kræver at 
lederen ’tilbringer meget tid på lærerværelset’: lederen skrev følgende: ”Overordnet set skal organisati-
onen fodres med ressourcer og beskyttes mod omgivelserne. Dette gøres bl.a ved en god og tidsvarende 
undervisning som rammer eleverne. Rollen kan udføres som paraplyen der går forrest, hunden der går 
hårdt til flokken bagfra og endelig ”Lassie” der fræser rundt og søger at samle flokken. Det kræver løbe-
evne, respekt og vedholdenhed. Derfor skal en leder tilbringe megen tid på lærerværelse, da det ofte er 
der det sner”. (KLEO E2018). Når man går ind i disse beskrivelser, som eksemplificeret ovenfor, får man 
nuancerne i den pædagogiske ledelses opgaver, og vi kommer ind omkring den del som jeg i 
Lead&Learn-undersøgelsen har været særligt optaget af, nemlig ledernes didaktiske positionering, vi 
finder det i ledernes uddybende beskrivelserne af deres praksis, samt i deres idealer som udtryk for, 
hvad god skole er for en størrelse. 
 
Samlet set vider data, at lederne balancerer mellem de tre didaktiske roller: Meddeler, omsorgsgiver og 
maiuetiker, og gør brug af alle tre i større eller mindre omfang. Materialet viser ingen mesterlærerrolle 
eller socialsamfundsreformsrolle vist i overbliksskemaet i figur 2. Det er i udpræget grad lederen som 
maieutiker, der også indeholder Sfards perspektiv på lærerne som deltagere, der er tydeligst, hvor dels 
meddelerrollen og omsorgsgiverrollen udgør under halvdelen af de samlede antal deduktive kodninger 
i analyserne. Jeg konkluderer på baggrund af materialet, at lederne positionerer sig didaktisk ved at 
balancere mellem disse, og ved at økonomisere på en måde, således at meddelerrollen og omsorgsgi-
verrollen tilsammen udgør samme masse som maiutikerrollen. Næste afsnit vil illustrere fundene ved 
eksempler fra datamaterialet. 
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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. Og det kan også være over 
længere perioder som fx ved store forandringer der kommer udefra, i form af reformer eller fusioner. 
En leder herunder beretter om, hvordan den meddelende rolle også kommer til udtryk ved at være den 
person der går forrest, forklarer og giver overblik over nye situationer, såsom reformtiltag eller blot at 
huske på det store billede som at skitsere uddannelsens formål for lærerkollegiet: 
 
Leder: 

Man skal mingelere lidt mellem, at man skal have det store overblik, at man skal formidle retnin-
gen 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” 

(KLEO efterår 2018) 
 
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. Når lederne udfører denne del af deres opgave, anser de lærerne i lyset af 
en modtager-analogi, jf. Sfards læringsoptik, 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. 
 Denne rolle som meddeleren, der er formidler af en sag og som overbringer et indhold og sæt-
ter rammerne har en relation til didaktikken idet vi fx så ovenfor, når lederen skitserer det uddannel-
sesmæssige formål med det at bedrive skole. Her indtager lederen ikke en omsorgsgivende rolle eller 
en maieutiker rolle. Samme lederen som ovenfor har udfyldt nogle forberedelsesspørgsmål og har skre-
vet at lederens roller er at være ”retningssættende - med fokus på uddannelsens formål, politiske signa-
ler, 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 poli-
tisk 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]” (KLEO E2018). Lederen beskriver her-
under, hvordan lederen håndterer sådan en reform og fusionsfremtid for skolen overfor lærerkollegiet 
ved at agere en, der skærmer for dårlig stemning og forsøger at tegne de positive linjer for skolen i en 
samfundsmæssig kontekst, trods at lederen også kan blive lige så indigneret over politiske udspil: 
 

Altså jeg blev da også sur [over den politiske udmelding], men jeg synes da faktisk at jeg gjorde 
mig umage med, når jeg så stod overfor lærerene så at sige ”der er en bred politisk enighed om 
det her”. Det positive ved det er at finde frem til at sige, at det er da fantastisk der er nogen, der 
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har set, at der skal gøres noget særligt for den gruppe som vi kæmper med. Jeg prøvede at ba-
lancere det. Jeg prøvede ikke at sige at nu er det bare lort det hele, men at sige der er også nogle 
perspektiver i det her …(…)…. Vi snakkede også om hvad det er for nogle ting vi vil forsøge at få 
påvirket. Det er lidt institutionsegoistisk, kan man sige. …(…)… der går lang lang tid [før det en-
delige udspil er på plads], og vi kan jo ikke gå rundt og være frustrerede i alt den tid, så vi skal 
ligesom have det pakket ind og sige okay den her ligger der.  

(KLEO efterår 2018) 
 
Lederne indtager således meddelerrollen, når de tager ansvar og skærmer lærerne fx ved store foran-
dringer der kommer udefra, fx reformer eller fusioner, men meddelerrollen ses også ved, at lederne 
påtager sig det ansvar det er at tage beslutningen på sine medarbejderes vegne, som vedrører skolen 
og rammerne for undervisningen. Her udtrykker lederne, at de har rollen, som den der kan overskue og 
dermed tage beslutningen, og de kan altså vurdere at og når lærerkollegiet har rigeligt at se til og derfor 
fx undlade at inddrage lærerne. Ligesom lederen også kan vise og sætter rammer overfor eleverne for 
at støtte lærerne. En leder illustrerer dette i form af at ’trække læsset’ sammen med lærerne: 
 
Lederinformant  

”… når jeg siger trække læsset så er det jo netop i forhold til de personaleudfordringer der evt. 
kan være. Fx så er der klasser hvor der har været nogle udfordringer at jeg så kommer med ned 
i undervisningen og fortæller klassen ”prøv nu og hør her, det er sådan og sådan tingene de 
foregår”. Og så sige: ”Det er det her jeg vil have. Når jeres lærer siger sådan og sådan så er det 
fordi jeg har bedt dem om at det skal de være opmærksom på for at kunne køre en fraværsregi-
strering der kører sådan her, og det er noget vi fra ledelsen vil have. Det her ikke noget med jeres 
lærer at gøre så hvis I vil være sure på nogen så kan i komme op til mig. Lærerne, de har mig lige 
ved siden af sig i de beslutninger [som ledelsen træffer].  
Jeg har lige haft en elev der har klaget voldsomt over en lærer hvor jeg først snakkede med 
eleven og så snakkede med læreren bagefter og forslaget blev at jeg simpelthen indkaldte dem 
begge til et møde hvor vi så skulle prøve at snakke omkring hvordan tingene forholder sig ”jamen 
sådan og sådan er tingene her på stedet og nu har jeg hørt historien fra to sider og der må jeg 
give min lærer ret i at det er måden vi gør det på”. Samtidig skal jeg også lytte til eleven og 
hvordan eleven havde det og hvilke følelse eleven havde og hvad skal vi sige… Det er jo konflikt-
håndtering (Edu:lead:novice E2018). 
 

Lederen påtager sig her rollen dels som rammesættende og dels som konfliktmægler mellem lærer og 
elev. Lederne taler i den sammenhæng også om, at deres rolle er at være en form for rygdækning for 
læreren, en rygdækning når strukturer eller rammer, kan spænde ben for lærerens arbejde så er det 
lederen, der tager beslutninger og viser at ledelsen står bag læreren og påtager sig ansvaret. 
 
 

Omsorgsgivende som didaktisk tilgang – det relationelle aspekt af leder-lærer forholdet 

Lederne tilstræber også at være tæt på sine medarbejdere, en form for rolle der er omsorgsgivende og 
relationelt orienteret. 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.  

I materialet ser vi, at det kan handle om det daglige såsom snakken over kaffen og i spisepausen, 
eller ledernes opmærksomhed på at få sagt godmorgen til alle, og 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. 

 
Som en leder udtrykker efter fire måneder i rollen som pædagogisk leder har denne leder erfaret at det 
omsorgsgivende aspekt er en del af rollen: ”Så som leder har jeg det fint med at være den der sætter 
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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)”.  Og som en anden leder udtrykker det så er det om-
sorgsgivende aspekt en nødvendighed: ”… Sådan rent skoledriftsmæssigt, er det ikke en fordel at folk 
bliver drevet ud hvor det går helt galt. (KLEO-leder interview, 2018). En anden leder diskuterer med sig 
selv om vigtigheden af det at være en lyttende leder, som udtryk for en omsorgsgivende rolle: 

 
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) 

 
Vi ser altså, at 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. 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: 
 

”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.  

 
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. Familiepro-
blemer 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 arbejds-
plads”  

(EDU:LEAD:NOVICE Interview 2018) 
 

Her ser vi hvordan ledelsens rolle som viser os, hvordan ledelsen skal balancere deres didaktiske råde-
rum – det at både lede og lytte skal balanceres og er et dilemma per se. På den ene side skal lederen 
melde klart ud, hvad der skal leveres og give rammerne herfor samt sikre klare rammer, men på den 
anden side skal der også udvikles et behageligt sted at arbejde og derfor er det afgørende og særligt 
vigtigt for lederne at have sikret en relation til lærerne og at vise nærhed og derved opnå tillid fra sine 
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medarbejdere. Denne balancegang effektueres ved lederenes særlige praktiseren af den Sokratiske fød-
selshjælpertilgang.  
 

Maieutisk 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. Og at det er lede-
rens rolle at støtte denne indsigt, så den kommer op til overfladen. En fødselshjælper, hvis metier det 
er at få et andet menneske til at frembringe sandheden i sig selv til live. Heri ligger også 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: 
 

”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) 
 

Ovenstående er et eksempel på, at lederen ikke ser sig selv udelukkende som en meddeler og ej heller 
en der anser lærererhvervet som en kausalorienteret eller evidensbaseret praksis eller sagt med Sfards 
container metafor en person der kan påfyldes viden og handle instrumentielt derudfra. Lederen mener 
at læreren, der har føling med eleverne og undervisningen, er den der sidder inde med svarene (lederen 
siger ’ideer om det der rent faktisk virker’). Lederen er lydhør og mener, at læreren netop kan se noget, 
som lederen ikke er i stand til (lederen siger ’se tingene fra et andet perspektiv’). Derfor er det for denne 
leder vigtigt at ’lytte til kollegaerne’ og være ’tæt på lærerkollegiet’ så ’lærerne kommer med ideerne’. 
I en fødselshjælper-analogi så er lederen altså overbevist om, at lærerne er bærere af ideer til den gode 
undervisning – deres fælles tredje jf. lederens didaktiske trekant i figur 3, og at det er lederens opgave 
at lytte til disse ideer, nu lederen sidder med ’en form for magt til at få tingene gjort’ og derfor skal 
lederen lytte for at få ’ført nogle af tingene ud i livet’. Kernen i samtalen og det som lederen ønsker at 
forstå og få indsigt i via dialog med læreren handler ikke om lærerens personlige udvikling som i den 
omsorgsgivende rolle, men snarere er genstandsfeltet selve undervisningen og her er kernen dels det 
formale og materiale i Klafkis didaktiktermer. Det er sagen – altså selve undervisningen og lærerens 
ideer og føling med eleverne, som er sagens omdrejningspunkt – og således er skolens kerneydelse i 
centrum. Vi ser altså Voxteds direkte faglig ledelse udført her. Lederne oplever sig selv som sparrings-
partnere, ikke som alvidende, men snarere som en 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 grundfor-
løbet, 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) 
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Man aner en 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 fore-
tage egne vurderinger i deres faglige udfordringer uden at læreren på samme tid er afhængige af lede-
rens direkte indblanding? I stil hermed taler et andet lederteam også 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: 
 
Leder 1 

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.  
 

Leder 2 
De 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 løsnin-
ger 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. 

 
Leder 3 

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 efteråret 2018 Herning – GF interview) 
 
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, men 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 undervis-
ningen. Lederne mener altså, 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  
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går på, som udtryk for det pædagogiske paradoks, for hvordan indvirke udefra på en indefra drevet 
proces? 
 

… 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 pædago-
giske 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 ovenfor er således opmærksom på lærerens nærmeste udviklingszone og er ikke omsorgsgi-
ver mere snarere maieutisk, da lederen kan se, at læreren har mere i sig fagligt set. Læreren skal 
denne blot ikke presses for vidtgående, men skal støttes i at udvikle sin tilgang til at turde eksperimen-
tere mere i sin undervisning. En anden dialog fra en ledergruppe på en ungdomsuddannelse, som også 
deltager i skoleudviklingsprojektet KLEO diskuterer, hvordan de som ledere kan være en del af en di-
daktisk udviklende dialog, som kvalificerer 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) 
 
Vi ser altså at 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 under-
visningssituation. 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 posi-
tioneret ved den læreteoretiske didaktiktilgang, og her ser vi den faglige substans i Voxteds direkte fag-
lige ledelse. 

 

Læreteoretisk didaktisk tilgang i en maieutisk optik er direkte faglig ledelse 
Lederne ved, at lærerne har meget at bidrage med og det er denne viden lederen skal 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) og sikre at de får 
diskuteret fagene og udfordringerne i praksis, fordi lederen mener 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, og lederen sørger for ikke 
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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. 
 
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) 
 
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 re-
spekt 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 fag-
termer 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) 
 
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 forskel-
lige 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) 
 
Som vi så ovenfor ønsker lederen, at lærerne går en konstruktiv vej, og dertil har lederen en holdning til 
hvordan det skal foregå – nemlig at de får en didaktisk dialog på baggrund af indsigt fra pædagogikken – men 
lederen kan på den anden side ikke vise vejen, fordi den skal lærerne selv gå, som lederen videre udtrykker: 
 

[min rolle er her på tematagen at være] … den lyttende og sidde med i diskussionen. Men ikke som 
leder, men bare som medarbejder. Hvis jeg nu selv havde stået som facilitator, så tænker jeg at så var 
der kommet et andet output ud af det. Fordi så havde jeg som leder [kunnet påvirke lærerne som kunne 
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tænke]… ”og tør jeg nu være fuldstændig frit fra leveren af hvad jeg tænker? Vil det have konsekven-
ser?” o.s.v. Jeg tænker at jeg havde større indflydelse med at være med ved bordene. Jeg ville jo i det 
hele taget ikke have nogen som helst indflydelse hvis jeg havde været facilitator, for der skal jeg for-
holde mig neutralt. Nu kunne jeg jo lige så stille smide nogle ting på bordet som jeg synes var interes-
sante og det kunne der jo så være nogen der gik med på eller ikke gik med på. Og det var fint nok” 

 (Edu.lead.novice Sv. interview01, 2018) 
 
Hvis lederen selv havde været facilitator så ville lederen være vejviser (dvs. for meget meddelerrolle), men 
ved at være med i diskussionerne ved bordene forsøger hun at håndtere det pædagogiske paradoks at hen-
des lærere selv skal gå vejen der for dem er hensigtsmæssige i deres arbejde med at reflektere over deres 
undervisning, man hun er kun en armslængde indenfor rækkevidde og kan støtte dialogen selvom det er 
lærerne selv der skal gå vejen (på fødselshjælpervis).  
 
Lederen er ikke således ikke blot en der dikterer eller ved bedst eller mest om pædagogik og didaktik og 
påtager sig altså ikke en meddelerrolle, men er en leder der søger efter lærernes egne holdninger og erfa-
ringer, fordi det har værdi i sig selv, at lærerne er enige og medbestemmende. Denne har øje på sagen – det 
fælles tredje mellem lærer og leder; undervisningen – her at nedbringe frafald på ungdomsuddannelserne 
via gode indspark fra forskning og kurser indenfor innovative læreprocesser. Lederen er således maieutiker 
og ønsker, at lærerne selv udvikler deres praksis ved at drive refleksionsprocessen sammen. Vi ser en leder, 
der stiller didaktisk kvalificerende og undrende spørgsmål – en maieutiker som initierer en dialog, lederen 
sidder ikke inde med svaret. Lederen er didaktisk positioneret ved den læreteoretiske didaktiktilgang ved at 
facilitere en dialog, hvor lærernes ideer kommer i spil ud fra særlige didaktiske rammer, modeller og struk-
turer. Lederen er ikke blot en leder, der ønsker at meddele (meddelerroller) men netop at sætte lærerne 
selv til at samarbejde og sikre at de konstruktivt får diskuteret fagene og udfordringerne i praksis. Citaterne 
ovenfor eksemplificerer, hvordan lederen er bevidst om at være en, der ikke beslutter hen over hovedet på 
lærerne jf. Sfards læringsmetaforer, så er lederen ikke modtagerorienteret men deltager orienteret. Men 
samtidigt må lederen også sikre at få indflydelse på lærernes beslutninger og diskussioner. Dvs. den direkte 
faglige ledelse i en distribueret tilgang. Lederen vil gerne have at lærerne selv tager teten men samtidigt også 
at de lytter til lederen, så derfor placerer lederen sig selv ved bordene og er med i diskussionerne og vil ikke 
selv facilitere dagen, fordi så går der noget tabt i lederens egen sigte på indflydelse. Det er i sig selv et pæ-
dagogisk paradoks denne leder vil håndtere, og viser os hvordan ledelsen forsøger at håndtere at få læreren 

til at gå den rette vej, som en anden leder har udtrykt. Og i en lederdialog udtrykker lederne også denne 
balancegang mellem at 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  
 ledergrupper fra fem forskellige ungdomsuddannelsessituationer) 

 
Set i et læringsteoretisk perspektiv, forsøger lederne at finde en balance og at sikre at de matcher lærernes 
nærmeste udviklingszone. Lederne oplever at de skal have overblik over det passende pres på skolens med-
arbejdere. Og på den ene side ønsker de at lærerne er modtagere og ikke deltagere, men på den anden side 
kan de gode se risikoen for et negativt udfald ved denne modtagerrolle så derfor er det en balancebom de 
opererer på, som ledelseslitteraturen også pointerer (Lüscher, 2012, 2018). 
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Konklusion 
Der rapporteres her paperet fra empiri indsamlet på danske ungdomsuddannelser landet over, på tre 
igangværende forsknings- og udviklingsprojekter, samlet set kaldet: Lead&Learn – Educational Leder-
ship. Formålet var at vise, hvad disse danske ungdomsuddannelsers pædagogiske ledere er rundet af. 
Hvordan forstår og udmønter lederne deres rolle, når vi anskuer det ud fra en didaktisk optik? 

 
Der er benyttet tre teoretiske perspektiver som didaktisk analyseramme: didaktiske retninger (A), di-
daktiske roller (B) og Sfards læringsanalogier (C), som støtter os i analysearbejdet af de pædagogiske 
lederes positioneringer. 
 
Undersøgelsen af Lead&Learn viser, at lederne har en udpræget læreteoretisk didaktikforståelse. Den 
læreteoretiske tilgang viser sig ved, at lederne ønsker at facilitere en dialog, hvor lærernes ideer kom-
mer 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. Materialet viser interessant 
nok ikke ingen orientering mod hverken en dannelsestilgang eller curriculumforståelsen, endsige de 
andre didaktiske retninger vist i overbliksskemaet i figur 1. Dertil kommer, at lederne balancerer mellem 
de tre didaktiske roller: Meddeler, omsorgsgiver og maieutiker, og gør brug af alle tre i større eller min-
dre grad. Materialet viser ingen mesterlærerrolle eller socialsamfundsreformsrolle vist i overbliksske-
maet i figur 2. 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. Jeg konkluderer på baggrund af ma-
terialet, at lederne positionerer sig didaktisk ved at balancere mellem disse, og ved at økonomisere på 
en måde, således at meddelerrollen og omsorgsgiverrollen tilsammen udgør samme masse som maieu-
tikerrollen.  
 
Vi ser således det paradoksale i ledelsens rolle. Vi ser, hvordan ledelsen forsøger at balancere deres 
didaktiske råderum – det at både lede og lytte skal balanceres og er et dilemma per se. På den ene side 
mener lederne, at det er deres (meddeler) rolle at melde klart ud, hvad der skal leveres og give ram-
merne herfor samt at sikre klare rammer, men på den anden side skal der også udvikles et behageligt 
sted at arbejde og derfor er det afgørende og særligt vigtigt for lederne at have sikret en relation til 
lærerne og sikre at vise nærhed og derved opnå tillid fra sine medarbejdere (omsorgsgiver rolle). Denne 
balancegang effektueres ved lederenes særlige praktiseren af den Sokratiske fødselshjælpertilgang - 
maieutikeren.  
 
Man aner en tendens til at lederne oplever det som en præmis at deres rolle skal balancere det pæda-
gogiske paradoks – i form af at lederen ”prøver at få lærerne de rigtige veje”. Lederne navigerer i at ville 
sikre, at lærerne kan foretage egne vurderinger i deres faglige udfordringer – uden at lærerne på samme 
tid er afhængige af lederens indblanding. Ledelsen er således ikke blot spundet ind i de dilemmaer som 
ledelseslitteraturen beskriver, men også det pædagogiske paradoks som er det at føre det allerede frie 
menneske til at tænke selv og lede sig selv til at gøre det gode. 
 

 

Perspektivering  

Hvorfor er didaktisk teori en gangbar optik i en ledelsesundersøgelse? 
Der er fire gyldige grunde for valget af didaktisk teori som optik på den pædagogiske ledelse i de danske 
gymnasier, hvoraf jeg har beskrevet de tre første i indledningen i kapitlet. For det første ved vi, at pæ-
dagogiske ledere på de danske ungdomsuddannelserne indtræder i ledelsesopgaven næsten udeluk-
kende med afsæt i erfaringer som gymnasielærer og et gennemført teoretisk pædagogikum, men ikke 
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er decideret pædagogisk ledelses(efter)uddannet. For det andet ser vi, at skolerne efterspørger pæda-
gogiske ledere, der kan lede didaktikken på en skole. For det tredje ser vi, at der er et ministerielt og 
reformstøttende fokus på, at den pædagogiske ledelse skal komme tættere på kerneydelsen, som ikke 
kun forholder sig til distribueret ledelse, men som går ned i materien i den direkte faglige ledelse nemlig 
undervisningsopgaven. Altså tre gode grunde til at benytte didaktikken som optik. En fjerde årsag til 
brugen af en didaktiske optik tager afsæt i argumenterne fra Uljens & Ylikaki (2018). Jeg finder det inte-
ressant at se på, hvordan ledelsen positionerer sig og dvs. ud fra, hvordan de anskuer feltet didaktik og 
pædagogik og jeg ønsker derfor ikke ’blot’ at se på ledelsens oplevelse og udmøntning af deres rolle i 
en ledelseskontekstsoptik. Uljens & Ylikaki gør opmærksom på at disse oftest er to adskilte felter, når 
det kommer til forskning i pædagogisk ledelse og de pointerer netop, at begge felter med fordel vil 
kunne tøs op via en mere integrativ facon, når vi taler om uddannelse. Ligesom man aldrig i uddannel-
sesforskning eller praksis bør adskille indhold dvs. stof og læreplaner fra den pædagogisk ledelses formål 
og mål (Uljens & Ylimaki, 2018, p. Xiii).13 
 
Det vil gavne både curriculumforskningen og pædagogisk lederskabsforskning (educational leadership 
research) og se, hvordan hvert felt hver især sammenknytter de sociokulturelle formål med læseplaner-
nes indhold og metoder. Uljens og Ylimakis14 udgangspunkt i deres store værk ’bridging educational 
leadership, curriculum theory and didaktik’ er, at enhver vellykket gennemførelse af pædagogisk praksis 
– det være sig felter som undervisning, pædagogisk ledelse eller politisk arbejde på alle tre niveauer – 
er delvist styret af dominerende konceptuelle rammer og teorier, politikker, kulturelle og historiske tra-
ditioner. Og hvis hvert felt – undervisning og pædagogisk ledelse og politisk arbejde – primært informe-
res af teoretiske optikker, der kun fremhæver forskellene mellem felterne kan deres indsigt blive be-
grænset. Uljens og Ylimaki anerkender værdien af debatter inden for og mellem felter og discipliner, 
men plæderer for en mere inkluderende og teoretisk solid uddannelsesramme, der vil kunne skabe et 
sammenhængende sprog mellem politikere, uddannelsesprogramudviklere og praktikere. Status er, at 
curriculumforskere, didaktikforskere og leadership forskere, samt politisk forskning endnu ikke har for-
mået at lave disse forbindelser (Uljens & Ylimaki, 2018, p. 7). 
 
Jeg har således forsøgt at forstå ledelsen på uddannelsesfeltets didaktiske præmis (didaktik og pæda-
gogik som optik) og ud fra ledelsens præmis, idet disse pædagogiske ledere selv er lærere som bag-
grund. Jeg kunne i stedet fx have ladet mig inspirere fra psykologisk hold af fx Golemans forskellige 
følelsesmæssige lederskabsintelligenser (Bekke, 2018; Goleman, 2014) eller have set med en ren ledel-
sesoptik som skelner mellem distribueret ledelse og delegeret ledelse (Larsen & Mogensen, 2018; 
Sørensen & Petersen, 2015, 2017), indirekte eller direkte faglig ledelse (Voxted, 2016) eller som en 
tredje optik på ledelse have taget afsæt i litteraturen, der definerer ledelsens opgave som et dilemma 
per se grundet modsatrettede roller (Jongh et al., 2018; Lüscher, 2012, 2018; Meier, 2018). Men bagsi-
den ved ensidig brug af disse ville da være, at det særlige netop ved materien i den pædagogiske ledel-
sens pædagogiske rolle vil være udeladt. Fx er det grundlæggende anderledes når den pædagogiske 

                                                           
13 ”Uljens and Ylimaki …. (…)… asks for an integrative approach to thinking about education – one that does not separate cur-
riculum from the aims and goals of educational leadership” 
14 “both curriculum research and educational leadership research would benefit from seeing how each connect 
sociocultural aims to curriculum contents and methods. 
Our point of departure is that any successful accomplishment of educational practice, be it teaching, educational leadership or 
policy work on different levels, is partly guided by prevailing (dominerende) conceptual frameworks and theories, dominating 
policies, cultural and historical traditions. However, if the undertakings are informed by theoretical positions that conceptually 
highlight only disparate (forskellige) if important activities and processes of the educational system, and even in conflicting 
ways, their guiding power may be limited. While we recognize the value of debates within and between fields and disciplines, 
we argue that a more general and theoretically solid educational framework will inform new research studies and fields, as well 
as create a coherent language for policymakers, preparation programs, school development programs and practitioners. As we 
argue that curriculum theorists, Didaktik, leadership scholars, political scientists and policy scholars have yet to make these 
connections explicit this volume bring representatives from all these fields together for deliberation (discussion/refleksion)”. (p. 
7) 
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litteratur refererer til det kantianske pædagogiske paradoks og når ledelseslitteraturen, jeg bredt set 
har gengivet i indledningen af paperet refererer til dilemmaer og paradokser. Det er ikke blot modsat-
rettede opgaver der er indlejret i det pædagogiske paradoks, det er selve materien i den pædagogiske 
opgave at føre et andet menneske. Jf. forholdet mellem frihed og tvang som er pædagogikkens iboende 
selvmodsigelse. Ifølge  Kant er paradokset, at læreren stilles over for en dobbelt opgave og en modstrid-
ende opgave, når denne skal have sin elev ”til at tåle en tvang mod hans frihed, og samtidigt selv lede 
ham i at bruge sin frihed godt”, hvorved læreren definerer den umyndiges gode liv”.(von Oettingen, 
2001, p. 43) 
 
Næste skridt kunne med fordel være at anlægge et ledelsesperspektiv – fx mellem distribueret og dele-
geret ledelse (Sørensen & Petersen, 2015, 2017), eller mellem leadership og management ledelse 
(Larsen & Mogensen, 2018) på mine nu fremkomne didaktisk anskuede temaer. Der er flere paralleller  
i udøvelsen af det pædagogiske paradoks mellem fx maiuetiker-rollen og dilemmaet i distribueret le-
delse samt mellem meddeler-rollen og delegeret ledelse, som kan vise sig brugbar i en analysetilgang 
med greb fra begge felter. Hvilket jeg kort har pointeret ind imellem i analysen. 
 
Vi ser i dag måske en tilgang til det, som jeg i starten af kapitlet refererede til som leadership og mana-
gement-typerne, at der er en tendens til at man må have øje på begge ledelsesroller og som manage-
ment forsker Shields pointerer er der en brydning i gang i feltet som er langt mindre rationel og derned 
mere leadership orienteret frem for management orienteret. Shileds, betegner hendes forskningsfeltet 
som værende typisk rationel i sin tilgang, men gør opmærksom på at dette også er ved at ændre sig, og 
at denne åbning er til gode for alle de mange felter, som opererer indenfor og med henblik på at etab-
lere uddannelse (Uljens & Ylimaki, 2018, p. Xii).15 
 
Jeg håber, at den didaktiske analysetilgang benyttet i Lead&Learn-undersøgelsen, kan være medvir-
kende til at rykke det uddannelsespolitiske område væk fra den rationelle, økonomiske og tekniske  vi-
denskabelige tilgang der har rammesat størstedelen af den politiske uddannelsesdiskurs til dato (Uljens 
& Ylimaki, 2018, p. ix) og få øjnene op for, at den didaktiske optik, som jeg har benyttet, har potentiale 
til at engagere skoleforskere i de kommende år. Eftersom kerneydelsen i uddannelsesorganisationer er 
undervisning og læring, bør også både pædagogisk ledelse på uddannelsesinstitutionerne og i politik i 
det mindste delvist informeres om og kunne begå sig i didaktikkens begrebsverden. Og som Uljens og 
Ylimaki argumenterer for, er det vigtigt at gøre forbindelseslinjerne mellem politik, mål, curriculum, di-
daktik og ledelse eksplicit for, at det teoretiske grundlag kan være åben for dialog og debat, hvilket er 
grundelaget for et robust uddannelsessystem (Uljens & Ylimaki, 2018, p. Xii). 
 
 
 
 

  

                                                           
15 “Hence, to bring together the concepts of Didaktik, curriculum inquiry, and educational leadership, it may be useful to pay 
more attention to recent and more critical theories that recognize the importance of the social and political context and that 
help to counteract the pervasive influence of the earlier more rational, technical, and scientific paradigms of educational lead-
ership. Some of the more technical educational leadership literature has sometimes attempted to draw sharp distinctions 
(falsely in my opinion) between leadership and management, with the latter representing the more routine functions that pro-
mote the efficient operation of an organization and the former requiring more proactivity and vision”. 
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